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Abstract 
Arbetet är en feministteologisk studie av fyra kvinnliga gestalter från judendomen och 

kristendomens religiösa urkunder. Syftet med arbetet är att synliggöra kvinnor från religiösa 

texter och hur de får status för sin egen person eller gärning. Arbetet använder feministisk 

exegetik och kontextualisering med ett aktörsperspektiv som metod för analys. Målet är att 

undersöka hur de kvinnliga gestalterna beskrivs, vilken status de har, vilken handlingar de utför 

och hur det erkänns samt om det sker en förändring i status under historien och vad 

förändringen beror på.  

 

I arbetet står fyra kvinnliga gestalter i fokus: Sara, Ester, Rachav och Foibe från olika delar i 

judendomens och kristendomens religiösa urkunder. Som representant för den judiska 

urkundstexten är JPS Hebrew-English Tanakh från 2003 i översättning av The Jewish Publication 

Society. Där återfinns Sara och Ester. Som företrädare för kristendomens religiösa urkund valdes 

Bibelkommissionens översättning av Bibeln utgiven av Verbum förlag 2011 och här finns Rachav 

och Foibe. 

 

Analysen är uppdelad utifrån kvinnorna i kronologiskordning med gestalterna från Tanakh först 

följt av Bibeln. Varje gestalt studeras utifrån ett feministiskt perspektiv med fokus på kvinnornas 

agerande och status i förhållande till sin kontext. Sedan relateras gestalterna och deras beskrivning 

till ämnesplanen för religionskunskapsämnet i gymnasieskolan och vilka möjliga 

användningsområden de har i undervisningen. I resultatsammanfattningen och diskussionen 

kopplas resultatet till frågeställningarna, detta resulterar i slutsatser som att kvinnornas status 

förändras under historien vilket påverkas både av dem själva men även av yttre faktorer. Att 

kvinnorna är aktörer i sin kontext men även är beroende av andras agerande är slutsatser som kan 

dras av beskrivningarna kring de kvinnliga gestalterna från judendomen och kristendomens 

religiösa urkundstexter.  
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genusteori, religiösa urkunder, religionskunskapsundervisning 
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1. Inledning 
On ne nait pas femme, on le devient 

Man föds inte till kvinna, man blir det 

-Simone de Beauvoir 

 

Under arbetet med Examensarbete I tydliggjordes att det fanns en brist i forskning kring 

kvinnliga gestalter och kvinnogestaltning från de religiösa urkundstexterna i relation till 

religionsdidaktik. Forskning som återfanns fokuserade främst på kvinnor i skönlitteratur eller film 

vilket gjorde att jag funnit min kunskapslucka och hur jag kan bidra till att föra 

religionskunskapsämnet framåt. Ideal och normer som återfanns i analysen av forskarnas 

tolkningar av kvinnliga gestalter från de religiösa urkunderna var primärt fokuserade på kvinnans 

roll som mor och hustru. Att kvinnan skulle vara en god och fertil mor ansågs vara såväl en 

förutsättning som en möjlighet till status för kvinnan, men även den roll kvinnan hade i hushållet 

var väsentlig då hushållskontexten fungerade som arena för både familjelivet och den religiösa 

riten. Att vara en god hustru och en anständig kvinna med god moral är ytterligare ideal som 

framkom i analysen av forskarnas tolkningar av de kvinnliga gestalterna.  Rollen som mor och 

förälder ansågs vara ett privilegium där kvinnan får status i samhället och i den religiösa 

kontexten. Samtidigt som förmågan att bära liv jämförs med Guds skaparkraft tävlar dessa inte 

emot varandra. Tolkningarna av de religiösa texterna glorifierar kvinnans egenskap som mor 

vilket också ger henne speciella rättigheter samt en verklig och symbolisk statusposition.1  

 

Även om kvinnan får bekräftelse i äktenskapet och i egenskaperna som förälder finns det fler 

gestaltningar i de religiösa urkundstexterna som inte fått lika mycket plats i forskning och i 

läromedlen. Kvinnor som lyfts fram för sina egna bedrifter och prestationer för religionen, som 

får status för sin intelligens och sin visdom före sina roller som goda fruar till sina män. Kvinnor 

som lever utanför vedertagna familjeförhållanden, kvinnor som bryter konventioner men 

samtidigt vördas som hjältinnor. Kvinnor som lever i samhällets utkanter och begår handlingar 

som den samtida omgivningen inte accepterar kan ändå använda sitt förnuft och sin hjärna för att 

rädda sin familj eller sitt folk, helt enkelt kvinnor som bryter normer och ideal. Allt detta och 

mycket mer ryms inom de religiösa urkundsskrifterna även om de inte får samma plats som de 

traditionella gestalterna, och här har jag alltså hittat mitt tomrum att fylla. I Examensarbete I kom 

jag i kontakt med forskaren Judith Plaskow som betonar vikten av omtolkning av religiösa texter 

för att göra kvinnan synlig och göra hennes röst hörd. Utan omtolkningar blir kvinnans tystnad 

och osynlighet en verklighet. Även om omtolkningar i sig inte kan bryta androcentriska 

genusordningar kan de iallafall synliggöra kvinnan i det religiösa sammanhanget och möjliggöra 

att kvinnans roll och hennes situation synliggörs. Det är via nytolkningar av religiösa urkunder 

som vi ser en aktiv, delaktig och tongivande kvinna som har påverka det religiösa minnet och 

medvetandet. Plaskow lyfter fram att det är via forskningen och nytolkningen som kvinnor kan 

hitta språk och bilder av Gud som tilltalar dem och därigenom omforma traditionen.2 

 

When one paints an ideal, one does not need to limit one's imagination 

                                                        
1 Elvefeldt 2016 s 44-45. 
2 Plaskow 1991 s 123-125, 134-136. 
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-Ellen Key 

 

Ellen Key skriver att när ideal skapas ska inte fantasin sätta gränser. Såväl ideal som normer kan 

begränsa människan och behöver därför ifrågasättas. Även om normer inte kommer försvinna 

kan medvetenheten om vilka faktorer som påverkar oss vara ett steg på vägen. Jag kommer själv 

från en kristen kontext med normer och ideal för mig som kvinna att förhålla mig till. Problemet 

blir när dessa ideal och normer får för stor plats och blir enda vägen till status samt mening för 

kvinnan i samhället. Personligen identifierar jag mig med rollen som kvinna samt kristen vilket 

motiverar mitt intresse att synliggöra vilka faktorer som inverkar på mig i dessa funktioner, men 

även hur jag kan medverka till att påverka hur dessa ideal och normer ser ut.  

 

I boken Nya perspektiv på religion beskriver författarna Ingvild Saelid Gilhus och Lisbeth 

Mikaelsson att religionen är en mycket viktig faktor i samhället med normer kring hur kön 

uppfattas. De religiösa lärorna och skrifterna influerar hur samhället förhåller sig till 

könstillhörighet och könsidentitet, där återfinns en androcentrism som gör mannen till norm och 

osynliggör kvinnans roll i den religiösa kontexten. Därför blir kvinnans situation oreflekterad och 

själva osynliggörandet är baserat på att upprätthålla maktstrukturer. Författarna menar att 

kvinnan har haft en betydande och bidragande roll i religionen vilket förtjänar att synliggöras och 

granskas. Frågor om kvinnans status, auktoritet, roller och förutsättningar behöver ställas för att 

komma kvinnans religiösa erfarenhet närmare och bortser från religionen som enbart en manlig 

produkt.3 Målet är att istället visa på en mer nyanserad kvinnlig gestalt i religiösa urkunderna som 

exempelvis en intelligent och självständig gestalt som får status som aktör för sina egna gärningar, 

är mycket mer intressant och det har medfört valet av tema för detta examensarbete.  

 

Vi är inte det vi verkar. 

Bort med alla regler. Hur kan vi leva om vi inte förändras? 

- Beyonce 

1.2 Syfte 

Syftet med Examensarbete II är att utifrån ett feministteologiskt perspektiv göra omtolkningar av 

fyra stycken utvalda kvinnliga gestalter ifrån judendomens och kristendomens religiösa urkunder 

samt deras tillämpningsmöjligheter för religionskunskapsundervisningen i gymnasieskolan.  

 

1.2.1 Frågeställningar 

 Hur beskrivs de kvinnliga gestalterna?  

- Vilken status har kvinnorna, och sker det en förändring av status genom 

historien?  

- Beror en eventuell statusförändring hos kvinnorna på deras eget agerande eller på 

något någon annan gör? 

- Vilka handlingar genomför kvinnorna och hur erkänns detta? 

 Vilka användningsområden har de kvinnliga gestalterna i undervisningen på 

gymnasieskolan utifrån ämnesplanen för religionskunskap? 

                                                        
3 Gilhus och Mikaelsson 2006 s 224-226, 228-233, 237-239. 
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1.3 Arbetets relevans 

Arbetet är relevant bland annat utifrån kriterierna från ämnesplanen för religionskunskap för 

gymnasiet 2011. Religionsundervisningen ska behandla hur religionen förhåller sig till exempelvis 

identitet och kön samt hur undervisningen i religionskunskap ska behandla på vilka sätt 

religionens skriftliga källor och traditioner påverkar och formar individens identitet. Detta gör att 

en studie kring kvinnliga gestalter från de religiösa urkundskällorna intressant för att de knyter an 

såväl till religionens förhållande till genus och identitet som relationen till religionens skriftliga 

källor. Målet med arbetet är att fylla en kunskapslucka i forskningen av kvinnliga gestalter från 

judendomen och kristendomens religiösa urkunder i relation till religionskunskapsämnet. Särskild 

betoning kommer vara på att lyfta fram gestalter som får status för sin egen person och kvinnor 

som får erkännande som aktörer. Arbetet har relevans för yrkesutövningen genom att lyfta fram 

hur urkundstexterna framställer kvinnors genus och identitet, vilket möjliggör för 

problematisering kring kvinnan och kvinnliga gestalter i religiösa urkunder. 

 

1.4 Bakgrund om den ämnesdidaktiska kopplingen 
Didaktiken grundar sig i frågorna om vad, hur och varför vissa moment hanteras i 

undervisningen. I det här arbetet är vad-frågan det mest centrala även om hur-frågan berörs kort i 

tänkta arbetsområden i religionskunskapsundervisningen. Malin Löfstedt förklarar att de 

religionsdidaktiska valen handlar bland annat om vilket stoft religionsläraren väljer att förmedla. 

Hon menar att de överväganden som görs av lärarna påverkar vilka kunskaper eleverna får med 

sig från undervisningen. 4  Genom att koppla arbetet till ämnesplanen och fokusera på den 

didaktiska vad-frågan blir studien relevant även för yrkesutövningen. Jonas Svensson poängterar 

att synen på genus och kön är en viktig del av religionsundervisningen och blir då en del av vad-

frågan. Att analysera religionens relation till kön är en del av det mångfald som 

religionskunskapsämnet ska lära ut till eleverna. Svensson menar att frågor kring kön och genus 

kan få både en samhällelig och en individuell koppling beroende på vilka frågor som ställs. Här 

finns det flera vägar att gå för att koppla temat till ett genusperspektiv. Bland annat tar författaren 

upp en feministisk ansats som ett religionsdidaktiskt sätt att belysa religionens relation till kön 

och genus, här är urvalsfrågan är viktig del av ämnesdidaktiken.5 Svensson lyfter fram i ett citat 

att de religiösa urkunderna fylla en viktig funktion i att belysa relationen till genus och det kan 

kopplas till ansatsen för mitt arbete: ”Att studera urkunderna som vittnesbörd om ett specifikt 

kulturellt sammanhang och de värderingar som rått där kan vara en del av ett historiskt studium 

av religioner; en spännande inblick i förfluten tid”. 6               

                                                        
4 Löfstedt 2011 s 12-13. 
5 Svensson menar att det finns ytterligare två perspektiv att göra religionsdidaktiska val i relationen mellan 
genus och religion. Exempelvis på social strukturerade föreställningar om manligt och kvinnligt eller att 
problematisera könsblindhet men det feministiska perspektivet är främst intressant för mitt arbete. 
Svensson 97-99. 
6 Svensson 2011 s 99. 



2. Teoretiskt ramverk 
I detta stycke presenteras det ramverk som såväl analys och diskussion kommer förhålla sig till. 

Här byggs ett teoretiskt ramverk upp som baseras på genusteori och feministteologi som jag sen 

använder mig av i min analys.  

2.1 Genusteori 

I det första stycket presenteras de teorier om genus som arbetet utgår ifrån. Stycket är uppdelat i 

olika teman som är relevanta för arbetet exempelvis teorier om mannen som norm, varför 

kvinnan är osynlig och hur könen står i motsatsförhållande till varandra. Detta för att lägga en 

grund för hur kvinnorna i de religiösa urkundstexterna uppfattas och varför.  

Mannens som norm och kvinnan som det onormala 
I mitt arbete finns en grundläggande syn att män och kvinnor är lika mycket värda men att de 

inte har fått samma förutsättningar i religionens sammanhang. Att män och kvinnor inte fått 

samma förutsättningar beror primärt på att mannen har stått i centrum på den religiösa arenan. 

Att mannen varit i fokus har medfört att han har dominerat tolkningen av de religiösa 

urkundsskrifterna. Det är den dominerande eliten av män som haft tolkningsföreträde i det 

religiösa sammanhanget vilket gör att mannen utgör norm för människan i de religiösa 

urkundtexterna. Att mannen blivit karaktäristisk för det normala får konsekvensen att kvinnan 

blir den andra och den onormala. Att män och kvinnor i sin tur får varierande möjligheter 

grundas i en syn på att de har olika egenskaper för att de är av olika kön. Det skapar ett 

genussystem som bygger på att människor delas upp i olika genus med kategorier för manligt och 

kvinnligt för att sedan förknippa kategorierna med olika egenskaper och färdigheter.7  Att dela 

upp och kategorisera människor är inte problematiskt i sig men att tillskriva kategorierna olika 

betydelse samt värde är bekymmersamt.8   

Den osynliga kvinnan 
Att mannen blivit det naturliga i det religiösa sammanhanget beror på flera faktorer men främst 

på grund av att kvinnan har tystats i de religiösa skrifterna. Orsakerna till varför kvinnorna blivit 

osynliga är flera men gemensamt är att de till stor del exkluderas både ur urkunderna och ur 

tolkningen. Av dem En anledning till att kvinnan placeras utanför och tystas baseras på en form 

av systematisk exkludering som har rättfärdigats genom att kvinnan skulle vara irrationell eller 

moraliskt underlägsen mannen. Men det är svårt att enbart se enklare förklaringar som att 

kvinnan helt enkelt inte fått ta plats eller att den tolkande eliten enbart bestått av män i det 

religiösa sammanhanget.9 

                                                        
7 Hirdman 2004 s 116-117, Radford Ruether 2001 s 65-67. 
8 Problematiken med att tillskriva en värdering till indelningen av manligt och kvinnligt kan relateras till 
Yvonne Hirdman som i boken Genushistoria – en histografisk exposé förklarar att föreställningen om olika 
värde tillskriver även kategorierna olika makt. Hon belyser även att uppdelningen är starkt förknippat med 
att könen har olika egenskaper, arbetsroller, sysselsättningar och platser som i sin tur placerar människor i 
fack. Hirdman 2004 s 118-119, 126. 
9 Radford Ruether 2001 s 65-67, Carlsson Wetterberg 2004 s 142-149. 
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Motsatsförhållande mellan könen 
När kvinnorna har tystats och blivit det onormala placeras även en värdering till kategorin kvinna 

i genussystemet. Att placera olika värden på manligt och kvinnligt baseras på att kategorierna står 

i motsatsförhållanden till varandra. I ett motsatsförhållande står mannen för det positiva 

tillskillnad från kvinnan som representerar det negativa. Synen på mannen och kvinnan som två 

motpoler är relevant för min studie då det utgör den grundsyn på kvinnan i de religiösa 

urkunderna som arbetet tar utgångspunkt i. 10 Mallen som kvinnor placeras i är intressant för min 

studie då den illustrerar de roller som kvinnorna får i det religiösa sammanhanget och vilken 

status som medföljer. Det finns ett motsatsförhållande även här mellan det positiva och det 

negativa där kvinnor traditionellt sett porträtteras som exempelvis den lydiga, moderliga, 

ödmjuka, oskuldsfulla kvinnan eller den liderliga och sexuellt utsvävande kvinnan. Att det finns 

olika fack eller mallar är i sig inte ett dilemma men att kvinnor placeras i en kategori utan 

möjlighet att definiera sitt eget jag är mer problematiskt.11 Precis som att kategorin kvinna är 

mångfacetterad och innehåller flera olika variationer är även makten som styr tolkningen av 

kategorierna flerdimensionell och komplex.12  

2.2 Feministteologi 

I följande stycke presenteras det feministiska perspektivet som är ett sätt att arbeta med de teorier 

om genus som arbetet tar utgångspunkt ifrån. Stycket är uppdelat i fyra teman som baserar sig på 

hur det feminstteologiska perspektivet kan bidra till att belysa mannens dominans, att ifrågasätta 

kvinnans roll, att nytolka kvinnans position och synliggöra kvinnor i judendomen och 

kristendomens urkundsskrifter.    

