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Sammanfattning 

Den svenska skolan skall bl.a. vila på en kristen tradition enligt Lgr 11, men benämner inte 

närmre vems kristna tradition eller hur denna tradition bör ta sin form i klassrummet. Att tolka 

den kristna traditionen kan göras på många sätt, men för att exemplifiera problematiken i 

tolkningar så utgår uppsatsen från att belysa hur mångfacetterat ett resultat kan bli även vid ett 

par utvalda bibelberättelser från en relativt homogen grupp uttolkare. Syftet för den här 

konsumtionsuppsatsen är att undersöka vad kvinnliga exegeter belyser när de beskriver hur 

kvinnor interagerar med Jesus i två utvalda berättelser ur Nya testamentets evangelier. 

Exegeternas beskrivningar utreds också komparativt för att finna skiljaktigheter och liknelser. 

Vidare förs det även en didaktisk diskussion kopplat till skolans religionsundervisning om hur 

tolkningar kring en och samma berättelse som didaktiskt medel kan berika 

undervisningssammanhang i klassrummet. 

    Resultatet i uppsatsen visar både hur exegeterna har laborerat fram sina tolkningar och vad 

dessa tolkningar resulterat i för bibelberättelserna. I ett komparativt arbetssätt utvidgar 

exegeterna kontexten för bibelberättelserna på macronivå för att understödja den närmre 

analys de för på micronivå. De finner stöd i bl.a. lingvistik, utombibliska dokument och 

kulturella företeelser för att understödja deras argumentation om kvinnorna i de bibliska 

berättelserna. Kvinnorna i de båda bibliska berättelserna porträtteras på ett nytt sätt och 

utmärks av vissa exegeter till både apostel och lärjunge. 

    Resultatet för den religionsdidaktiska diskussionen utmynnas i både hur elever och främst 

lärare bör anamma en reflexivitet för att granska sig själva och hur tolkningar görs i vardagen 

för att kartlägga mönster där exotifiering och maktförskjutningar sker när religioner behandlas 

i klassrummet. Religionsdidaktikernas pedagogiska verktyg gynnar elevernas analyserande 

förmågor och kritiska tänkande vid exempelvis komparativa tolkningsövningar av urkunder. 

Hos läraren uppmanas en självkännedom genom att aktivt kunna belysa hur tolkningar av 

religioner förs i klassrummet och ifall det görs på någons bekostnad. Genus förs som en 

diskussionspunkt i förhållande till uppsatsens val att låta kvinnor ta plats och tolka religion. 

Genom genus kan en androgyn syn på religionsdidaktik framföras och låta en inkludering ske 

i religionsdiskursen där kvinnor inte längre är en åtskild minoritet inom religion, utan en aktiv 

och inkluderande part.   
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1 Inledning 

 

Som lärarstudent, vid Linköpings universitet, vid slutskedet av utbildningen i 

religionsstudierna dök ett intressant stycke i Nya testamentet (NT) upp, ur Matteusevangeliet, 

där Jesus säger:  

Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan 

du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har en bjälke i ditt öga? 

Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din 

broders1. 

När citat ovan ställs i relation till formuleringen i Lgr 11 ”I överensstämmelse med den etik 

som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens 

fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande”,2 blir det tankeväckande vad 

kristen tradition är och vad realiserandet av den innebär. Precis som citatet från 

Matteusevangeliet ovan förespråkar, vilket även är bibelkännaren och skribenten Thor-Leif 

Strindbergs uppfattning, att vi bör granska oss själva istället för att kritisera vår nästa.3 Har vi 

över huvud taget granskat vår egen metaforiska bjälke och vad en kristen tradition då kan 

innebära för undervisningen i skolan? Och kan en specifik grupp exegeter ge oss en alternativ 

bild av vad den kristna traditionen kan innebära i den svenska skolan? Med detta som grund 

vill jag granska delar av Nya testamentet för att bredda insynen i vad kristen tradition kan 

innebära. Av personliga intresseskäl valdes ett perspektiv där kvinnliga exegeter får 

framlägga sina tolkningar av två bibliska berättelser där Jesus interagerar med kvinnor.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bibeln, Nya testamentet, 2000, Matt 7:3-5. 
2 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Stockholm 2011), 7. 
3 T. Strindberg, ”Bibelfrågan: Frågor och svar” [Webbsida], 

<http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/doma.htm>, Hämtad 2016-02-23.  

http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/doma.htm
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna konsumtionsuppsats är att undersöka vad kvinnliga exegeter belyser när de 

beskriver hur kvinnor interagerar med Jesus i två utvalda berättelser ur Nya testamentets 

evangelier. 