Normativa ideal om mannens dominans 
Mitt examensarbete tar utgångspunkt i att män och kvinnor i grunden är lika mycket värda men 

att mannen dominerar de religiösa urkundsskrifterna. Religionens berättelser om skapelsemyter 

och legender visar på normativa ideal om manligt samt kvinnligt, där mannen står i centrum. 

Exempelvis talar Gud främst till mannen och kvinna lämnas utanför diskussionen. När de 

religiösa skrifterna placeras mannen i fokus skapas ideal om att det manliga och mannen är 

prototypen för människan.13 Att männen dominerat har skapat olika förutsättningar för män och 

kvinnor vilket också gör att de religionshistoriskt har verkat på olika religiösa arenor. Traditionellt 

har männen agerat i samhället och kvinnorna i hemmen vilket gör att männen påverkat och 

utvecklat teologin i större utsträckning än kvinnorna.14 

                                                        
10 Synen på mannen och kvinnan som en del av ett motsatsförhållande i ett genussystem återfinns även 
hos Jansdotter Samuelsson som förklarar att mannen varit den dominerande aktören i den religiösa 
kontexten och att han även varit med att skapat mallen som kvinnan placerats i som i sin tur ordnas in i en 
patriarkal hierarki. Jansdotter Samuelsson 2011 s 28-31. 
11 Detta kan relateras till Jansdotter Samuelsson som förklarar att kategorin för kvinnor i genussystemet är 
mångfacetterad och inrymmer individer flera olika erfarenheter samt förutsättningar. Jansdotter 
Samuelsson 2011 s 28-31. 
12 De olika nivåer som ryms inom begreppet makt kan relateras till Christina Carlsson Wetterberg som i 
boken Genushistoria – en histografisk exposé förklarar att det finns en problematik att se till enklare universella 
förklaringar till kvinnans underordnade roll utan det är istället makten som har flera dimensioner. Carlsson 
Wetterberg 2004 s 142-149, 156. 
13 Raudvere 2002 s 9-11, 20-21. 
14  Det kan relatera till Maria Jansdotter Samuelsson som förklarar i boken Kön, teologi och etik – en 
introduktion att det finns två huvudmål för feministiska teologer dels att kritiskt granska patriarkala 
strukturer och normer som dominerat religionshistorien. Jansdotter Samuelsson 2011 s 27-29. 
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Ifrågasättande av kvinnans underordnade roll 
Feminismen blir i mitt arbete en ståndpunkt och en väg att ifrågasätta den manliga dominansen. 

Målet är att istället ta ställning för kvinnans status och position och kritisera kvinnans 

underordnande roll. Feministteologin blir ett sätt att utmana den normerande praktiken för att 

skapa nya traditioner utan att reproducera gamla mönster, där feminismen blir en tolkande 

kategori.15 

Nytolkning av kvinnas position 
Genom att använda feminismen som ett perspektiv för arbetet flyttas fokus bort från mannen till 

kvinnan. Målet med mitt examensarbete är att nytolka kvinnans position i de religiösa 

urkundstexterna, vilket gör att arbetet får ett feministteologisk perspektiv.16 Centralt för mitt 

arbete är att omtolka de kvinnliga gestalterna från judendomen och kristendomens religiösa 

urkunder för att lyfta fram en tydligare bild av dem, där nytolkning till förmån för kvinnans 

möjligheter är det centrala. De religiösa skrifterna har producerats av män, de handlar mest om 

män och är för män vilket gör nytolkningen viktig för att förstå kvinnornas position bättre. 

Tolkningen är viktig för att förtydliga de rådande idealen och nytolkningen blir ett sätt att 

förändra normerna kring kvinnor i de religiösa urkunderna.17 

Synliggöra och frigöra kvinnan 
Feministteologin arbetar för att synliggöra maktstrukturer och framhäva kvinnliga förebilder som 

på olika sätt går emot strukturerna. Feministteologin fyller bland annat funktionen att framhäva 

och frigöra tidigare dolda förebilder från de religiösa texterna.18 Målsättningen med att använda 

ett feministteologiskt perspektiv i examensarbetet är att synliggöra kvinnans möjligheter trots 

bristande förutsättningar. Just en holistisk helhetsinställning försöker jag närma mig genom att 

placera in kvinnan i ett sammanhang inte enbart tidsmässigt utan även geografiskt samt socialt. 

Det feministiska synsättet är nödvändigt för att göra kvinnan till en fullvärdig medlem i 

gemenskapen i sin egen rätt men även för att frigöra både kvinnor och män från sexistiska 

ideologier samt praktiker. 19 Att försöka lyfta fram kvinnorna ur normativa förhållanden i nytt ljus 

är grundtanken med mitt arbete även om studien kanske inte kan frigöra kvinnor från sexistiska 

praktiker.   

2.3 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Arbetet är en studie med ett feministteologiskt perspektiv som analyserar kvinnliga gestalter ifrån 

de religiösa urkundstexterna för judendom och kristendom. Här blir det feministiska synsättet ett 

ställningstagande för att synliggöra kvinnans roll och förutsättningar i den religiösa kontexten. 

Det feministteologiska förhållningssättet tydliggörs i valet att analysera kvinnorna utifrån deras 

                                                        
15 Det här lyfter Raudvere i sin diskussion om feminismen som ett sett att ta ställning för kvinnan i 
manligt dominerande praktiker. Raudvere 2002 s 9-11, 20-21. 
16  Det kan liknas vid Catharina Raudvere som i boken Stigma, status och strategier – genusperspektiv i 
religionsvetenskap förklarar att feminism är ett ställningstagande i förhållandet mellan religion och kvinnlig 
underordning, där målet är att förändra diskussionen. Raudvere 2002 s 9-11, 20-21. 
17 Vikten av att se helheten kan relateras till Rosemary Radford Ruether som beskriver i ett kapitel i boken 
Daughters of Abraham – feminism thought in Judaism, Christianity and Islam att teologisk feminism kan ge ett 
holistiskt perspektiv på religion. Radford Ruether 2001 s 65-67 och i Raudvere 2002 s 20. 
18 Det kan relatera till Jansdotter Samuelsson som förklarar i boken Kön, teologi och etik – en introduktion som 
menar att en av feministteologins huvud syften är att visa på alternativa tolkningar som synliggör kvinnans 

roll och möjligheter. Jansdotter Samuelsson 2011 s 27-28 och Raudvere 2002 s 20. 
19 Radford Ruether 2001 s 65-67. 
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kontext och där kvinnornas handlingar samt hur de erkänns står i fokus. Ytterligare synliggörs 

kvinnorna genom att studera deras status och hur den förändras under historien, vidare kopplas 

det till vilka orsaker som ligger bakom statusförändringen. Studien förhåller sig till ett 

genusteoretiskt ramverk som förutsätter mannen som norm för det religiösa livet men även att 

makten är en viktig faktor i att placera egenskaper samt värden på könskategorierna.    



3. Metod  
I det här stycket kommer metoden för arbetet både presenteras och förklaras. Ytterligare 

kommer även valet av metod att motiveras och jag kommer att lyfta fram vilka avgränsningar och 

avvägningar som gjorts i samband med metodvalen att lyftas. Uppsatsen är en feministteologisk 

studie som använder både bibelexegetik och kontextualisering som metoder för analys utifrån ett 

aktörsperspektiv. I stycket nedan kommer begreppen exegetik och kontextualisering samt 

aktörsperspektiv förklaras och tydliggöras.  

3.1 Feministisk exegetik och kontextualisering 
Mitt examensarbete använder metoden bibelexegetik som innebär att metodisk tolka religiöstext, 

och i det här sammanhanget appliceras även en feministisk synvinkel på tolkningen. Utifrån en 

systematisk bearbetning av examensarbetets frågeställningar tolkas texterna, centralt är att studera 

den historiska kontexten kring de religiösa urkundstexterna som de kvinnliga gestalterna 

förekommer i.20 Feministisk exegetik är intressant för mitt arbete genom att det primärt handlar 

om att lyfta fram kvinnor som på olika sätt får status som aktörer och problematisera detta i 

förhållande till deras situation för att kunna dra slutsatser om kvinnornas roller och aktörskap.21 

Det historiska sammanhanget är en återkommande beröringspunkt inom feministteologi samt 

feministisk exegetik och är väsentligt för analysen av religiösa texter, där det traditionellt har 

funnits en brist av kvinnans sammanhang. Metoden kontextualisering används för att skapa en 

kontext kring karaktärerna som i förlängningen medför att gestalterna blir lättare att förstå samt 

analysera. Det handlar om att förstå exempelvis kvinnornas samhällssituation i antiken, att förstå 

hennes lagliga rättigheter, synen på hennes sexualitet, vikten av barnafödande, kvinnornas 

yrkesroller osv.22 Det finns olika förhållningssätt till att studera religionens förhållande till genus. 

Exempelvis lyfter Gilhus och Mikaelsson fram tre förhållningssätt som jag har tagit hänsyn till i 

min studie. Första perspektivet är centrerat till kvinnans roller och status inom religionerna som 

viktigt för studiet av kvinnans förhållande till religionen. I examensarbetet har det första 

förhållningssättet hanterats genom att placera ett särskilt fokus på att belysa och lyfta fram hur 

kvinnorna får erkännande som aktörer på olika sätt. Det andra perspektivet är fokuserat på hur 

kvinnan framställs och beskrivs i de religiösa skrifterna, att studera hur de kvinnliga gestalterna 

skildras är ett viktigt steg i att synliggöra kvinnans roll. I mitt examensarbete är själva 

beskrivningen av kvinnorna särskilt viktigt, och hur kvinnorna gestaltas är en central del av 

analysen. Det sista förhållningssättet hanterar vad den kvinnliga religiösa erfarenheten innefattar 

och hur den ser ut. Jag har gjort ett val i mitt arbete att främst fokusera på aktörsperspektivet 

istället för den kvinnliga erfarenheten.23 Oavsett förhållningssätt placeras mannens tolkning av 

kvinnan i ljuset och analyseras vilket möjliggör att lyfta bort de patriarkala lagren. Där fyller det 

                                                        
20  Borg förklarar att exegetiken studerar även de religiösa texternas uppbyggnad, språkliga uttryck, 
texternas funktion. Men till mitt arbete har jag valt att fokusera på det historiska sammanhanget. Borg 
2011 s 87-88. 
21 Borg förklarar att den feministiska exegetiken arbetar med att tolka religiösa texter för att synliggöra 
kvinnan och vilka positioner det kvinnliga placeras i. Borg 2011 s 90-92, 96-97. 
22 Det kan kopplas till Borg som beskriver att den historiska kontexten viktig för att tolka religiösa texter. 
Borg 2011 s 102-104. 
23 Gilhus och Mikaelsson 2009 s 231-239.  
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feministiska förhållningssättet funktionen att synliggöra kvinnorna och undersöka såväl normer 

som värderingar i förhållande till de kvinnliga gestalterna.24   

3.1.1 Aktörsperspektiv 

Intressant är att Carlsson Wetterberg tydliggör att hon vill komma ifrån systemtänkandet, med 

genussystem och hierarkier för att komma aktörerna och själva historien närmare genom att 

inbegripa både den historiska och samhälleliga kontexten i studiet av genus vilket är relevant för 

mig studie.25 Jag anser dock att perspektiven kompletterar varandra, och därför återfinns både 

genussystemet och aktörsperspektivet i arbetet. Med aktörsperspektiv menas att kvinnas 

handlande och agerande placeras i fokus under analysen. Som aktörer kan kvinnorna i de religiösa 

texterna påverka sin situation och sina förutsättningar. Aktörsperspektivet är integrerat i studiens 

frågeställningar och kommer systematiskt att bearbetas utifrån dem. Lena Gemzö belyser att 

forskningen istället bör fokusera på kvinnans roll som aktör där hennes villkor, agerande och 

handlade inom den religiösa kontexten förbisetts. Hur kvinnans aktörskap ser ut i den religiösa 

kontexten beslyser kvinnans möjlighet att utöva såväl makt som auktoritet.26 I mitt arbete blir 

aktörsperspektivet ett sätt att analyser hur de kvinnliga gestalterna får erkännande för sitt 

agerande och deras väg att påverka i ett patriarkalt sammanhang. Det är väsentligt att inte 

reproducera negativa illustrationer av kvinnan i det religiösa sammanhanget. Exempelvis bilden 

av kvinnans roll som enbart underordnad mannen eller kvinnor som accepterar sin tysta position, 

då blir osynliggörandet av kvinnans situation en verklighet. Men samtidigt är det inte fruktbart att 

enbart lyfta fram en positiv representation av kvinnan för det ger en ensidig bild av kvinnan som 

aktör. Här får sammanhanget kvinnan agerar i en central roll i studiet av kvinnan som religiös 

aktör och vilken mening det har.27  

3.2 Sammanfattning av metoden 

Examensarbetet är en feministteologisk studie av utvalda kvinnliga gestalter från religiösa 

urkunderna för judendom och kristendom. Med utgångspunkt i en systematisk bearbetning av 

examensarbetets frågeställningar använder jag feministisk exegetik för att studera det historiska 

sammanhanget kring gestalterna, vilket innebär att fokus ligger på att läsa de religiösa 

urkundstexterna med syftet att lyfta fram kvinnans förutsättningar. Första steget är att skapa en 

historisk kontext och ett sammanhang att förstå de kvinnliga gestalterna utifrån. Under själva 

läsningen av de religiösa urkunderna ges berättelser om den kvinnliga erfarenheten och som 

befriar kvinnan från det patriarkala sammanhanget auktoritet över den androcentriska praktiken. 

Målet är att kontextualisera för att åskådliggöra kvinnan och förstå hennes sammanhang. För att 

komplettera min feministteologiska studie antas ett aktörsperspektiv, detta för att synliggöra 

kvinnans agerande och hur hon får status som aktör i sin kontext.  

3.4 Avvägningar och avgränsningar 

Den första avvägningen som gjordes var att begränsa studien till judendomen och kristendomen 

för att de delar ett liknande ursprung samt. Islam som har ett gemensamt sammanhang har 

däremot valts bort på grund av utrymmesskäl. Ytterligare en avgränsning som gjorts i arbetet är 

att fokusera på sammanlagt fyra kvinnliga gestalter från olika delar i judendomens och 

                                                        
24 Jansdotter Samuelsson 2011 s 27-30, 34-35 och Borg 2011 s 87-92, 102-104. 
25 Carlsson Wetterberg 2004 s 135-136, 138-140. 
26 Gemzöe 2004 s 54. 
27 Gemzöe 2004 s 53-56. 
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kristendomens religiösa urkunder. Avgränsningen är baserad på aspekter såsom dels på utrymmet 

för uppsatsen och tiden som vi har till förfogande men samtidigt även på ansatsen att ge en mer 

nyanserad bild av kvinnan i de religiösa urkunderna för judendomen och kristendomen. 

3.5 Forskningsetiska överväganden 
Genom att arbetet studerar litteratur behöver jag inte göra överväganden kring individers 

integritet eller be om medgivande från intervjupersoner. Däremot måste andra aspekter 

övervägas som möjligheten till jäv eller hur tolkningarna redovisas. Med jäv menas att forskaren 

befinner sig i en intressekonflikt som gör att personen döljer viktiga fenomen som resultat av 

detta. 28  För att hantera en eventuell jäv-situation tydliggör jag redan i inledningen att jag 

identifierar mig som en kristen kvinna och det motiverar mig valet av arbete. Min kristna 

bakgrund medför att jag har en relation till både Bibeln och Tanakh sedan tidigare men genom 

medvetenhet och övervägda metodval försöker jag hantera detta. För att inte låta min 

förförståelse påverka mina tolkningar utgår jag från frågeställningarna i min analys och bygger 

upp en kontext att förstå tolkningen i relation till samt relaterar resultatet till annan forskning. 

Vikten av att vara medveten kan kopplas till Cöster, han förklarar att det kan uppstå en 

jävsituation när forskarens intressen kolliderar men det kan hanteras via självmedvetenhet och 

övervägda val.29 

  

                                                        
28 Cöster 2014 s 76-77. 
29 Cöster 2014 s 74-75. 



4. Material 
I det här avsnittet presenteras de material som valts ut till arbetet och i vilka delar som de utvalda 

kvinnliga gestalterna återfinns.  

4.1 Urkundtexter 

Begreppet urkundstexter syftar till att bokreligionerna främst judendomen, kristendomen och 

islam har en fastslagen urkund som utgör normen för tro, kult och liv.30 Till arbetet har två 

religiösa urkundstexter valts ut för att representera judendomen och kristendomen. Till 

judendomen valdes JPS Hebrew-English Tanakh från 2003 i översättning av The Jewish 

Publication Society. Valet är baserat på att den är utgiven av ett judiskt förlag och inte påverkad 

av ett kristet sammanhang, samt innehöll utgåvan alla delar av Tanakh och var översatt till 

engelska. Som urkund till kristendomen valdes Bibelkommissionens översättning av Bibeln och 

den är utgiven av Verbum förlag 2011. Valet baseras på att det är en nyare utgåva av 

översättningen av Bibel 2000 som gjordes av Bibelkommissionen.  

4.2 Tanakh 

Den hebreiska bibeln kallas även Tanakh och är både den äldsta samt heligaste av de judiska 

skrifterna. Tanakh innehåller den judiska världsåskådningen och är uppdelad i tre delar som har 

både olika betydelse samt nivå av helighet. Den första delen heter Tora som består av 

Moseböckerna, den kallas även ”läran” eller ”lagen” och är den heligaste delen av Tanakh. Toran 

utgör den äldsta nedtecknade delen av den judiska historien och beskriver hur Gud interagerar på 

olika sätt med människan. Nästa del heter Neviim och innehåller de profetiska skrifterna som 

enligt traditionen nedtecknats av människor med profetisk insikt. Den sista och tredje delen av 

Tanakh bär namnet Ketuvim som innefattar skrifterna, de har alla varierande utseende och ålder. 

Bente Groth skriver att den hebreiska bibeln fastställdes runt år 90 e.v.t. men att det råder delade 

meningar om exakt vilket årtal detta skedde, dock finns det fler religiösa texter men att alla inte 

finns i Tanakh. Till uppsatsen har två kvinnor från den judiska bibeln valts ut där den ena 

återfinns i Tora samt den andra i Ketuvim.31  

4.3 Bibeln  

Den kristna bibeln är uppdelad i Nya och Gamla testamentet. Det Gamla testamentet är till stor 

del baserat på den judiska bibeln, och ur ett kristet synsätt hör det tidigare förbundet mellan Gud 

och Israels folk i den hebreiska bibeln ihop med nya förbundet mellan Gud och mänskligheten i 

nya testamentet. I ett kristet perspektiv tolkades det som att profetiorna i den judiska bibeln 

handlade om Jesus Kristus och därigenom fick de judiska skrifterna en plats i den kristna bibeln.32 

Nya testamentet är en viktig källa till det tidiga kristna sammanhanget och sattes samman under 

de första århundradena v.t men det rådde länge oenighet om exakt vilka delar som skulle tas med 

i kanon. Nya testamentet är uppdelad i flera delar där exempelvis evangelierna berättar om Jesus 

liv och religiösa budskap, men även flera brev till de nya församlingarna skrivna av olika 

författare. Exempel på ytterligare delar i nya testamentet är apostlagärningarna samt 

                                                        
30 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bokreligioner Hämtat 2017-01-06. 
31 Groth 2002 s 35-39. 
32 Rasmussen och Thomassen 2007 s 14-15. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bokreligioner
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uppenbarelseboken. Till uppsatsen har två kvinnor valts ut där ena kvinnan återfinns i gamla 

testamentet och den andra i Romarbrevet i nya testamentet.33     

4.4 Urval  

Processen började med att läsa igenom hela urkundstexterna med fokus att finna kvinnliga 

gestalter som gick att analysera utifrån frågeställningarna och aktörsperspektivet. Utifrån arbetets 

omfattning fick inte texterna vara för långa men samtidigt beröra relevanta teman för min analys. 

Urvalet baserades på att kvinnorna främst får status och erkännande för sin egen person eller 

gärning, inte i första hand vem kvinnan är gift med eller vem hon är moder till. Sen valdes två 

stycken kvinnliga gestalter ut från respektive urkund. För att ge en spridning i tid och kontext är 

gestalterna hämtade från olika delar av texterna. Urvalen är motiverade med ansatsen att visa en 

nyanserad bild av de utvalda kvinnliga gestalter som aktörer i sitt sammanhang från judendomens 

och kristendomens religiösa urkunder.  

 

 

 

 

                                                        
33 Rasmussen och Thomassen 2007 s 19-21. 



5. Tidigare forskning och forskningsfältet 
I stycket nedan presenteras den forskning kring urkundstexter utifrån ett genusperspektiv som 

sedan min studie relaterar till. Själva presentationen är uppdelad i olika teman som är relevanta 

för mitt arbete och såväl forskarna i sig som deras arbete presenteras nedan.  

5.1 Kvinnan och judendomen  

I följande stycke presenteras forskning kring kvinnan inom judendomens kontext vilket är 

relevant för den delen av mitt arbete som analyserar kvinnan inom Tanakh. I avsnittet nedan 

presenteras tre forskare vilka alla hanterar kvinnans roll och möjligheter inom det judiska 

sammanhanget men på olika sätt, samt en analys av den judiska religiösa urkunden. Det finns ett 

fokus på hushållet som utgångspunkt för analysen av kvinnan i den antika kontexten men även 

på kvinnans förhållande till sex inom judendomens ramar.  

5.1.1. Carol Meyers - Rediscovering Eve, ancient Israelite women in context 

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. Boken Rediscovering Eve, ancient Israelite women in context 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. 34  I boken tar Meyers 

utgångspunkt i hushållet och vikten av hushållsarkeologi för att förstå det israeliska samhället. 

Lika väsentlig som politisk historia och kommunala institutioner är hushållet för förståelsen av 

människors liv. Författaren tydliggör att via hushållet och kvinnan som fokuspunkt analyseras 

samhället från botten uppåt istället för från toppen och nedåt som kanske är främst 

förekommande.35 Exempel på hushållet som utgångspunkt för att komma den israeliska kvinnan 

närmare återfinns bland annat i en bild av kvinnan som en del i det religiösa livet genom 

exempelvis offerritualer, något som skedde i hemmets sfär innan templet i Jerusalem byggdes. 

Hushållet är även en viktig plats för de rituella festerna där hela familjen deltar, fester som påsk 

och månen olika faser men också för livets olika skeenden. Men religiös aktivitet skedde inte 

enbart som offer utan människor upplevde religion i hushållet och samhället poängterar Meyers 

vidare.36 

 

Meyers tolkar att traditionellt sett lyfts kvinnors goda kvalitéer fram men samtidigt finner 

bibeltexterna ett sätt att demonisera och censurera dem, exempelvis Sarah där hennes roll som 

mor hyllas men samtidigt nedvärderas hon som tjuvlyssnare och klagande. Eller Maria Magdalena 

som först hyllas som en trogen lärjunge till Jesus men sedan smutskastas som hora, vilket 

belägger den androcentriska synen på dessa texter. Meyers tydliggör även den manliga 

dominansen av bland annat kvinnlig sexualitet i den hebreiska bibeln är specifikt problematisk för 

nutida värderingar, men däremot är inte kvinnor generellt sett beskrivna som mindre intelligenta 

                                                        
34 http://religiousstudies.duke.edu/people?Gurl=%2Faas%2FReligion&Uid=1699&subpage=profile 
Hämtat 2016-05-11. 
35 Meyers 2009 s 30-31. 
36 Meyers 2009 s 147-149, 159-162. 

http://religiousstudies.duke.edu/people?Gurl=%2Faas%2FReligion&Uid=1699&subpage=profile
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eller mindre kapabla än män. Snarare tvärtom porträtteras kvinnor överlag som kapabla och 

nästan heroiska vilket gör att det är missledande att värdera den hebreiska bibeln som 

kvinnohatande. Meyer poängterar dock att det ändå råder ett manligt övertag där kvinnan är 

betydligt mindre synlig i texterna och inte representativ för den antika israeliska kvinnan i stort.37 

Via den samhällsvetenskapliga metoden analyserar Meyers de sociala aspekterna och hänvisar till 

samhällskontexten i allt från analysen av kvinnan i religiösa aktiviteter till Eva innanför och 

utanför Edens lustgård. Exempel på samhälleliga och sociala kontexten ger Meyers i företeelser 

som arbete, hushållet, klanen, familjen, sysslor med flera och hur man kan se kvinnan utifrån 

dessa premisser för att synliggöra den antika israeliska kvinnan tydligare.38   

5.1.2 Judith Plaskow – Standing again at Sinai. Judaism from a feminist perspective 

Judith Plaskow är professor i religiösa studier vid Manhattan College, och hon är specialiserad 

inom feministteologi. Boken är resultatet av tjugo års judiskt feministiskt arbete från 

studiegrupper i synagogor och Rosh Hodesh 39  grupper och gemenskaper runt om i USA. 

Plaskow vill undersöka begrepp som Gud, Israel och Torah och hur de förändras när kvinnan 

närmar sig dem och de analyseras utifrån kvinnliga erfarenheter.40 I boken tar hon utgångspunkt i 

en teologisk analys av judendomen utifrån kvinnans perspektiv. Hon påpekar även att studera 

utifrån en teologisk analys synliggör det normativa och de värderingar som styr judiskt liv. 

Plaskow förklarar vidare att för att förändra traditioner behövs både visioner och övertygelse och 

där hämtar judiska feminister sin vision från liturgi, teologi, lag som sedan agerar som bränsle för 

övertygelsen. Här vill författaren med sin bok om judisk feministisk teologi bidra till att artikulera 

en version av visionen och hjälpa till att vårda kopplingen mellan praktik och tro. 41 Plaskow 

förklarar att det inte går att hantera kvinnans relation till judendomen utan att beröra kvinnans 

sexualitet. Synen på kvinnan som den 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 och ett 

värde i gemenskapen. Det traditionella 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 äktenskap, mannen är således den som aktivt handlar inte kvinnan. 42 

 

Exempelvis lyfter Plaskow fram en kritik emot 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 

                                                        
37 Meyers 2009 s 2-5, 203-205. 
38 Meyers 2009 s 78-79, 96-99, 110-113, 114-119, 127-134, 162-170.    
39  Rosh Hodesh är ett utbildningsprogram med målet att förändra traditioner i Nord Amerika som 
använder judiska läror och praktiker för att skapa en säker plats för unga judiska flickor. Programmet är 
skapat av lärare, rabbiner, socialarbetare och psykologer för att via diskussion beröra ämnen som är 
relevanta för ungdomar i USA och i förlängingen stärka unga flickor. 
https://www.movingtraditions.org/programs/rosh-hodesh-its-a-girl-thing/ Hämtat 2017-04-04. 
40 Plaskow 1991 s x-xiii. 
41 Plaskow 1991 s 22-24. 
42 Plaskow 1991 171-175. 

https://www.movingtraditions.org/programs/rosh-hodesh-its-a-girl-thing/
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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 den andra, vilket validerar en församling och ett samhälle baserat på 

genushierarkier.43  

5.1.3 Judith R Baskin – The passionate Torah: sex and Judaism 

I boken The passionate Torah: sex and Judaism skriver Judith R Baskin ett kapitel om prostitution 

som en del av livet på såväl landsbygd som i städer 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. Arbetet är 

en samling av essäer av olika judiska forskare som diskuterar grundläggande frågor relaterat till 

kvinnan i relation till judendom samt sexualitet. Exempelvis lyfter Baskin fram Rachav som en 

prostituerad kvinna som beskrivs i mycket positiva bemärkelser, som självständig och beslutsam. 

Rachav tydliggörs som en heroisk sköka som räddar israeler från att bli tillfångatagna och hon 

erkänner Gud som den enda sanna Guden. Där Rachav återges som en kvinna av substans, en 

självständig kvinna med ett eget hus och som har goda relationer till såväl släktingar som grannar. 

Enligt Baskin reflekterar Rachav olika sidor som den godhjärtade horan och den fallna ångerfulla 

kvinnan. Boken i sig både utmanar samt ger perspektiv på den förändring som sker inom 

judendomens förhållande till synen på sexualitet, teologin och vardagslivet. Forskningen som 

ligger till grund för boken undersöker en djupare förståelse för judendomens förhållande till 

sexualitet med ansatsen att överbygga gapet mellan det heliga och det sexuella i det judiska 

sammanhanget.44  

5.2 Kvinnan och kristendomen  

Nedan presenteras forskning kring kvinnan inom kristendomens kontext och där en forskares 

arbete får specifikt fokus. Forskningen problematiserar och diskuterar kvinnan situation inom det 

tidiga kristna sammanhanget utifrån ett feministiskt perspektiv.   

5.2.1 Elisabeth Schüssler Fiorenza - In memory of her: A feminist theological 

reconstruction of Christian origin 

Elisabeth Schüssler Fiorenza är Krister Stendahl professor i teologi vid Havard Divinity school 

och har gjort banbrytande arbete inom bibeltolkning 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. 45  Schüssler Fiorenza tar 

utgångspunkt i feminism på olika sätt, där hon använder modeller för tolkning som försöker 

isolera frigörande traditioner inom en annars mansdominerad och patriarkal text som bibeln 

utgör. Genom detta menar författaren att man synliggör de drag i bibliska texter som kan kasta 

ljus på kvinnans situation och roll även om de är androcentriska. Schüssler Fiorenza poängterar 

                                                        
43 Plaskow 1991 s 123-125, 134-136. 
44 Baskin 2009 s 1-4 
45 http://hds.harvard.edu/people/elisabeth-schüssler-fiorenza Hämtat 2016-05-11. 
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att om alla kulturella texter som formar samhället vore fullständigt mansdominerande blir det 

svårt att isolera feministiska text- och kulturtraditioner. Det blir då istället nödvändigt att skapa 

en ny typ av feminism som i sin tur konstruerar nya verkligheter samt synsätt på livet och 

tillvaron. Det feministiska synsättet återkommer bland annat i att använda kvinnogestalter för att 

belysa kvinnligt religiöst ledarskap och kvinnans betydelse för den tidiga kristna kontexten.46  

 

Ytterligare exempel på hur författaren beskriver den samhälleliga kontexten finns i det sociala 

sammanhanget där majoriteten av de som var fattiga och hungriga var kvinnor och den tidiga 

Jesusrörelsen ingöt hopp hos dessa. Vidare beskrivs inte enbart den fattiga kvinnan utan även den 

socialt utfrusna kvinnan som fann hopp i den tidiga kristna kyrkan, syndande och prostituerade 

kvinnor tydde sig till Jesus.47 Schüssler Fiorenza förklarar även att ett hushåll också består av 

koder för såväl slavar som fruar samt män där kristendomen hotade den tidigare sociala 

ordningen och kristna stod för en ny social klass med en egen etik.48 Här lyfts missionärer och 

diakoner som Phoebe, Prisca och Junia fram för att belysa kvinnligt ledarskap. Ytterligare 

exempel finns i Judith och Miriam som är viktiga för sin visdom och styrka, där Judith använder 

sin vishet för att rädda Israels folk. Maria Magdalena återkommer flertalet gånger för att 

poängtera kvinnans vikt i tidiga Jesusrörelsen via sin roll som vittne till Jesu uppståndelse som 

gör henne till lärjunge och apostel jämte Marta och Jungfru Maria. Bland annat förklaras Maria 

Magdalena som apostlarnas apostel genom att hon både var närvarande vid korsfästelsen, tomma 

graven samt även den första den uppstånde Jesus visar sig för. Författaren tydliggör vidare att 

kvinnor hade viktiga ledarskapsroller i tidiga Jesusrörelsen som exempelvis Prisca eller Pricilla 

som sprider Jesus budskap och omnämns inte som fru utan missionär vilket belägger hennes 

egen roll för den tidiga kristna kontexten. Författaren lägger fram en rad kvinnliga profeter som 

Maria, Elisabet, Anna, Maximilla, Pricilla, Theonoe, Stratonike, Eubulla, Phila, Artemilla och 

Nympha som bevis på att det heliga talar även genom kvinnor.49  

5.2.2 Elisabeth Schüssler Fiorenza – Feminist biblical studies in the twentieth century 

Boken Feminist biblical studies in the twentieth century är en del i ett multivolymprojekt som både 

kartlägger det feministiska bibelstudiets början samt utveckling i världen. Boken utkom 2014 och 

bygger på olika essäer som i sin tur blir en del i en encyklopedi över ”Bibeln och kvinnan”. 