 

 

2.1 Frågeställningar  

 

1. Vad är det som de kvinnliga exegeterna väljer att belysa när de beskriver att en kvinna 

direkt eller indirekt interagerar med Jesus i de två utvalda berättelserna från Nya testamentet? 

 

2. Vilka likheter och skillnader framträder i de kvinnliga exegeternas tolkningar?   

 

3. Hur kan olika tolkningar av samma berättelse berika undervisningssammanhang i skolan? 

 

 

2.2 Avgränsningar 

 

Följande avgränsningar ämnar ge uppsatsen sina yttre ramfaktorer att förhålla sig till. Den 

framsållade litteraturen som används i uppsatsens analysdel beläggs med ytterligare 

avgränsningar genom urvalskriterierna under 3.5 Litteratursökning och urvalskriterier. 

    Valet av ämne i kombination med intresse för genusfrågor har styrt detta arbete mot Bibeln 

och kvinnor. Därifrån är det naturligt att på ett eller annat sätt välja en konstellation med Jesus 

och kvinnor. Detta resulterar i en avgränsning till Nya testamentet och evangelierna, då det 

uteslutande är i evangelietexterna som Jesus interagerar med kvinnor. 

    Den första litteratursökningen resulterar i insikten att en stor mängd information existerar 

kring berättelser med kvinnor som interagerar med Jesus i NT, varför arbetet begränsas till två 

berättelser från NT. Dessa två berättelser behandlas nedan i uppsatsens analysdel. I och med 

att exegeternas beskrivningar kan härledas till vår samtid väljs det även, efter första 

litteratursökningen, att begränsa till texter av exegeter som producerats från och med år 1975 
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fram till idag. För att sålla ut exegeter ytterligare är fokus på att dessa ska ha någon form av 

akademisk utbildning för att eftersträva precision, kontextbundenhet och kvalité i deras texter. 

Tanken är att sålla bort manliga textförfattare för att i enlighet med syftet belysa vad kvinnliga 

exegeter har att förtälja kring berättelser med Jesus och kvinnor från Bibeln. Utrymmet för de 

kvinnliga exegeternas tolkningar görs på basis av den historiskt sett dominerande manliga 

bibeltolkningen, formulering av läran som satt normen för exegetik och tolkningar.4 På så vis 

kan alternativa tolkningar träda fram och eventuellt ge nya insikter i exegetik och 

bibelberättelserna.   

 

2.3 Val av bibliska berättelser som sista avgränsning 

 

 

Den sista avgränsningen för arbetet, och det som är centralt i hela uppsatsen, är de utvalda 

bibliska berättelserna. Motiveringen till de två utvalda bibelberättelserna är att flera exegeter 

har valt ut just de berättelserna ur ett evangelium när många andra står till hands. Exegeternas 

beskrivningar föll sig också intressanta då samma delar av berättelserna tolkas olika och 

ibland lika. Beskrivningarnas mångfald i både likheter och olikheter gör att berättelserna 

påvisar ett centralt inslag för att uppfylla uppsatsens frågeställningar. 

    Med reservation för berättelsernas faktiska benämning i Bibeln då berättelserna har olika 

namn i olika evangelier, skrivs de om i uppsatsen. Exempelvis heter den första berättelsen i 

Markusevangeliet Kvinnan med balsamflaskan, och motsvaras i Lukasevangeliet av Kvinnan 

som smorde Jesu fötter. Därför väljs det ett namn för att representera berättelsen i den här 

uppsatsen.  

    Den första berättelsen från Bibeln som väljs ut är Kvinnan med balsamflaskan. I de fyra 

evangelierna finner man den omnämnda berättelsen i Lukasevangeliet 7:36 – 50, 

Markusevangeliet 14:3 – 9, Matteusevangeliet 26:6 – 13 och Johannesevangeliet 12:1 – 11.5 

Den andra berättelsen är Jesus och den samariska kvinnan. Den berättelsen återfinns endast i 

Johannesevangeliet kapitel 4. 