Boken ger en bild av det aktuella forskningsläget och är en större studie av feministisk 

bibeltolkning. Arbetet är även ett steg i utvecklingen och förståelsen av den feministiska 

bibeltolkningens historia menar Schüssler Fiorenza. Studien tar utgångspunkt i fyra olika delar av 

feministisk bibelforskning, där den första delen handlar om grenens utveckling för att sedan 

diskutera de hermeneutiska aspekterna av bibeltolkning. Nästa del diskuterar akademiska metoder 

för både läsning samt tolkning av androcentriska texter för att sedan dra slutsatser kring den 

feministiska aspekten. Författaren menar att det feministiska arbetet som har gjorts och 

fortfarande utförs är transformerande och inspirerande vilket förändrar den dominerande 

attityden inom den religiösa traditionen. Schüssler Fiorenza påpekar att det finns ett behov av att 

analysera den makt som uteslutit kvinnor från den auktoritära traditionen av tolkning. Hon 

                                                        
46 Schüssler Fiorenza 1999: passim. 
47 Schüssler Fiorenza 1999 s 119-122, 127-130, 140-142. 
48 Schüssler Fiorenza 1999: passim.   
49 Schüssler Fiorenza 1999: passim. 
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menar att feministiska studier har väckt frågor om makt, exkludering samt kontroll av kvinnor i 

den religiösa kontexten.50  

5.2.3 Jeanette Sky – Genus och religion 

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. Boken Genus och religion 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. 51 Boken har två 

huvudsyften, dels att problematisera förförståelsen av människor och religion men även kultur 

och samhälle. Men det finns även ett fokus på genus och därigenom också på maktstrukturer. 

Författaren poängterar särskilt människans konstruktioner av religionen att inte studera 

religionens innersta väsen utan dess uppbyggnad utifrån begrepp som kön, klass och makt.52 Sky 

lyfter samtidigt fram en skepsis mot tidigare feministisk religionskritik som inte enbart ville bryta 

ner ett tidigare patriarkal synsätt på religion utan ville ersätta den med en ny konstruktion, ett 

matriarkat. Författaren menar att feministisk kritik analyserar religion antingen inifrån eller 

utifrån, där inifrån-perspektivet var teologiskt fokuserat medan utifrån-perspektivet var mer 

religionsvetenskaplig. Däremot har perspektiven en gemensam ansats att förändra en ordning 

som de ansett vara förtryckande.53  

 

Kristendomen hanterar författaren genom att belysa son-faderrelationen för att illustrera 

förhållandet mellan genus och religion. Sky förklarar att ett mål med boken och texten är att visa 

att religioner inte behöver jämföras mellan varandra, på grund av deras olikheter. Meningen är att 

se på relationen mellan religion och genus med nya glasögon på ett nytt sätt. Exempelvis lyfter 

Sky fram relationen mellan Gud och Adam i Edens lustgård som ett sätt att belysa hur 

genusstrukturen i kristendom använder mannen som norm. Relationen mellan Gud och Adam 

liknar författaren vid förhållandet mellan fader och son, där Gud direkt talar till mannen i 

berättelsen om syndafallet i egenskap av far som tillrättavisar sin son vilket tydliggör ytterligare 

mannens särställning gentemot kvinnan. 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 patriarkal uppfattning av världen.54 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. Författaren förklarar 

att Jesus blir den optimala lydiga sonen som offrar sig för att sona människans synd. Här menar 

Sky att Gud utövar absolut makt och sonen underkastar sig faderns vilja. Sky poängterar att själva 

språkbruket med fader-son förhållandet återkommer i såväl Nya som Gamla testamentet i allt 

från Adams förhållande till Gud men även Abrahams och Jesus, relationer där sonen förlorar 

makt till förmån för fadern på olika sätt.55  

                                                        
50 Schüssler Fiorenza 2014 s 1-7. 
51 Sky 2009 s 10-11. 
52 Sky 2009 s 19. 
53 Sky 2009 s 35-36.    
54 Sky 2009 s 44-47, 55-57. 
55 Sky 2009 s 56-61. 
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5.4 Judendom och kristendom  

I sista stycket presenteras forskning som hanterar både judendomens och kristendomens religiösa 

urkundstexter. Här lyfts främst ett arbete fram som diskuterar de abrahamitiska religionerna 

utifrån ett feministiskt synsätt där kvinnans möjligheter och situation inom den religiösa 

kontexten står i fokus.  

5.4.1 Yvonne Yazbek Haddad och John L Esposito - Daughters of Abraham – feminist 

thought in judaism, christianity and islam 

Boken Daughters of Abraham – feminist thought in judaism, christianity and islam är redigerad av Yvonne 

Yazbeck Haddad och John L Esposito. Boken lyfter fram hur heliga texter har analyserats i sin 

historiska kontext, där texterna reflekterar manlig norm och dominans vilket i sin tur påverkar 

bilden av kvinnan. I bokens utformning är frågan om genus relationer nyckeln till rekonstruktion 

där kvinnans status blir föremål för religiös reformation. En viktig ansats för boken är ett 

feministiskt perspektiv på det religiösa studiet för att synliggöra kvinnans förutsättningar i 

judendomen, kristendomen samt islam. Ett exempel på detta är när Esposito förklarar att 

kvinnorna kring Jesus var viktiga i det tidiga kristna sammanhanget. Han lyfter fram att Jesus 

hade kvinnliga lärjungar som både reste med honom och hjälpte till ekonomiskt. När Jesus 

besökte Maria och Marta hyllade han Maria som en student inför sin lärare. Vidare lyfter han 

fram kvinnlig mod i förhållande till korsfästelsen, när de manliga lärjungarna gömde sig var det 

kvinnorna som stannade kvar med Jesus. Ytterligare var det för kvinnorna som den uppståndne 

Jesus visade sig för vilket gör dem viktiga i sammanhanget kring Jesus. Esposito lyfter fram 

ytterligare exempel på nytolkning i bilden av Hanna som den första kvinnan i judisk skrift att höja 

sin röst i bön. Hon tolkas här som en representant för en personlig och känslomässig relation till 

bön och gudom istället för ett manlig strukturerat förhållande. Författaren poängterar att Hannas 

röst blir en röst för den kvinnliga erfarenheten i den judiska bibeln där annars kvinnan är osynlig. 

Yvonne Yazbeck Haddad är professor i historia och i islam och kristna-muslimska relationer. 

John L Esposito är professor i religion och internationella affärer men även professor i islamska 

studier.56  

5.5 Mitt bidrag  

Mitt arbete kombinerar det feministiska perspektivet med ett fokus på kontextens betydelse för 

kvinnan situation och förutsättningar i det religiösa sammanhanget. Studien relaterar till såväl 

genusstrukturer som feministteologi samt undersökningar om kvinnor inom judendom respektive 

kristendom. Ytterligare ger mitt bidrag ett religionsdidaktiskt synsätt på studiet av kvinnliga 

gestalter från judendomen och kristendomens urkundstexter och hur de skulle kunna användas i 

religionskunskapsundervisningens sammanhang. 

 

                                                        
56 Yazbeck Haddad och Esposito 2001 s vii-5.  



6. Analys  
Detta stycke utgörs av den analys av urkundstexterna som gjorts till detta arbete. Först beskrivs 

kontexten kring kvinnorna, vilken tid samt vilka förutsättningar de lever under. Nästa steg är att 

beskriva kvinnorna utifrån den religiösa urkunden och analysera dem i förhållande till sin kontext. 

För att få en kronologisk ordning presenteras urkunderna i tidsföljd där judendomens religiösa 

urkund beskrivs först följt av kristendomens.  

6.1 Tanakh 

De kvinnliga gestalterna i den här delen är hämtade från Första Mosebok och ifrån Esters bok. 

Första Mosebok utspelar sig runt 2000-talet fvt men det råder oklarheter om när boken skrivits 

och Esters bok tillkom runt 300-talet fvt samt utspelar sig under persisk tid på 480-470 talen fvt.57 

 

6.1.1 Den vackra Sara 
Sara härstammar från Ur i antika Mesopotamien men beger sig därifrån på grund av bland annat 

hungersnöd tillsammans med sin man och släkt till Kanaans land(Genesis 11:32 och 12:9-10).58 

Sara möter vi första gången i Första Mosebok där hon beskrivs som Abrahams fru(Genesis 

11:29-31). Eftersom hon omnämns främst som Abrahams hustru i texten kan hennes status 

således uppfattas som direkt kopplad till hennes man. Hon förklaras som en mycket vacker 

kvinna, så vacker att hon får spela Abrahams syster när de kommer till Egypten.59 Detta i rädsla 

för att de ska döda Abraham för att låta den vackra Sara leva när de inser att de är gifta(Genesis 

12: 11-17). Här tillskrivs Sara mer traditionella attribut genom att texten beskriver henne som en 

mycket vacker kvinna. Vilket kan ses i ljuset av den problematik som Hirdman belyser med att 

starkt förknippa könen med olika egenskaper, arbetsroller, sysselsättningar och platser då det 

placerar människor i fack. Uppdelningen mellan könen skapar även en skillnad i status, vilket 

även återfinns hos Sara som är underordnad sin man och får anpassa sig efter Abrahams vilja.60 

Att Saras vackra utseende får stort fokus i texten kan också relateras till Jansdotter Samuelsson 

som beskriver hur kvinnan traditionellt har porträtteras med olika egenskaper exempelvis den 

lydiga, oskuldsfulla kvinnan eller den passionerade och sexuellt utsvävande kvinnan. Här kan Sara 

ses som den lydiga frun då hon anpassar sig till Abrahams vilja och döljer sitt äktenskap. Kvinnan 

ges inte möjlighet att definiera sitt eget jag utan placeras i en mall där bland annat hennes 

kvinnlighet eller utseende står i centrum.61   

 

Texten fortsätter att berätta hur Abraham vädjar till Sara att säga att de är syskon för att det ska 

gå väl för honom och att han ska överleva tack vare henne(Genesis 12: 11-17).62 Trots att Sara är 

underordnad Abraham är hon ändå inte maktlös. Abraham måste vädja till henne vilket tyder på 

                                                        
57 Eriksson och Viberg 2015 s 41. 
58 Tanakh 2003 s 20, 22. 
59 Meyers ger exempel på hur kvinnor från olika etniska grupper integrerar med varandra, exempelvis den 
israeliska kvinnans relation till egyptiska kvinnor. Meyers förklarar att genom relationer mellan olika 
folkgruppers kvinnor fick de israeliska kvinnorna både social och politisk status. Meyers 2013 s 140-141. 
60 Hirdman 2004 s 118-119, 126. 
61 Jansdotter Samuelsson 2011 s 28-31. 
62 Tanakh 2003 s 20, 22-23. 
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att hennes status ökar och att han inte kan beordra henne för att få sin vilja fram. Sara blir även 

aktör genom att hon accepterar Abrahams önskan. Texten fortsätter att beskriva att när Faraons 

hovfolk såg hur vacker Sara var tog de med henne till Faraons palats och det beskrivs att det är 

på grund av Sara som det gick bra för Abraham. Abraham förvärvade allt från får, oxar, åsnor till 

manliga och kvinnliga slavar(Genesis 12: 11-17).63 Sara och Abraham flyttar från Mesopotamien 

till Egypten där Lesko beskriver ett värdesystem som starkt påverkar kvinnans roller och 

möjligheter.  I det Egyptiska samhället får en invånare status utifrån hur användbar och nära 

personen är till den kungliga familjen istället för individens materiella tillgångar. 64 Värdesystemet 

som Lesko beskriver går att applicera på berättelsen om Sara, utifrån aspekten att hon står Faraon 

nära och är nyttig för honom vilket i sin tur resulterade i att Abraham kunde införskaffa 

materiella tillgångar. Här påverkas Saras status främst av Faraon snarare än hennes egna bedrifter 

men via sin skönhet kan hon påverka Faraon. Samtidigt får Sara erkännande som orsaken till att 

det går bra för Abraham. Ytterligare skulle Sara kunna fungera som ett verktyg i bibeltexten även 

om hon inte uttryckligen agerar själv. Att kvinnor agerar redskap kan relateras till Eriksson och 

Viberg förklarar att kvinnliga gestalter kan fungera som verktyg för Gud att utföra sin vilja.65 

Genom kopplingen till Gud och att Sara handlar som verktyg för Guds vilja både förändras och 

höjs hennes status. Även om mannen är huvudperson undsätts han av en kvinna, i berättelsen är 

det Saras agerande som redskap för Herren som räddar Abraham.  

 

Vi möter Sara igen senare i Första Mosebok där det beskrivs att Sara inte gav Abraham några 

barn. Hon hade en Egyptisk tjänsteflicka Hagar som Sara ger till sin man som 

konkubin66(Genesis 16: 1-4). Sara berättar för Abraham att: ”Look, the Lord has kept me from 

bearing. Consort whit my maid: perhaps I shall have a son through her”(Genesis 16: 2). Deborah 

Sawyer menar att det Abrahamitiska narrativet reflekterar ett jordbrukssamhälle uppdelat i 

familjeklaner. När familjen utgör grunden för samhället blir det även viktigt för kvinnor att få 

barn för att de ska nå status, vilket utgör basen för Saras sammanhang.67 Historien om Sara och 

Abraham illustrerar hur de är instrument för Guds plan om ett utvalt folk, men där Saras gestalt 

som ges större utrymme för att uttrycka sin vilja än Abraham. Då blir Hagar och det eventuella 

barnet en väg för Sara att förändra sin status som barnlös. Sara får erkännande som aktör genom 

exempelvis att det är hon som ger Hagar till Abraham som konkubin. Det är Sara som agerar i 

den aspekten och via sin handling återerövras deras status. Det är Saras agerande som förändrar 

hennes och Abrahams status men förändringen är samtidigt beroende av någon annan och i det 

här fallet Hagar samt den son som hon får. Det kan ses i ljuset av Sawyer som poängterar att 

kvinnor ges i vissa aspekter ett större utrymme att underminera auktoriteter. 68 Vilket kan tolkas 

som att det är just som kvinna Sara kan med sin bestämdhet underminerar Abrahams auktoritet 

och agera på egen hand. Sawyer fortsätter att tydliggöra hur den patriarkala makten trots allt var 

                                                        
63 Tanakh 2003 s 20, 22-23. 
64 Lesko 1998 s 16-18. 
65 Eriksson och Viberg 2015 s 205-207. 
66 Begreppet konkubin betyder älskarinna eller bihustru. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konkubin Hämtat 2017-03-15. 
67 Meyers beskriver att begreppet klan är en svår samhällsklass att tydliggöra, klanen befinner sig mellan 
hushållet och folkstammen. Meyers förklarar att i biblisk terminologi syftar begreppet klan till en grupp av 
hushåll som geografiskt befinner sig nära varandra, där sammansättningen och storleken kan variera stort 
och vid större bosättningar kan flera klaner leva tillsammans. Meyers 2013 s 114-116. 
68 Sawyer 2005 s 166-170. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konkubin
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absolut i de småskaliga autokratier som klanerna utgjorde, vilket var den kontext som Sara befann 

sig i.69 Ytterligare en aspekt av berättelsen är att Sara ger Hagar som bihustru för att hon ska föda 

den son Sara själv inte klarar. Det kan kopplas till Groth som tydliggör att det är en religiös plikt 

för mannen att fortplanta sig medan det är en social plikt för kvinnan att föda många barn. 

Författaren poängterar starkt vikten av att vara fertil som kvinna och att en barnlös man inte får 

gifta sig med en ofruktsam kvinna. Groth påpekar att en man inte har uppfyllt sin plikt om han 

inte fått minst en son. 70  Här blir aspekten av det barnlösa paret Abraham och Sara intressant, 

och för att Abraham ska uppfylla sin religiösa plikt ”ger” Sara sin tjänarinna för att hon ska få en 

son genom Hagar. För att förändra deras lägre status som barnlösa agerar Sara för att förändra 

situationen och därigenom höja både Abraham och Saras status. Viljan att få barn går att relatera 

till Guds uppmaning till människan som det beskrivs av Groth i citatet: ”idealet är att få många 

barn. De betraktas som en gåva från Gud”.71  

 

Historien fortsätter att beskriva hur Sara och Hagar blir osams. Trots att Saras status först höjs 

via det barn som Hagar ska föda, förändras det när Hagar väl blir gravid. Texten förklarar att de 

levde tillsammans och när Hagar blir havande är Sara övertygad om att hennes status sjönk i 

Hagars ögon vilket skapade en konflikt. ”Now that she sees that she is pregnant, I am lowerd in 

her esteem”(Genesis 16: 5) Här förändras Saras status igen på grund av att Hagar blir gravid 

medan Sara fortfarande är barnlös.72  Att Saras status sjunker när hon inte får barn kan kopplas 

till pressen på kvinnan i det antika sammanhanget att föda många barn. I ett för-industriellt 

samhälle som det antika Egypten var allt arbete beroende av mänsklig arbetskraft. I 

sammanhanget blir då barnen inte enbart föräldrarnas angelägenhet utan även samhällets framtid 

och sociala trygghet som blivande arbetskraft. Faktorer som den höga barndödligheten och 

sjukdomar gör att kvinnans förmåga att föda barn mycket viktigt. En kvinnans största gåva till 

det antika samhället och sin familj var hennes fertilitet. Att då Hagar blir gravid som bihustru kan 

vara en källa till konflikt när Sara förblir ofruktsam. Genom att mannen var överordnad kvinnan i 

det antika sammanhanget fick kvinnor inflytande samt möjlighet att utöva makt genom att hon 

ansvarar för barnens uppfostran samt undervisning. 73 

Sara återkommer i berättelsen vid ett flertal tillfällen, exempelvis när Gud berättar för Abraham 

att han skall få en son via Sara. Här ges Sara ett specifikt erkännande då Herren säger: ”I will 

bless her; indeed, I will give you a son by her. I will bless her so that she shall give rise to nations; 

rulers of peoples shall issue from her”(Genesis 17: 16). Statusen Sara får i det här sammanhanget 

är utmärkande, vilket går att relatera dels till det erkännande hon får som mor och den 

maktpositionen detta ger. Däremot sker dialogen mellan Gud och Abraham där Saras egen röst 

inte hörs, vilket samtidigt tyder på att Sara är underordnad sin man. Ytterligare en aspekt som är 

intressant är att Sara får erkännande som stammoder, genom att det är via henne nationer och 

makthavare kommer härstamma. Detta höjer hennes status ytterligare då hon kommer ifrån ett 

                                                        
69 Sawyer 2005 s 166-170. 
70 Groth 2009 s 248-249. 
71 Groth 2009 s 248-249. 
72 Plaksow lyfter fram hur fortplantning i inom äktenskapet är positivt både som en väg till släktens 
fortlevnad men även att sex är en gåva från Gud och fundamentet för en stabil och blomstrande social 
ordning. Plaskow 1991 s 185. 

73 Lesko 1998 s 16-18. Eriksson och Viberg 2015 s 41. 
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sammanhang där familjen följer mannens linje och är patrilinjär, vilket gör det väsentligt att 

framtida nationer skall härledas från henne och inte Abraham. Eriksson och Viberg lyfter fram 

hur släktskapet i Saras kontext traditionellt följer mannens släkt snarare än kvinnans, vilket 

medför ett utmärkande erkännande av Sara som gestalt. 74 

 

Ytterligare exempel då Gud lyfter fram Sara återfinns senare i Första Mosebok hur Gud noterade 

henne. Herren hade lovat Sara att hon skulle bära en son till Abraham på ålderns höst och i 

texten förklaras att: ”The Lord took note of Sarah as He had promised, and the Lord did for 

Sarah as He had spoken. Sarah conceived and bore a son to Abraham in his old age”(Genesis 21: 

1-2) Här höjs Saras status ytterligare genom att Gud uppmärksammar henne och håller sitt löfte 

till henne. Förändringen i status beror dels på att Gud agerar och uppmärksammar Sara, dels 

beror statusförändringen på Sara själv för att det är på grund av henne som Gud noterar henne. 

Avslutningsvis säger Gud till Abraham att han ska lyssna och lyda till Sara för att det är genom 

hennes son Isak som Israel skall bli en stor nation: ”whatever Sarah tells you, do as she says, for it 

is through Isaac that offbring shall be continued for you”(Genesis 21:12). Vilket är av intresse då 

både Sara och Abraham lever i ett sammanhang där kvinnan är underordnad mannen i alla 

aspekter av livet ger Gud henne ändå en ledande roll. Det är via Sara som Israel ska bli ett stort 

folk och Abraham uppmanas att lyda och lyssna till hennes vilja. Faktum är dock att Sara som 

kvinnan är distanserad från kommunikationen med Gud, vilket illustreras av att Gud i texten talar 

direkt till Abraham. Att kvinnan är frånkopplad den direkta kommunikationen med Gud sänker 

hennes status och befäster den manliga överordningen. Det går att relatera till Sky som också 

belyser att Gud talar till kvinnan genom mannen vilket tydliggör mannens ställning över 

kvinnan.75   Men även om Gud talar direkt till Abraham och inte till Sara ges ändå hennes person 

med en egen vilja ett erkännande, vilket är intressant då de kommer från en tid där kvinnan stod i 

beroende ställning till mannen som Eriksson och Viberg också belyser.76 

 

6.1.2 Användningsområden i religionskunskapsundervisningen 

Enligt ämnesplanen för religionskunskapsämnet för gymnasieskolan ska undervisningen behandla 

bland annat människors upplevelse av tillhörighet och hur såväl etnicitet som individens kön 

påverkas av religion. Nedan följer utdrag ur relevanta punkter från ämnesplanen som kan 

relateras till berättelsen om Sara.  

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

och tillhörighet.77 

◦ Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.78  

◦ Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur 

religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk 

bakgrund.79 

                                                        
74 Eriksson och Viberg 2015 s 38-39. 
75 Exempelvis lyfter Sky fram 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 patriarkal 
uppfattning av världen. Sky 2009 s 55-57. 
76 Eriksson och Viberg 2015 s 41. 
77 Gy 11 2011 s 137. 
78 Gy 11 2011 s 137. 
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◦ Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.80 

 

Historien om Sara berör flera intressanta ämnen som kan användas i 

religionskunskapsundervisningen utifrån ämnesplanens punkter. Främst kan gestalten Sara 

användas för att diskutera moderskapet och vilken status det innebar för kvinnor i det bibliska 

samhället. Berättelsen om Saras ofruktsamhet ger en ingång till att problematisera idealet kring 

kvinnans fertilitet och barnafödandet, vilket värde och erkännande som placeras på en kvinnas 

förmåga att föda många barn både historiskt men även i dagens samhälle. Berättelsen kan fungera 

som grund i undervisningen för att diskutera hur kvinnors känsla av identitet och tillhörighet är 

sammankopplat med idealen kring moderskap och förmåga att föda barn. Men även hur det kan 

vara en källa till konflikt både hos individen men även mellan kvinnor, som mellan Sara och 

Hagar. Religionens förhållande till etnicitet och tillhörighet kan även diskuteras utifrån berättelsen 

som Sara. I urkundstexten beskrivs att Sara och Abraham tar sig från Ur för att sedan resa runt 

på grund av bland annat hungersnöd. Det skapar en ingång till att prata om både flykt och 

migration samt vad som får människor att känna tillhörighet utanför det egna sammanhanget.  

                                                                                                                                                                             
79 Gy 11 2011 s 137. 
80 Gy 11 2011 s 138. 



6.1.3 Den föräldralösa drottningen Ester 
Historien börjar med att kung Ahasuerus blir trotsad av sin tidigare fru och för att muntra upp 

honom söker man en ny vacker jungfru att bli hans maka(Ester 1: 19-20).81 Enligt Estersbok är 

Ahasuerus kung över det persiska riket vilket skulle vara ett stort landområde som stäcker sig från 

Indien till Etiopien med 127 provinser, hans tron och palats befinner sig i Shushan(Ester 1:1-3). 

Vi möter Ester när hon ska introduceras till kungen i hans palats. Innan mötet varnar hennes 

farbror henne för att avslöja sitt ursprung som judinna vilket hon då döljer(Ester 2:7-8) 

Tillskillnad från de andra böckerna i Gamla testamentet utspelar sig hela berättelsen om Ester i 

den persiska diasporan där den judiska identiteten inte är kopplad till specifika platser i Israel och 

Jerusalem utan lever vidare i individen. Ester lämnar den judiska samvaron för att ingå i den 

persiska kungens harem i Shushan, vilket visar på stort mod att lämna sin hemmiljö för att 

placera sig i ett okänt sammanhang. Att Ester är judinna skulle kunna inverka negativt på hennes 

ställning i samhället, men det är främst omgivningens syn som influerar hennes status snarare en 

hennes eget agerande. För även om det judiska folket levde väl under det persiska styret som 

exempelvis Eriksson och Viberg beskriver behövde Ester samtidigt dölja sin bakgrund vilket 

tyder på en ambivalent inställning till den judiska gemenskapen.82  

 

Texten fortsätter att tydliggöra hur Ester var jungfru men även att hennes farbror adopterar 

henne när hon blir föräldralös(Ester 2:7-8) ”The maiden was shapely and beautiful; and when her 

father and mother died, Mordecai adopted her as his own daughter”(Ester 2:7). Esters bok 

tillkom i en tid och ett sammanhang där kvinnan var i beroendeställning först till sin far och 

sedan till sin man och vidare som änka till sina söner, där blir föräldralösa kvinnor en utsatt 

samhällsgrupp. Som föräldralös flicka kommer Ester från en kontext där hon saknar de viktigaste 

aspekterna i det antika sociala skyddsnätet och lämnas till att använda de förutsättningar hon har 

att förfoga över. Även om hennes farbror sedan adopterar Ester är hon till en börjar föräldralös 

vilket placerar henne i en utsatt position. Detta kan relateras till Eriksson och Viberg som 

förklarar att utan familjen var kvinnan maktlös, men kvinnor i de högre samhällsklasserna var 

mer priviligierade vilket Ester tillhörde. 83  Även Lesko poängterar att samhället var utpräglat 

patriarkalt, men inom den egna familjeenheten kunde graden av manligt styre variera. Själva 

äktenskapet återspeglar en manlig synvinkel vilket kan ses i uttrycket: ”att ta en fru.” 84   

 

Ester beskrivs som jungfru samt både vacker och välväxt(Ester 2:7-8). Bland annat kan Ester 

som välväxt jungfru få en ingång till social status och därigenom inflytande då en kvinnans oskuld 

                                                        
81  Meyers förklarar att synen på månggifte i det israeliska samhället hänvisas till Moseböckernas 
berättelser. Där ger författaren exempel på att Abraham hade tre fruar och Jacob hade fyra fruar samt att 
de bibliska kungarna som Ahasuerus hade flertalet både fruar och konkubiner. Meyers poängterar 
samtidigt att normen för den vanliga människan snarare var en kärnfamilj bestående av ett äktenskapligt 
par, att polygamin förekom främst hos kungarna i de bibliska skrifterna. Meyers 2013 s 109. 
82 Eriksson och Viberg 2015 s 121-122. Även Groth belyser hur det judiska folket förhåller sig till det 
persiska kungadömet. Författaren beskriver att vissa persiska kungar tillät de erövrade folken vidmakthålla 
sin egen gudsdyrkan och egna kultur, det beskrivs att judiska folket fick kultföremål återlämnade till sig 
samt fick även hjälp att återuppbygga templet i Jerusalem. Den tid som kallas den persiska tiden utspelar 
sig mellan 539 – 332 fvt och anses vara en fredlig tid för det judiska folket. Groth 2009 s 62-63. 
83 Eriksson och Viberg 2015 s 41. 
84 Lesko 1998 s 27-28. 
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är ett maktmedel både för hennes familj och för henne själv. Ytterligare arrangerades äktenskapet 

traditionellt mellan de styrande männen från två familjer vilket visar den patriarkala dominansen i 

den antika kontexten, och en blivande bruds oskuld har ett värde vilket gör det till maktfaktor 

både för den enskilda kvinnan och hennes familj.85 Att placera ett värde på en kvinnans oskuld 

kan tolkas på flera sätt, dels kan det innebära att kvinnors anständighet blir till en handelsvara 

genom att sätta ett penningvärde på kyskhet. Men det kan även vara ett sätt för samhället att 

skydda unga flickor från incestuösa våldtäkter då det låg i familjens intresse att flickorna skulle 

förbli oskulder för att få högsta möjliga pris för dem på äktenskapsmarknaden.86 Att Ester både 

är välväxt och jungfru gör henne attraktiv på den äktenskapliga marknaden och är en väg för 

Ester att utöva makt inom sitt sammanhang där hon annars är relativt maktlös. Men det finns 

även problematik kring jungfrulighetens status bland annat när det blir ett påtvingat livsval, 

exempelvis när kvinnor blir tvingade till sexuell avhållsamhet istället för ett eget val.87   Det 

placerar även Ester i en potentiellt farlig situation genom att oskulden är så viktig för kvinnan i 

antiken och då finns det även ett hot om att förlora oskulden under fel förutsättningar. I den här 

situationen är inte Ester uttalat aktör utan hennes status är baserad snarare på att hon handlar för 

att bevara sin mödom. 88  

 

Texten fortsätter att beskriva hur Esters situation ser ut i kungens harem där alla som möter 

henne i palatset beundrar henne och hon blir välbehandlad(Ester 2: 10-15) Kungen älskar Ester 

mer än alla andra kvinnor i palatsets harem, han satte det kungliga diademet på henne och gjorde 

Ester till sin drottning(Ester 2: 17-18). Här är Esters status främst baserat på kungens handling 

att utnämna henne till drottning, vilket höjer hennes position i jämförelse med de andra 

kvinnorna i haremet. Som drottning höjs hennes status ytterligare och hon får då större 

handlingsutrymme att påverka sin situation. 89 Att Ester får större möjlighet att påverka sin 

situation som drottning kan relateras till Lesko som förklarar att kvinnor ur det kungliga hushållet 

hade både makt och inflytande samt viktiga plikter i samhället. Men i jämförelse hade icke-

kungliga kvinnor inte samma förutsättningar utan de var mer kontrollerade av familjen och 

samhället.90   

 

Historien fortsätter med att beskriva hur det judiska folkets framtid är i fara när Haman som 

styrde över dem på uppdrag av kungen dikterar en skrivelse. En skrivelse som beskriver att alla 

judiska män och kvinnor, unga som gamla ska förstöras i alla kungens provinser(Ester 3: 8-13). 

Ester gick till kungen för att vädja för sitt judiska folk. Hon tog på sig sin drottningsdräkt och 

                                                        
85 Lesko 1998 s 27-28. 
86 Lesko 1998 s 37. 
87 Det kan kopplas till Ølstein Endsjø som skriver att kvinnors möjlighet att välja livsstil begränsas i 
samhällen som fokuserar mycket på jungfrulighet. Ølstein Endsjø 2012 s 35-36. 
88 Det kan relateras till Judith R Baskin berör hur en kvinnas oskuld också kan fungera som maktmedel 
och att en kvinna måste vara oskuld för att en man ur de högre skikten i samhället ska få gifta sig med 
henne vilket bidrar till en specifik status för jungfrulighet och en negativ värdering av kvinnor som 
förlorat sin jungfrudom. Baskin 2009 s 23-26. 
89 Meyers poängterar i sin tidigare forskning att de kvinnor som tillhörande den kungliga socialklassen 
hade även andra funktioner i samhället som exempelvis ansvar för en rad administrativa, religiösa och 
diplomatiska aktiviteter. Kvinnor tillhörande den kungliga eliten hade ansvar i hovet vilket medförde 
arbetsuppgifter som karaktäriserades av bland annat organiseringen av produktiva och kommersiella 
aspekter. Meyers 2013 s 176-177. 
90 Lesko 1998 s 41. 
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ställde sig på innergården för att kungen skulle få syn på henne, och så fort han såg henne vann 

hon kungens gunst(Ester 4: 16-17, 5: 1-3). Här agerar Ester för att påverka sin situation. Hon 

handlar själv och markerar sin status genom att klä sig i sin drottningdräkt som illustrerar hennes 

position. Ester visar även prov på list när hon använder sin kvinnlighet för att få sin vilja igenom 

och hennes handling erkänns av kungen när hon vinner hans gunst. Att Ester handlar genom att 

använda sin position som drottning för att övertyga kungen kan relateras till det Sawyer skriver 

om att kvinnorna kunde hitta andra vägar att undergräva mannens makt i ett annars patriarkalt 

sammanhang. 91  

 

Kungen frågar henne vad som bekymrar henne och säger till Ester att vad hon än önskar ska hon 

få, om det så är halva riket. Hon säger till honom att hon vill bjuda in Haman till middag, en 

önskan som kungen ser till att få genomförd(Ester 5: 3-6). Hon uppvisar djärvhet när hon bjuder 

in fienden på middag utan att veta om kungen ska bevilja hennes önskan och använder sin 

övertalningsförmåga för att vädja för sitt folks framtid. I sammanhanget kan det tolkas att 

kvinnor hade viss makt och inflytande i kungens hushåll. Vilket kan kopplas till det Strandberg 

Olofsson skriver om hur kvinnan i de högre samhällsklasserna hade bättre förutsättningar att 

påverka sitt sammanhang, bland annat för att de fick en god utbildning som de kunde använda 

sig av. Det är svårt att avgöra om Ester har en utbildning eller inte, men det är rimligt på grund 

av att hon är drottning över det persiska riket och då en del av samhällets högsta skikt. En god 

utbildning krävdes för att kunna vara en god mor och en god fru, samt för att kunna uppfostra 

och undervisa barnen i hushållet. Detta resulterade också i att det var stora skillnader mellan 

kvinnor i de olika samhällsskikten som då påverkar deras sociala ställning.92 

 