 

2.4 Begreppsförklaring 

                                                           
4 J. Svensson, ”Kön och genus i religionskunskap” i Malin Löfstedt red., Religionsdidaktik (Lund: 

Studentlitteratur, 2011), 101. 
5 Bibeln, 2000. 
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I uppsatsen används ett referenssystem som allmänt används för att referera till religiösa 

urkunder, vilket i de flesta fallen för uppsatsen refererar till Bibeln, men även i några andra 

sammanhang som tex. Josephus antiquities och Mishna Niddah. Referensen bygger på 

förkortningar för Bibelns olika böcker. Där t.ex. Johannesevangeliet både kan förkortas på 

svenska till Joh eller engelskans John. Vidare är Bibelns böcker uppbyggda i kapitel med 

tillhörande verser, där verserna motsvarar en eller flera meningar. För att förtydliga en 

referens till Joh 3:14, refererar det till Johannesevangeliets tredje kapitel och fjortonde vers. 

Den bibelöversättning som används i uppsatsen är Bibel 2000, på vars hemsida det är möjligt 

att söka såväl på engelska och svenska förkortningar för bibelns böcker. 

 

3 Metod 

 

Inledningsvis beskrivs i det följande kortfattat förutsättningarna för en konsumtionsuppsats. 

Därefter presenteras de metoder och analysverktyg som kommer att brukas i uppsatsen för att 

kunna besvara syftets frågeställningar. Vidare kommer en inblick i hermeneutiken, som är 

denna uppsats perspektiv, en konkretisering av tillvägagångssättet för uppsatsens analysdel 

introduceras därefter. Metoddelen avslutas med litteratursökningen, urvalskriterier och 

resultatet av litteratursökningen. 

 

3.1 Uppsatsens förutsättningar 

 

Vid Linköpings universitet skriver man två examensarbeten inom lärarprogrammet, där den 

ena är en konsumtionsuppsats och den andra är en produktionsuppsats. Den här uppsatsen är 

konsumtionsuppsatsen och här kommer nu i korthet att tydliggöras vad detta innebär för att 

innehållet i uppsatsen. 

   I en konsumtionsuppsats analyseras och sammanställs tidigare forskning och vetenskapliga 

artiklar på ett systematiskt sätt med relevans för läraryrket genom en eller flera 

forskningsfrågor.6 Konsumtionsuppsatsen ska till skillnad från en produktionsuppsats inte 

                                                           
6 ”Kurshandledning för examensarbete på avancerad nivå inom Allmänt UtbildningsOmråde (AUO)”, (2015) < 

https://www.ibl.liu.se/student/lararprogrammet/examensarb_lararprog/kurshandledningar/?l=sv>, hämtad 2018-

01-03, 5. 

https://www.ibl.liu.se/student/lararprogrammet/examensarb_lararprog/kurshandledningar/?l=sv
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insamla egenproducerad empiri,7 utan istället inrikta sig på redan producerad forskning för att 

sammanställas till en forskningsöversikt. 

 

3.2 Val av metoder 

 

I uppsatsen brukas både en kvalitativ metod och en kvantitativ metod. Ingrid Westlund lyfter 

Paul Ricoeurs begrepp, misstankens hermeneutik, som inbegriper förklaringar inom en 

tolkningsprocess där man exempelvis använder sig av en strukturanalys, vilket ger utslag i 

kvantitativa inslag när man registrerar återkommande ord, satser eller tecken i en text.8 Det 

kvantitativa upplägg i uppsatsen som ligger till grund för textanalysen baseras på att ringa in 

exegeternas återkommande beskrivningar om de två bibliska berättelserna. Arbetssättet för 

den kvalitativa delen i uppsatsen är ett hermeneutiskt perspektiv anläggs och en komparativ 

textanalys brukas, d.v.s. en jämförande textanalys. Hermeneutiken som perspektiv styrks av 

dess tradition att med fokus på att förstå tanketraditioner, insikt i djupare meningar och binda 

texten till sin historiska kontext.9 Det kvalitativa i metoden är att även analysera de 

återkommande beskrivningarna och ställa dessa mot varandra samt i förhållande till 

hermeneutiken. Denna process beskrivs mer noggrant under 3.2 Konkretisering av metod. 