Ester bjuder in Haman till middag ytterligare en gång och då frågar kungen henne igen vad 

hennes önskning är. Hon önskar sig sitt liv och sitt folk, för att de har blivit sålda för att bli 

utrotade av den elaka Haman. En önskning som kungen beviljar Ester(Ester 7: 2-7). Samma dag 

ger kungen hela Hamans egendom till Ester och hon låter sin farbror förvalta den åt henne(Ester 

8: 1-3). Att egendomen ges till Ester är intressant med tanke på antikens lagar kring kvinnligt 

ägande. T.ex. Lesko lyfter fram att kvinnan ansågs vara mannens ägodel och mannen var distinkt 

överordnad sin fru. Även om kvinnor i vissa kontexter kunde ärva var detta inte en självklarhet, 

där styrde mannen också över kvinnans personliga tillhörigheter. 93  Samtidigt fanns det 

möjligheter för kvinnor i vissa antika samhällen att äga egendomar och att ha rätt att ärva från 

manliga släktningar samt att behålla sin egendom vid en eventuell skilsmässa. 94 Att kvinnor hade 

flera legala rättigheter i de antika sammanhangen går att jämföra med Ester som får hela Hamans 

egendom. Esters ställning höjs genom att hon får en egen förmögenhet att disponera I den 

aspekten agerar hon inte själv utan det är hennes man som handlar som i sin tur påverkar hennes 

status. Att Ester i egenskap av drottning har en egen förmögenhet kan liknas vid det Rodin 

skriver om forntidens Mesopotamien att drottningar och fruar till guvernörer i antiken kunde äga 

både mark, slavar, djur och silver.95 Via sin förmögenhet kan kvinnan handla för att förändra sin 

status, exempelvis genom att välja att ekonomiskt stödja projekt som gynnar henne. Det ger 

                                                        
91 Sawyer 2005 s 166-170. 
92 Strandberg Olofsson 2008 s 32-34. 
93 Lesko 1998 s 36-37. 
94 Lesko 1998 s 34-35. 
95 Rodin 2014 s 63. 
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kvinnor en plattform att agera ekonomiskt och det blir en väg till makt och inflytande för kvinnor 

i samhället.96 Att då Ester får Hamans rikedomar att förfoga över ger henne en ekonomisk 

maktposition utöver hennes status som drottning i persiska riket. Det går att relatera till ett citat 

från Mitternacht och Runesson: ”Kvinnor kunde alltså genom sina ekonomiska tillgångar, inte 

enbart via giftermål, utöva inflytande och makt i antiken”.97    

 

Som drottning kan Ester agera i en större kontext med mer handlingsutrymme där hon även 

räddar sitt folk. Ester går från att vara en föräldralös flicka till en handlingskraftig drottning som 

via sin roll som aktör stiftar en högtid av glädje tillminne av detta. Texten berättar hur judarna nu 

njöt av ljus, glädje, lycka, stolthet och tiden firades med fest(Ester 8: 16-17). Dessa dagar kom att 

kallas purim98 och Ester validerar att detta ska nedtecknas i rullar för eftervärlden. Alla dessa 

dagar av purim ska inte upphöra bland judarna och minnet ska aldrig förgås bland deras 

efterföljande(Ester 9: 31-32).99 Avslutningsvis får Ester ett erkännande som instiftare av en högtid 

i ett sammanhang där hon traditionellt är underställd mannen. Här blir då Ester intressant då hon 

beskrivs som grundare i sin egen rätt och genom att hon validerar inrättandet blir hon aktör i ett 

sammanhang då kvinnan ytterst sällan blir omnämnd för sin egen skull. Det kan kontrasteras mot 

det Strandberg Olofsson skriver om att kvinnan traditionellt benämns ur ett manligt synsätt, där 

kvinnor främst lyfts fram som mödrar, döttrar eller fruar.100  

6.1.4 Användningsområden i religionskunskapsundervisningen 

I enlighet med ämnesplanen för religionskunskapsämnet ska undervisningen i gymnasieskolan 

behandla hur religioner förhåller sig till identitet, kön, etnicitet och sexualitet. I stycket nedan 

återfinns punkter från ämnesplanen som är relevant i förhållande till gestalten Ester, där de 

kursiva orden är särskilt intressanta.  

◦ I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av 

mening och tillhörighet.101 

◦ Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera 

hur religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och 

socioekonomisk bakgrund.102 

◦ Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.103 

 

Berättelsen om Ester innehåller flera intressanta teman som kan användas i 

religionskunskapsundervisningen på gymnasiet. Främst kan gestalten Ester användas för att 

problematisera det komplexa kring kvinnlig sexualitet i förhållande till religion och de ideal som 

finns kring kvinnors oskuld. Historien kan användas som grund för att analysera synen på en 

                                                        
96 Mitternacht och Runesson 2006 s 138-139. 
97 Mitternacht och Runesson 2006 s 138-139.  
98 Purim är en judisk högtid som firas till minne av händelserna i Esters bok där hon räddar sina landsmän 
från en planerad utrotningsaktion. Det är en glädjens högtid som firas bland annat genom att klä ut sig 
och äta samt dricka gott. Groth 2009 s 243-244.  
99 Tanakh 2003 s 1785-1801. 
100 Strandberg Olofsson 2008 s 32-34. 
101 Gy 11 2011 s 137. 
102 Gy 11 2011 s 137. 
103 Gy 11 2011 s 138. 
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kvinnas oskuld och vilka risker som kommer med att placera ett värde på oskuldsfullhet. 

Berättelsen kan utgöra en infallsvinkel för att diskutera anständighet i relation till sexualitet och 

heder ur ett historiskt samt ett samtida perspektiv, vilket skulle kunna vara ett sätt att närma sig 

en diskussion om exempelvis hederskultur i dagens samhälle. Ytterligare ger berättelsen om Ester 

en möjlighet att samtala om etnicitet på grund av att hon själv inte delar ursprung med sin man 

eller den omgivning hon befinner sig i. Men även för att hon måste dölja sin härkomst när hon 

flyttar från sitt folk till kungens palats för att passa in. Samt ytterligare för att hon sedan använder 

sin position för att sedan vädja för sitt folk hos kungen. Här blir både hennes kön och etnicitet en 

intressant infallsvinkel för att diskutera behovet att tillhöra, möjlighet att påverka samt och hur 

religionen förhåller sig till detta.    

 



6.2 Bibeln 

De kvinnliga gestalterna i detta stycke är hämtade från Josuas bok i Gamla testamentet samt 

Romarbrevet i Nya testamentet. I boken Gud och det utvalda folket placerar författarna Josuas bok i 

tidsramen omkring år 1200-fvt, där bland annat staden Jeriko fanns i Israel.104 Romarbrevet är 

skrivet runt år 57-58 vt av Paulus till den nya församlingen i Rom enligt beskrivningen i Bibeln.105 

6.2.1 Den prostituerade Rachav 
I Josuas bok i Gamla testamentet berättas om kvinnan Rachav och handlingen utspelar sig i 

staden Jeriko där hon bor i ett hus inne i stadsmuren.(Josua 2: 1-3, 15). Vi möter skökan Rachav 

när Josua sänder ut israeliska spejare till Jeriko som Rachav gömmer undan på sitt tak för 

kungens folk och det berättas att: ”Från Shittim sände Josua, Nuns son, ut två spejare med 

uppdrag att se närmare på landet och på Jeriko. De gav sig iväg och kom till en sköka106  som 

hette Rachav och låg över i hennes hus.”(Josua 2:1-2).107 Själva begreppet sköka kan hänvisa till 

flera saker och behöver inte bokstavligen betyda prostituerad. Det kan relateras till vad både 

Baskin och Radford Ruether skriver, som belyser flera innebörder av ordet prostitution. 

Begreppet tolkas som att en individ sviker Gud i de bibliska texterna och behöver inte innebära 

att en person säljer sin kropp för sex. 108  Att Rachav beskrivs som sköka skulle här kunna 

innebära att hon trodde fel och tillbad fel gudar, att hon var otrogen mot Gud istället för att hon 

var en prostituerad kvinna. Oavsett vad hon gjorde innebär ordet en negativ värdering som 

signalerar en lägre social status som påverkas av att Rachav i någon bemärkelse handlar fel i 

samhällets ögon. Ytterligare kan själva uttrycksättet vara en väg att främja den patriarkala 

hierarkin i bibeltexterna vilket kan relateras till både Radford Ruethers och Meyers forskning. Där 

Radford Ruether belyser att profeterna i bibelberättelserna använder olika språkbruk för att 

fastslå den manliga dominansen, exempelvis liknas Israel vid en otrogen fru som förvandlas till 

sköka. Eller Meyers å sin sida tydliggör hur kvinnor sexualiseras och beskrivs i sexuella termer av 

män för att de anses vara hotfulla för den manliga kontrollen i det antika israeliska samhället.109 

Frågan kvarstår om Rachav verkligen var prostituerad i traditionell mening eller om hon har 

sexualiserats. Det skulle kunna innebära att Rachav är utsatt för en ”nedsmutsningsaktion” av sin 

samtid, att hon beskrivs som prostituerad snarare för att hon ses som ett hot av den manliga 

styrande eliten än att hon faktiskt säljer sin kropp.  

 

Utifrån berättelsen är det svårt att avgöra om Rachav var prostituerad i traditionell bemärkelse 

men hon omnämns som sköka vid flera tillfällen. Exempelvis när Jeriko ska intas av israeliterna 

                                                        
104 Eriksson och Viberg 2015 s 52-53, 102. 
105 Bibeln 2011 s 1259. 
106 Ordet sköka hänvisar till en ålderdomlig benämning på prostituerade kvinnor 
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/sköka Hämtat 2017-01-15. 
107  Meyers tydliggör i sin tidigare forskning en tvådelad syn på fenomenet prostitution, samtidigt 
problematiskt för samhället men ändå hanterbart. Här ses snarare otrohet som ett större samhällsproblem 
enligt Meyers. Författaren tydliggör att det finns exempel på prostituerade som Rahab, vilket jag tolkar är 
samma person som Rachav och hur hon framställs som prostitueras men samtidigt en hjältemodig gestalt. 
Meyers 2013 s 172-173.  
108 Vilket kan kopplas till Radford Ruether som beskriver hur begreppet prostitution kan innebära en 
metafor för människan som otrogen mot Herren antingen med andra Gudar eller andra makter. Radford 
Ruether 2005 s 67-70. Baskin 2009 s 23-26. 
109 Radford Ruether 2005 s 67-70. Meyers 2013 s 100, 204. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/sköka
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återkommer Rachav och där omtalas hon som sköka igen: ”Staden och allt som finns i den skall 

vigas åt förintelse och tillhöra Herren. Bara Rachav, skökan, skall få leva, hon och de som är hos 

henne i huset, eftersom hon gömde männen vi sände ut.”(Josua 6: 17). Eller senare i bibeltexten 

som beskriver hur Josua instruerar sina två spejare: ”Gå in i skökans hus och för ut henne själv 

och alla hennes anhöriga, så som ni lovat henne med ed.”(Josua 6: 22). Det antika israeliska 

samhället hade en ambivalent syn på kvinnans förhållande till sexualitet och prostitution.110 Om 

Rachav var prostituerad i en traditionell bemärkelse behöver inte det betyda att hon hade låg 

status i samhället, för det fanns flera synsätt på prostituerade i antiken. Dels framträder en syn 

som värderar skökan negativt och poängterar att en kvinna behöver vara oskuld för att en man ur 

de högre samhällsklasserna ska kunna gifta sig med henne. Men det finns även en positivare bild 

av skökan. Den positivare bilden kan kopplas till det Baskin skriver om den prostituerade som en 

självständig kvinna som exempelvis kunde dela boende med sina kollegor och att de tog hand om 

varandra. Här framträder prostituerade kvinnor i det antika Israel som obundna entreprenörer 

vilka klarar sig på egenhand utan mannens försörjning. 111  Men samtidigt hade man i den 

israelitiska kontexten en sträng syn på kvinnlig sexualitet utanför äktenskapet vilket talar emot att 

Rachav skulle ha en hög status om hon var sköka. Den strikta synen på kvinnlig sexualitet lyfts 

även av Lesko som förklarar att kvinnlig otrohet till exempel bestraffas med döden. Samtidigt 

som en kvinnans otrohet är förbjuden har samhället en mer accepterande syn på en mans 

förhållande till prostituerade kvinnor, även om prostitution i sig inte uppmuntras.112 

 

Själva berättelsen fortsätter med att beskriva hur kungens män försvann och Rachav gick upp till 

männen på taket och förklarade för dem att hon visste att Herren gett israeliterna landet, och att 

nu när hon visat dem godhet ville hon att de skulle gengälda henne med barmhärtighet för 

hennes familj(Josua 2:8-12). Hon visar prov på mod när hon tar in och skyddar de utsända 

budbärarna från kungens män där Rachav handlar för att skydda Josuas utsända. Hon använder 

sedan sitt agerande för att ställa motkrav på Josuas män där hon begär att få sin familj räddad 

undan belägringen. Rachavs handling får erkännande som orsaken till att hennes släkt kan sätta 

sig i säkerhet. Hon blir istället berättigad status för att hon handlar rätt och får erkännande som 

aktör. Rachav säger till spejarna att: ”Ge mig ett tecken på er trohet: låt min far, min mor, mina 

bröder och systrar och alla deras anhöriga behålla livet”(Josua 2:12-13). I berättelsen återfinns 

ingen hänvisning till make eller barn utan hon lever själv i sitt eget hus. Huset omnämns som 

hennes på flera ställen i texten, exempelvis i bibelstycket: ”samla din far, din mor och dina 

bröder, hela din familj, hos dig i ditt hus”(Josua 2: 18). Detta kan tolkas som att hon har egna 

tillgångar i form av ett eget hus, att äga sin egen bostad innebär en ekonomisk status. Att kvinnor 

                                                        
110 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. 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. Plaskow 1991 s 177-179, 185.  

111 Baskin 2009 s 23-26. 
112 Lesko förklarar att den sexuella akten är förbehållen den äktenskapliga sängen, där även en våldtagen 
kvinna kan bli tvingad att gifta sig med sin förövare och en kvinna kan bli stenad till döds om hon förlorat 

sin oskuld innan äktenskapet. Lesko 1998 s 38-40. 
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rent juridiskt kunde inneha egna ekonomiska tillgångar i det bibliska samhället medförde en 

möjlighet att påverka sin position i samhället.113  

 

Rachav är troligtvis ogift på grund av att när hennes familj omtalas är det hennes föräldrar och 

syskon som åsyftas istället för man och egna barn. Hon hänvisar till sin familj och säger: ”Men nu 

har jag visat godhet mot er, så svär vid Herren att ni skall visa godhet mot min familj. Ge mig ett 

tecken på er trohet: låt min far, min mor, mina bröder och systrar och alla deras anhöriga behålla 

livet och slippa dö.”(Josua 2: 12-13). Rachav bryter mot flera traditionella könsmönster samtidigt, 

hon är varken den oskuldsfulla jungfrun eller den sinnliga kvinnan. Hon befinner sig utanför 

samhällets ramar bland annat för att hon inte är gift och lever i en kärnfamilj som var tidens ideal, 

och saknade då det sociala skyddsnätet som en kvinna med familj hade. Det kan relateras till det 

Baskin skriver om hur vissa kvinnor levde i samhällets marginal i den israeliska kontexten. 