 

3.3 Hermeneutik 

     

En inblick i hermeneutik presenteras nedan för ett ge läsaren en förförståelse för 

hermeneutikens bakgrund och dess innehåll. Detta introduceras för att påbörja den röda tråd 

som kommer att knytas an till genomgående i uppsatsen. Det är framförallt i uppsatsens 

resultat som hermeneutiken kommer att diskuteras. Bakgrunden till hermeneutiken är också 

menad att ge en sorts metaförståelse. På detta sätt erbjuds läsaren en förförståelse i vad 

tolkning kan betyda på flera plan och att även en tolkning av exegeternas texter har skett i 

uppsatsen samtidigt som läsaren tolkar uppsatsen i sig, även om det är de kvinnliga 

                                                           
7 K. Lejon, ”Att skriva kandidatuppsats i religionsvetenskap”, (2014) 

https://old.liu.se/ikk/religion/studentsidor/anvisning-till-uppsatsskrivande/?l=sv, hämtad 2018-01-03, 29. 
8 I. Westlund, ”Hermeneutik” i A. Fejes & R. Thornberg red., Handbok i kvalitativ analys (Stockholm: Liber, 

2015) 73. 
9 K. Eriksson Barajas m.fl., Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: Vägledning vid 

examensarbeten och vetenskapliga artiklar (Stockholm: Natur & Kultur, 2013), 150. 

https://old.liu.se/ikk/religion/studentsidor/anvisning-till-uppsatsskrivande/?l=sv
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exegeternas tolkningar som är centrala för uppsatsen. Denna transparens, att synliggöra 

tolkningsprocessens komplexa led, i en uppsats menar Westlund är nyttig för att ge läsaren 

förståelse och inblick i tolkningsprocessen.10 

    I sin bok Den skapande läsaren: hermeneutik och tolkningskompentens, ger Björn 

Vikström en redogörelse för hermeneutikens uppkomst, betydelse och användbarhet.11 Enligt 

Ricoeur innehåller vetenskap delar av förståelse och tolkning och menar att hermeneutik som 

disciplin är ett tvärvetenskapligt ämne.12 Som metod är hermeneutiken nyttig om man vill få 

tillgång till informanternas självupplevda erfarenheter av en företeelse när de fått stort 

utrymme att uttrycka sig,13 samt vid bearbetning av texter.14 Något som kan anses vara 

hermeneutikens tre grundpelare – texten, författaren och uttolkaren – är alla viktiga enligt 

Vikström. Dessa tre komponenter kan antingen analyseras separat eller komplettera 

varandra.15 

   Den första komponenten är texten, vars identitet är något dynamiskt och som vidgas vid 

läsning och nya meningar för texten ges av läsaren.16 Problem kan uppstå om målet för 

uttolkningen är att få fram författarens mening då ord har olika betydelser för olika 

människor.17 En annan svårighet är en distans, t.ex. tidsmässig och geografisk, som kan 

försvåra uttolkning vid exempelvis historiska texter.18 Vikström summerar att en texts mening 

kan ses som en kombination av den ursprungliga meningen och tolkningar som texten gett 

upphov till i olika sociala, historiska och kulturella sammanhang.19 

   Vidare är den andra komponenten, författaren, som genom metoder analyseras i olika texter 

för att utvinna information om författaren. Exempelvis kan en komparativ metod av texter 

användas för att redogöra influenser mellan olika författare eller påvisa likheter eller olikheter 

mellan olika författare.20 En biografisk metod vill exempelvis tydliggöra författaren bakom 

verken genom att komplettera med ytterligare data om författaren, eller via biografisk data om 

författaren för att bättre kunna förklara dennes litterära verk.21  

   Den sista faktorn, uttolkaren, är av vikt. Alan Bryman och Eric Donald Hirsch menar att 

                                                           
10 Westlund, ”Hermeneutik”, 86. 
11 B. Vikström, Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens (Lund: Studentlitteratur, 2005). 
12 Vikström, Den skapande läsaren, 18.  
13 Westlund, ”Hermeneutik”, 86. 