Kvinnor som var föräldralösa, prostituerade, änkor, ogifta, slavar och/eller krigsfångar levde 

utanför samhällssystemet i det patriarkala sammanhanget. 114  Rachavs familj omnämns i samband 

med att männen höll sin ed till Rachav och hennes familj samt anhöriga skonades från 

belägringen. Här tydliggörs inte om hon har egna barn utan relateras snarare till resten av 

familjen. I berättelsen förklaras att allt övrigt i staden Jeriko förstördes under erövringen, allt från 

män och kvinnor till djur vigdes åt förintelsen och förstördes.(Josua 6:22-26). Rachavs gärning 

lyfts fram i texten och det förklaras att ”skökan Rachav och hennes familj och alla hennes 

anhöriga skonades av Josua. Hon fick slå sig ner bland israeliterna, där hennes ättlingar bor än i 

dig, eftersom hon hade gömt de män Josua sänt som spejare till Jeriko.”(Josua 6: 25).115 

 

Vidare i Jakobsbrevet i Nya testamentet återkommer en hänvisning till Rachav och i 

sammanhanget beskrivs att det är en människa gärningar som berättigar henne, inte enbart 

hennes tro. Här poängteras att den prostituerade Rachav blir rättfärdig via sina handlingar att 

hjälpa budbärarna. (Jakob 2: 24-25). Det hänvisas till Rachav i stycket: ”Ni ser att människan blir 

rättfärdig genom gärningar och inte enbart genom tro. Var det inte så med skökan Rachav? Blev 

hon inte rättfärdig genom gärningar när hon tog emot budbärarna i sitt hus och släppte ut dem 

en annan väg?”(Jakob 2: 24-25).116 Rachav är intressant i ett aktörsperspektiv genom att det är 

hennes handling som får erkännande när hon hjälper de israeliska utsända från kungens män 

vilket i sin tur leder till att hennes släkt räddas undan belägringen. Det är hennes egen gärning 

som förändrar hennes status. Att hon räddar sin ätt och sitt folk står i fokus snarare än 

utomstående faktorer. Detta kan ses i ljuset av det Lesko skriver att trots det patriarkala 

sammanhanget återfinns det kvinnor i den hebreiska bibeln som med mod och ledarskap lyckas 

rädda bland annat sitt folk eller deras städer från katastrofala följder. Lesko poängterar att 

kvinnor i krisartade förhållanden finner identitet och inspiration oberoende av traditionella 

                                                        
113 Mitternacht och Runesson 2006 s 138-139. 
114 Baskin 2009 s 23-26. Det kan kopplas till Eriksson och Viberg som förklarar hur tre olika grupper 
hamnade utanför det sociala skyddsnätet i det familjebaserade samhället och det var föräldralösa, 
prostituerade samt änkor utan barn. Dessa tre grupper saknade social trygghet på grund av att de saknade 
den traditionella familjen och var utlämnade till andra medborgares goda vilja. Eriksson och Viberg 2015 s 
41.  
115 Bibeln 2011 s 207-208, 210-211. 
116 Bibeln 2011 s 1372. 
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könsroller och spelar en stark kvinnlig roll i den hebreiska historien.117 Detta kan kopplas till 

Rachav som lever i en mansdominerad situation men via sitt mod och sin gärning hjälper sin släkt 

undan katastrofen. I en situation där resten av befolkningen är rädd agerar hon med mod vilket 

återfinns i texten: ”Jag vet att Herren har gett er landet åt er, skräck för er har fallit över oss, och 

modet sviker alla som bor i landet…Ty Herren, er Gud, är Gud uppe i himlen och nere på 

jorden. Men nu har jag visat godhet emot er, så svär vid Herren att ni ska visa godhet mot min 

familj”.(Josua 2: 9, 11-12).      

6.2.2 Användningsområden i religionskunskapsundervisningen 

I ämnesplanen för religionskunskapsämnet i gymnasieskolan ska undervisningen hantera hur 

religion förhåller sig till kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Nedan följer utdrag ur 

ämnesplanen där det som är väsentligt i relation till berättelsen om gestalten Rachav är kursiverat. 

 

◦ Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur 

religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk 

bakgrund.118 

◦ Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.119  

◦ 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.120 

 

Texten om gestalten Rachav innehåller flera intressanta teman som kan användas i 

undervisningssammanhang. Främst skulle berättelsen kunna användas för att problematisera 

kvinnlig sexualitet i religionens kontext, hur synen på allt från kyskhet till prostitution ser ut. 

Historien ger en möjlighet att argumentera kring olika syn på kvinnors förhållande till sexualitet 

och vilka ideal som ryms inom begreppet både historiskt och i dagens samhälle. Texten ger flera 

infallsvinklar på prostitution och religionens relation till detta, vilket är intressant då det möjliggör 

en ingång till att diskutera även socioekonomisk bakgrund. Ytterligare kan historien om gestalten 

Rachav beröra etnicitet samt individen och gruppens identitet exempelvis när hon och hennes 

ättlingar bosätter sig hos israeliterna efter att hon räddat de utsända. Rachav och hennes släkt 

kommer från en annan kontext men väljer att stanna hos och bli en del av Josuas folk, vilket 

öppnar upp för samtal om valet att bli en del av en gemenskap.     

                                                        
117 Lesko 1998 s 40-41. 
118 Gy 11 2011 s 137. 
119 Gy 11 2011 s 138. 
120 Gy 11 2011 s 138. 



6.2.3 Den församlingsarbetande Foibe 
I Romarbrevet i Nya testamentet träffar vi Foibe en kvinna som tjänar sin församling i 

Kenchreai. 121  I texten vill Paulus lägga in ett gott ord för syster Foibe och hennes arbete för 

församlingen, hon beskrivs som ett stöd för många även för Paulus själv.(Rom 16: 1-3). Paulus 

skriver i slutet av Romarbrevet hälsningar och uppmaningar till församlingen som mottar brevet: 

”Jag vill lägga in ett gott ord för vår syster Foibe, som tjänar församlingen i Kenchreai”.(Rom 16: 

1). Foibe arbetar i församlingen i Kenchreai vilket är en hamnstad nära antika Korinth i 

Grekland. Här är det Paulus som ger Foibe erkännande genom att lovorda henne, men det är hon 

som arbetar för församlingen och det är hennes handling som är orsaken till hennes position. Att 

kvinnor arbetar i antiken är inte helt ovanligt men det rörde sig främst om produktion kopplat till 

hemmet som bakning eller textil.122 Men själva samhället Foibe agerade i var en ny gemenskap där 

reglerna förändrades i och med den kristendomens etablerande. Det skapades nätverk mellan de 

olika nya församlingarna via exempelvis brevväxling, men även faktorer som att ta hand om 

resande trosfränder knöts församlingarna samman i en större kontext. Här beskrivs Foibe som en 

kvinna som inte enbart har uppgifter i dessa nya församlingar utan även leder dem.123 

 

Som introduktion till brevet förklaras att Foibe är en av Paulus kvinnliga medarbetare samt att 

det är hon som reser med brevet till Rom.124 I själva texten beskrivs det vidare att församlingen 

ska ta emot Foibe när hon kommer med brevet och hon ska välkomnas som en helig person i 

Rom.(Rom 16:1-3).125 Det kan tolkas som att Foibe får särskild status av Paulus, inte enbart för 

sitt arbete som församlingstjänarinna men även för att hon får den viktiga uppgiften att resa till 

församlingen i Rom för att överlämna brevet. Det kan relateras till Radford Ruether som skriver 

att kvinnor var mindre anpassade att resa tillskillnad från männen. I det antika sammanhanget 

fanns en syn på kvinnor som naturligt vekare än männen vilket gör att hon inte är gjord för att 

röra sig lika snabbt eller resa som männen var. När kvinnan blir svagare än mannen blir hon 

också beroende av honom för både skydd och föda, och det befäster synen på kvinnan som 

underordnad mannen in styrka och rörlighet.126 I ljuset av detta blir Foibe intressant då hon reser 

själv, vilket kan ses som en handling som bryter traditionella mönster. Foibe i egenskap av kvinna 

borde inte rest själv då hon är i behov av mannens skydd. Däremot är det svårt att avgöra om 

                                                        
121 Schüssler Fiorenza lyfter fram i sin tidigare forskning gestalten Phoebe, som jag tolkar är samma 
person som Foibe från Nya testamentet. Hon beskriver att Foibe arbeta i tjänst hos samhället, samt vid 
flertalet tillfällen omnämns hon som diakon. Diakon kan tolkas som flera saker exempelvis tjänarinna eller 
diakonissa, här menar dock Schüssler Fiorenza att oavsett tolkning av själva ordet får Foibe sin titel för sitt 
arbete och sitt inflytande i samhället. Schüssler Fiorenza 1999 s 47-48. 
122 Eriksson och Viberg förklarar att kvinnor arbetar främst med textilproduktion, exempelvis spinnandet 
och vävandet av textil. Kvinnor arbetade även med bakning av bröd i hemmet främst, men det fanns även 
bagare med egna kvarter i städerna. Eriksson och Viberg 2015 s 45.  
123 Rasmussen och Thomassen beskriver att samhället kring medelhavet med sina handelsstäder var en 
god plats för utbredning av nya religiösa rörelser. I den här miljön fanns inte traditionella familjeband 
vilket gjorde att individer lättare anammade nya religioner. Den tidiga kristna församlingen erbjöd en 
tydlig gemenskap där medlemmarna länkades samman med både tro och ideologi som skapade ett distinkt 
”vi och dem”. Vi de utvalda heliga, de som befinner sig inom den kristna gemenskapen och ni, världen 
utanför. Rasmussen och Thomassen 2007 s 65-68, 69-71. 
124 Bibeln 2011 s 1259. 
125 Bibeln 2011 s 1272. 
126 Radford Ruether förklarar att förhållandet mellan den skyddande mannen och beroende kvinnan anses 
vara mallen för en normal familj. Radford Ruether 2005 s 67-70. 
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Foibe reste helt ensam eller i sällskap av andra kristna. Att hon vågar resa överhuvudtaget höjer 

hennes status som aktör och antyder stort mod hos hennes person. Traditionellt sett tillskrivs 

egenskaper som mod och tapperhet till mannens natur och där rädsla snarare förknippas med de 

kvinnliga karaktärsdragen.127 Det var inte bara en risk för kvinnor att resa under antiken utan det 

var farligt för kristna överlag. Detta kan kopplas till Mitternacht och Runesson som beskriver att 

det vara förenat med fara för de första kristna att visa sin religiösa tillhörighet i det romerska 

riket. Det finns flera exempel på hur kristna förföljs samt avrättas för sin trosåskådning under de 

första århundradena efter vår tideräkning.128 Det borde inte varit helt riskfritt för en kvinna att 

resa i det antika sammanhanget och som kristen utsatte hon sig för en ännu större fara. Samtidigt 

som Foibe visar upp stort mod som aktör är det samtidigt Paulus som talar om henne, vilket 

tyder på att makten ändå är placerad hos honom och att hon är beroende av honom för att 

förändra sin position. Att kvinnan hålls utanför kommunikationen kan relateras till Radford 

Ruether som skriver att den hebreiska kvinnan är distanserat från maktpositioner och 

kommunikation med exempelvis Gud, något som förstärks i språkbruket kring Gud som manlig 

och enbart kommunikativ med en manlig elit.129  

 

I bibeltexten om Foibe återfinns ingen omnämning av varken man eller barn utan hon det är hon 

själv som tjänar församlingen. (Rom 16:1-2). Att Foibe beskrivs som en egen individ utan en 

familj gör att hon bryter mot könsmönstren och det placerar henne utanför samhällets skydd. Att 

hon avviker från traditionella strukturer kan ses i relation till Jo Ann McNamara som skriver att 

det fanns ett socialt skyddsnät i samhället men det sträckte sig inte till kvinnor utan manlig 

försörjare, utan dessa ensamma kvinnor fick försvara och sköta sig själva.130 Foibe får erkännande 

helt för sin egen person och handling oberoende make eller barn, men som ensamstående kvinna 

har hon en lägre status i samhällets ögon. Att kvinnor i den tidiga kristendomen däremot hade 

möjlighet att påverka religionen kan relateras till McNamara som skriver hur rika kvinnor följer 

med Jesus på hans resor och stödde både honom och hans lärjungar. Kvinnor med förmögenhet 

såg en möjlighet att påverka nya religiösa rörelser och i förlängningen forma samhället. Det är 

svårt att utläsa om Foibe hade en position som förmögen när hon omnämns som syster och 

tjänarinna, men den nya kristendomen möjliggjorde även för kvinnor ur andra samhällsgrupper 

att få en bättre situation. Detta kan relateras till McNamara som skriver att det nya kristna 

sammanhanget erbjöd änkor, separerade kvinnor, ensamma och syndade kvinnor en möjlighet till 

individuellt värde bortom den sociala statusen. De styrande i Medelhavsområdet var rädda att 

                                                        
127 Katz berättar att sammanhanget som Foibe kommer ifrån gör en tydlig åtskillnad mellan den offentliga 
manliga miljön i samhället och den privata kvinnliga sfären i hushållet. Föreställningen är baserad på att 
mannen är av naturen ämnad för att styra samhället och kvinnan är gjord för att i bli styrd av mannen. 
Katz förklarar att inställningen medför även en människosyn som karaktäriseras av att mannen anses vara 
naturligt skapt för rörelse medan kvinnan är avsedd för att stillasittande aktiviteter som kräver tålamod. 
Katz 1998 s 60-61. 
128 Det kan relateras till Mitternacht och Runesson som menar att samtidigt som judendomen var en 
erkänd religion i det romerska riket var inte kristendomen det. Att de första kristna ville organisera sig 
utanför synagogan ansågs som känsligt av de styrande i Romarriket. Mitternacht och Runesson 2006 s 
144. 
129 Radford Ruether 2005 s 67-70. 
130 McNamara förklarar att många kvinnor hade blivit änkor på grund av att samhället var präglat av krig, 
flyktingar och krigsveteraner. Men alla kvinnor var inte fattiga och misslyckades i sina strävanden 
beskriver författaren vidare. McNamara förklarar att det återfinns skriftliga källor som tydliggör hur 
förmögna kvinnor både försörjer sin familj och vänner samt nya seder. McNamara 1998 s 78-81. 
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såväl det politiska systemet som könsordningen skulle undermineras, detta ledde också till att de 

första kristna möttes av förföljelse.131  

 

”Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga”.(Rom 16: 2). Paulus är den som ger 

Foibe en speciell position som helig genom att han inte beskriver henne utifrån sina egenskaper 

utan hur hon ska bemötas. Hon beskrivs inte heller som en traditionell kvinna i fråga om att hon 

tillskrivs karaktärsdrag som oskuldsfull, moderlig eller sinnlig, utan fokus är snarare placerat på 

hennes gärning som tjänarinna i församlingsarbetet.132 Foibes status lyfts ännu ett steg när Paulus 

vill att församlingen ska ta hand om henne på ett sätt som anstår en helig individ, ytterligare ett 

tecken på Foibes höga position i den tidiga kristna kontexten. Vilket kan relateras till McNamara 

som poängterar att det var mannen som styrde samhället och höll kvinnan utanför maktarenan 

samtidigt förväntas hon tjäna dygdigt med engagemang. Däremot förändrades kvinnans möjlighet 

att påverka sin situation i Medelhavsområdet under det första århundradet och hon kunde bredda 

gränserna för sitt liv inom den religiösa kontexten.133 Samtidigt som kvinnorna i den tidiga kristna 

gemenskapen hade inflytande i riterna går det inte att överse att mannen hade huvudansvaret i 

det offentliga sammanhanget. Att männen var överordnade gentemot kvinnorna på den religiösa 

arenan kan relateras till Mitternacht och Runesson som skriver att kvinnans inverkan i kulten inte 

bör överskattas. Även om kvinnorna i den tidiga kristendomen fick olika sätt att påverka sin 

situation och fyllde viktiga funktioner i samhället visar helheten att kvinnor överlag var 

underordnad männen.134  

 

Paulus avslutar stycket med att påpeka för församlingen hur viktig Foibe är för 

församlingsarbetet och för honom personligen. Texten beskriver att församlingen ska hjälpa 

henne med vad hon behöver för att hon har bistått många i sitt arbete.(Rom 16: 2). ”Hjälp henne 

med allt vad hon begär av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig”.(Rom 16: 2). 

Det är fortfarande Paulus som ger Foibe status men det är ändå hennes handling som ger henne 

bekräftelse. Trots den manliga dominansen och förväntan på kvinnan att vara en passiv deltagare 

i samhällskontexten får Foibe erkännande som aktör genom att hon har hjälpt många i 

församlingen. Att Foibe har en aktiv roll i arbetet kan relateras till både Katz och till Mitternacht 

och Runesson. Där Katz främst skriver om att kvinnor ur städernas högre skikt kunde ha 

offentliga roller som innebar möjlighet att påverka sitt sammanhang. Men för att kvinnorna skulle 

vara delaktiga i samhällslivet krävdes det att kvinnan stod under manlig auktoritet och 

förmyndarskap. 135  Här menar Mitternacht och Runesson snarare att kvinnor ur alla 

samhällsklasser kunde vara yrkesverksamma, även om vissa arbeten var förbehållen män 

respektive kvinnor.136 Foibe var trots allt en arbetande kvinna i en annars mansdominerad värld 

vilket ger henne en högre position, och det borde även inneburit ett samarbete med manliga 

kollegor som exempelvis Paulus. Att Foibe samarbetar med män går emot traditionella 

                                                        
131 McNamara tydliggör att kvinnor mötte den kristna tron via rundvandrande missionärer och tankarna 
rotades inom hushållskontexten. Samtidigt som kvinnan såg en möjlighet att influera samhället såg 
makthavarna i medelhavsområdet en framtida mardröm. McNamara 1998 s 85-87. 
132 Jansdotter Samuelsson 2011 s 28-31. 
133 McNamara 1998 s 78-81. 
134 Mitternacht och Runesson 2006 s 140.  
135 Förmyndarskapet innebar att fäder, bröder, makar eller söner kunde agera på kvinnans vägnar och 
mannen var ansvarig för både kvinnans försörjning och hennes välbefinnande. Katz 1998 s 49-51. 
136 Katz 1998 s 67-69. Mitternacht och Runesson 2006 s 141. 
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könsmönster där kvinnans yrkesroll var knutet till hemmets privata sfär, vilket går att tolka som 

att det återfanns kvinnor som gick utanför normen. Att kvinnor och män ingick i samma 

yrkesgrupp som medarbetare kan tyda på att linjen mellan manligt och kvinnligt arbete kunde 

vara flytande under antiken. Detta kan ses i ljuset av Mitternacht och Runessons resonemang 

som återfinns i följande citat: ”Detta måste ha inneburit betydande samverkan mellan män och 

kvinnor i det antika samhället, vilket problematiserar antagandet om att man levde helt åtskilt och 

med marginell interaktion som följd”.137  

6.2.4 Användningsområden i religionskunskapsundervisningen 

I ämnesplanen för religionskunskap i gymnasieskolan beskrivs att undervisningen ska hantera hur 

religionen relaterar till identitet och kön på olika sett. Nedan presenteras vilka punkter i kursivt 

från ämnesplanen som gestalten Foibe främst relaterar till.  

 

◦ 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.138 

◦ Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur 

religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och 

socioekonomisk bakgrund.139 

◦ Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.140 

 

I historien om Foibe återfinns flera aspekter som kan användas i 

religionskunskapsundervisningen på olika sett. Främst är berättelsen om Foibe intressant för att 

diskutera kvinnliga roller som exempelvis yrkesroller i ett bibliskt sammanhang. I undervisningen 

skulle texten om Foibe kunna användas för att argumentera kring människors identitet och 

könsroller, exempelvis hur stor inverkan yrkesrollen har på känslan för identitet. Berättelsen om 

Foibe innehåller även en ingång att diskutera mod och tapperhet ur ett genusperspektiv, en 

möjlighet att prata om karaktärsegenskaper som knutits till föreställningar om könen. Gestalten 

bryter emot fler traditionella könsmönster och här skulle texten kunna användas som grund för 

att problematisera olika ideal kring kvinnor i ett bibliskt sammanhang. 

 

                                                        
137 Mitternacht och Runesson 2006 s 141. 
138 Gy 11 2011 s 138. 
139 Gy 11 2011 s 137. 
140 Gy 11 2011 s 138. 



7. Resultat sammanfattning och diskussion  
I det här stycket sammanfattas och diskuteras resultaten av analysen samt relaterar dem till 

frågeställningarna och arbetets syfte. Stycket är strukturerat utifrån frågeställningarna och 

besvarar dem var för sig.    

 Hur beskrivs de kvinnliga gestalterna? 

 

De kvinnliga gestalterna beskrivs på helt olika sätt men vissa fenomen är gemensamt för dem. 

Både Sara och Ester beskrivs utifrån deras yttre egenskaper som att de är vackra och välväxta, 

attribut som de kan använda till sin fördel. Sara använder sin skönhet för att inverka på faraon 

som resulterar till att det går bra för Abraham. Där Ester istället nyttjar sitt vackra yttre för att 

göra sin make kungen mer medgörlig och bevilja hennes önskan att skona det judiska folket. 

Båda två brukar de medel de har för att rädda människor i deras närhet, oavsett om det är en 

enskild person eller ett helt folk. Rachav beskrivs även hon som anledningen till att hennes familj 

kan sätta sig i säkerhet när deras stad belägras. Däremot omnämns Rachav som en sköka vid flera 

tillfällen, men om detta betyder att hon var en prostituerad kvinna eller om hon har blivit 

svartmålad av sin omvärld för att hon utgjort ett hot mot patriarkala ordningar är svårt att avgöra. 

Tillskillnad från några av de andra kvinnliga gestalterna blir Foibe främst beskriven för sina inre 

egenskaper som att vara en hjälpsam syster till sin omgivning. Även om flera saker skiljer 

kvinnorna åt finns det aspekter i beskrivningarna som förenar dem. Gemensamt för de alla fyra 

kvinnliga gestalterna är till exempel att de är behjälpliga antingen för enskilda personer och 

familjer eller för hela folkslag. De använder sina förutsättningar för att bistå sin omgivning på 

olika sätt istället för att enbart utnyttja sin situation för sin egen vinnings skull.    

 

 Vilken status har kvinnorna, och sker det en förändring av status genom historien? 

 

Alla fyra kvinnorna har olika status i olika skeenden. Exempelvis har Sara status som fru och som 

nyttig för faraon. Hennes status sjunker när hon inte får barn medan konkubinen Hagar blir 

gravid, men hennes status höjs igen när hon uppmärksammas av Gud. När Saras ställning går 

både upp och ner under historien är Esters situation annorlunda. Esters status börjar lågt som en 

föräldralös judisk flicka i den judiska diasporan för att höjas som drottning i det persiska riket och 

stärks ytterligare när hon instiftar den judiska högtiden purim. Esters status startar på en lägre 

nivå än Saras men stegrar under berättelsens gång tillskillnad från Sara. Även Rachav status 

startar på en låg nivå på liknande sett som Ester, hon börjar i samhällets marginal för att sedan 

via sina handlingar höja sin ställning som rättfärdig. Oavsett om Rachav ska tolkas som en 

prostituerad eller inte tyder språkbruket på att hon gör något som går mot omgivningens ideal 

vilket medför att hon har en låg position i samhället. Hennes status höjs däremot under historien 

för att hon hjälper budbärarna och ställer krav på dem. Rachavs position genomgår en snarlik 

förändring som Esters från samhällets botten till att bli högaktade på olika sätt. Den enda av de 

kvinnliga gestalterna som inte genomgår en statusförändring är Foibe, hennes ställning är stark 

redan från början som erkänd medarbetare till Paulus. Hennes höga position synliggörs 

exempelvis när hon förväntas bli behandlad som en helig individ av församlingen i Rom.  
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 Beror en eventuell statusförändring på deras eget agerande eller på något någon annan gör? 

 

Nästan alla gestalternas status förändras under historien men av olika anledningar, dels beror 

förändringen på dem själva och dels grundar sig utvecklingen på yttre faktorer som exempelvis 

andra personer. Saras situation påverkas av henne själv men även av faraon, Abraham, Hagar, 

Isak och Gud. Först för att hon är gift med Abraham är hennes position direkt knuten till honom 

och sedan genom att Sara är nyttig och står faraon nära höjs hennes status ytterligare. När Hagar 

blir gravid sänker hon statusen hos den barnlösa Sara, men när Sara sedan föder Isak stärks 

hennes ställning igen. Till sist påverkas hennes status av Gud som uppmärksammar Sara och 

agerar för att stödja hennes position. Även om Sara påverkar sin situation själv är det främst 

andra individers handlande som medför att hennes status förändras både till det bättre och till det 

sämre. På liknande sätt påverkas även Esters ställning av andra individer, främst kungen som gör 

den föräldralösa flickan till drottning i det persiska riket och ger henne en egen egendom att 

förfoga över. Ester använder sig sedan av sin position som drottning för att stärka sin ställning 

ytterligare och rädda sitt folk. Även om Rachavs statusförändring beror till stor del på hennes 

eget agerande påverkas hon ändå av yttre faktorer, exempelvis inverkar Josua på hennes ställning 

genom att han ser till att löftet att rädda hennes släkt infrias. Josua höjer hennes position när han 

låter hennes familj stanna hos israeliterna efter att Jeriko har förstörts, där de sedan integreras i 

samhället. Tillskillnad från de andra kvinnliga gestalterna förändras inte Foibes situation specifikt 

utan är stark redan från början, men hennes status påverkas ändå av andra individer. Foibes 

ställning baseras främst på Paulus lovord vilket gör att det är på grund av honom hon har en hög 

position i den tidiga kristna kontexten. Detta gör att alla fyra kvinnornas situation påverkas av 

yttre aspekter och personer även om deras agerande är en viktig aspekt.            

 

 Vilka handlingar genomför kvinnorna och hur erkänns detta? 

 

De kvinnliga gestalterna både genomför handlingar och får erkännande för dem men på olika 

sett. Sara får exempelvis erkännande som stammoder och att framtida kungar samt nationer 

kommer härstamma från henne, hon får även bekräftelse för att hon ger Hagar till Abraham till 

bihustru. Ester å andra blir aktör när hon medvetet försöker övertala kungen att gå henne till 

viljes, vilket erkänns genom att hennes handling räddar det judiska folket undan en katastrof. 

Ester agerande ytterligare genom att hon instiftar en högtid präglad av glädje och lycka för att fira 

judarnas befrielse. Rachav blir istället erkänd som aktör för att hon hjälper Josuas utsända 

budbärare. Hennes handlingar att både gömma undan dem samt fira ner dem från sitt hus och 

sedan vägleda dem undan kungens män erkänns genom att hela Rachavs familj räddas. Hennes 

agerande blir erkänt som rättfärdigt på flera ställen i Bibeln, där hon tas upp som ett exempel på 

att såväl handling som tro gör en individ gudfruktig. Här får Foibe istället erkännande för sin 

handling mot både Paulus och församlingen hon arbetar för, där församlingen blir uppmanade att 

bistå henne som hon önskar för att hon ska kunna fortsätta sitt agerande.  

 

 Vilka användningsområden har de kvinnliga gestalterna i undervisningen? 

 

Kvinnliga gestalter kan användas på flera olika sätt i religionskunskapsundervisningen. Dels som 

arbetsmaterial för att lyfta fram och problematisera kvinnans underordning i den bibliska 
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kontexten och att synliggöra patriarkala strukturer. Materialet går att använda för att diskutera 

kvinnliga ideal kring sexualitet, oskuldsfullhet och anständighet historiskt men även i ett nutida 

sammanhang. Materialet kan också fungera som diskussionsunderlag för kvinnans olika roller i 

relation till religionen som exempelvis yrkesroll, föräldraroll, samhällsroll, ledarroll. Ytterligare 

skulle en diskussion om kvinnans möjliga maktmedel och hur hon på olika sätt kan påverka sin 

situation vara en ingång till att arbeta med maktstrukturer i relation till genus i den religiösa 

kontexten.   

 

För att avsluta vill jag återkoppla till vikten av att tolka om de religiösa urkunderna för att bryta 

tystnaden och osynligheten kring kvinnor i den bibliska kontexten. Även om nya tolkningar 

varken kan bryta patriarkala strukturer eller frigöra kvinnor från sexistiska praktiker kan det 

ifrågasätta den manliga dominansen och göra kvinnor synligare. Här blir feminismen ett sätt att 

flytta fokus till kvinnornas förutsättningar och agerande för att hitta nya förebilder som Sara, 

Ester, Rachav samt Foibe och på så sätt sakta förändra traditionen.141    

 

                                                        
141 Plaskow 1991 s 123-125, 134-136. Radford Ruether 2001 s 65-67. Jansdotter Samuelsson 2011 s 27-28. 
Raudvere 2002 s 20. 



8. Sammanfattning och metoddiskussion  
Det här stycket karaktäriseras av en sammanfattning av arbetet samt en diskussion av metodvalet, 

relevansen för yrkesutövningen och förslag på fortsatt forskning på temat. 

8.1 Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att analysera fyra utvalda kvinnliga gestalter från judendomen och 

kristendomens religiösa urkundstexter ur ett feministteologiskt perspektiv. Kvinnorna analyseras 

utifrån hur de beskrivs, vilken status de har, vilka handlingar de utför, hur de erkänns samt om 

detta förändras under historien och vad förändringen beror på. Ytterligare undersöks även vilken 

användning de kvinnliga gestalterna kan ha i undervisningen för religionskunskap på 

gymnasieskolan enligt ämnesplanen.  

 

Den teoretiska grunden baseras på en syn att mannen och kvinnan är lika mycket värda men har 

fått olika förutsättningar på den religiösa arenan. Där kvinnorna i bibliska texterna blivit 

synonymt med det onormala och mannen istället blivit norm för mänskligheten vilket medför att 

kvinnorna har exkluderats. Det feministiska perspektivet blir ett sett att ifrågasätta den manliga 

överordningen för att nytolka de kvinnliga gestalterna med målet att synliggöra nya förebilder. 

Materialet har analyserats med metoderna feministisk exegetik och kontextualisering som innebär 

att texterna bearbetas metodiskt med en feministisk infallsvinkel som studerar gestalterna i 

relation till deras sammanhang. Den historiska kontexten kompletteras med ett aktörsperspektiv 

för att undersöka kvinnornas agerande och placera handlingen i ett sammanhang, vilket är en 

gemensam nämnare både för feministteologin och feministiska exegetiken. 

 

I analysen redogörs för varje gestalt för sig i kronologisk ordning med den judiska först följt av 

den kristna religiösa urkundstexten. Kring de kvinnliga gestalterna byggs en kontext upp och 

deras handling samt status analyseras i relation till sammanhangets premisser, för att sedan 

relatera gestalterna till deras möjliga användning i religionskunskapsundervisningen. Utifrån 

beskrivningen kan sedan vissa slutsatser dras som att kvinnorna använde sina förutsättningar för 

att hjälpa sin omgivning eller att kvinnornas status både höjs och sänks under historiens gång, där 

yttre faktorer vid flera tillfällen är avgörande att förändra kvinnornas position. Men framförallt 

agerar de kvinnliga gestalterna och det är deras handling som gör dem rättfärdiga samt högaktade 

i sin kontext.  

8.2 Metoddiskussion 

Metoden i sig har varit tidskrävande men samtidigt spännande att genomföra, jag var inte särskilt 

insatt i kontexualisering tidigare. Att skapa en kontext för att tolka gestalterna mot krävde att jag 

även studerade litteratur och forskning om kvinnorna i de antika sammanhangen för att förstå 

deras utgångspunkt. Exempelvis krävde det att jag försökte ta reda på vilka lagliga rättigheter de 

hade, hur synen på kvinnans sexualitet såg ut, hur kvinnans yrkesroll kunde se ut osv. Studien har 

krävt mycket läsning vilket i sin tur tar mycket tid i anspråk. Men jag har nu sett värdet av att 

skapa ett sammanhang kring de gestalter som analyserats för att få en djupare förståelse för deras 

förutsättningar. Det tog även lång tid och en hel del energi att läsa igenom hela urkunderna för 

att finna gestalter som passar mitt arbete. Här hade en annan urvalsprocess kunnat spara såväl tid 
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som kraft att genomföra. Men samtidigt vet jag att de kvinnliga gestalter jag valde passade bra för 

den studie jag ville göra. Det har även vart fruktbart att använda aktörsperspektivet för att studera 

kvinnornas handlingar och därigenom gjort deras förutsättningar mer synliga. Att sedan relatera 

examensarbetet till ämnesplanen och tänkta undervisningsmöjligheter är ett sätt att legitimera 

valet av arbete inom ramen för religionsdidaktik. Men det skulle även kunna styrkas med en 

läromedelsanalys för att visa på en eventuell brist i kvinnliggestaltning som också kan kopplas till 

vad-frågan.        

8.2.1 Diskussion om arbetes relevans för yrkesutövningen 

Framförallt är arbetet relevant för yrkesutövningen genom att den visar på alternativa kvinnliga 

gestalter i relation till ämnesplanen för religionskunskapsämnet. Ytterligare berör gestalterna flera 

punkter i ämnesplanen för religionskunskapsämnet och analysen ger en mer varierad bild av 

kvinnor från religiösa urkunderna vilket i sin tur möjliggör för problematisering kring kvinnors 

plats i religionens värld. Att lyfta fram kvinnliga gestalterna som exempelvis får status och 

erkännande för sin egen person och sina egna gärningar, istället för den traditionellt 

underordnade lydiga kvinnan som styrs av ett patriarkalt sammanhang visar på en annan bild av 

kvinnor från religiösa urkunder.   

8.3 Fortsatt forskning 

I nästa steg skulle en studie av fler kvinnliga gestalter vara fruktbart för den fortsatta forskningen. 

Även en studie som inkluderar andra genusteorier skulle kunna ge ett annat resultat eller vara 

föremål för jämförelse av analyser. Ytterligare skulle en studie av hur olika gestalter påverkar 

elevers känsla för identitet i religionsundervisningen, att utforska hur gestalter från religiösa 

urkundtexter influerar ungdomars uppfattning av tillhörighet vara ett alternativ på fortsatt 

forskning. Men framförallt skulle en mer ingående analys av kvinnligt mod och kvinnans som 

hjältinna skulle kunna vara en intressant ingång för vidare forskning. Ett tema som återkommer i 

läsningen av de religiösa urkundstexterna är hur kvinnor räddar sitt folk, sin familj eller sin man 

på olika sätt. Vad implicerar kvinnors genus i och med att de tillskrivs den rollen?  
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