14 A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber, 2011), 507. 
15 Vikström, Den skapande läsaren, 63. 
16 Vikström, Den skapande läsaren, 35. 
17 Vikström, Den skapande läsaren, 36-37.  
18 Vikström, Den skapande läsaren, 40; Westlund, ”Hermeneutik”, 81. 
19 Vikström, Den skapande läsaren, 45. 
20 Vikström, Den skapande läsaren, 67.  
21 Vikström, Den skapande läsaren, 75. 
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man som uttolkare bör sträva efter att tolka texten efter författarens intentioner,22 men att även 

kunna särskilja mellan textens avsikt, som består genom tiden, och dess betydelse som 

däremot kan skifta beroende på vem det är som uttolkar. Tolkningsgemenskapen är en term 

som är av betydelse när uttolkaren av en text granskas. Tolkningsgemenskapen är ett sätt att 

förklara hur en tolkare kan ha förväntningar vid en uttolkning. En sådan tolkningsgemenskap 

kan bestå av att tillhöra olika grupper som t.ex. kvinna, religiös gruppering, akademiker och 

akademiker inom en viss disciplin. På så sätt kan en uttolkning färgas av läsaren genom 

oändliga kombinationsmöjligheter beroende på läsarens tolkningsgemenskap när texten skall 

tolkas. Tolkningsgemenskapen kan även ses som yttre ramar där en tolkningstradition spelar 

en roll inom ett ämne och kan nyansera, problematisera eller ge mer insikt inom en text. Det 

kan handla om att en uttolkare besitter en förförståelse av ett ämne som texten vidrör där 

tolkningsgemenskapen har vetskap om ämnet i fråga.23 Även Robert Thornberg och Andreas 

Fejes understödjer tolkningsgemenskapens betydelse om en uttolkares förförståelse av ett 

ämne under en tolkningsprocess, vilket kan färga tolkningen i negativ eller positiv dager.24  

Eftersom individen är unik resulterar detta i att varje tolkning av en läsare förblir unik och 

nyskapande.25 Tolkningarnas mångfald får inte heller resultera till att andra tolkningar skall 

bekämpas, men inte heller underkastas inför relativism.26   

    Uppsatsens hermeneutiska inslag är av vikt och har presenterats för att belysa en 

transparens för läsaren och grunden i en tolkningsprocess. Tolkningsprocessen i uppsatsen 

kommer att fokusera på exegeternas texter och i mindre proportion exegeternas själva med 

deras bakgrund. Tolkningsprocessen i praktiken ställer exegeternas beskrivningar tillsammans 

och mot varandra, samt i förhållande till deras bakgrund för att synliggöra en eventuell 

påverkan från deras tolkningsgemenskap. 

 

3.4 Konkretisering av arbetssätt 

 

Vidare presenteras nu en konkretisering av arbetssättet och hur detta har arbetats fram. Här 

presenteras den praktiska metod, Tabell 1, som brukas i uppsatsens kvantitativa och 

kvalitativa arbetssätt.   

                                                           
22 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 507; Vikström, Den skapande läsaren, 17. 
23 Vikström, Den skapande läsaren, 22 – 23. 
24 Fejes & Thornberg, Handbok i kvalitativ analys, 261. 
25 Vikström, Den skapande läsaren, 30. 
26 Vikström, Den skapande läsaren, 121. 
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    Den kvalitativa textanalysen av exegeternas textkommentarer gjordes genom att läsa 

texterna var för sig flera gånger.27 Ricoeur hävdar att en första läsning av en text 

förståelsemässigt, om än rätt, kan den vara ”naiv och allt för godtrogen”,28 vilket han menar 

behöver inslag av kritiskt analyserande.29 Därefter lästes texten igen men med syftet att 

kvantitativt bestryka skeenden i texterna som är återkommande.30 Vidare görs det även en 

systematisk analys av texterna där återkommande poänger och fraser sammanställs över vad 

som beskrivs i texterna och hur exegeterna resonerar när de beskriver ett fenomen.31 Denna 

systematik får man genom att man kvantitativt sammanställa återkommande fraser från en 

text, är något som Westlund betonar vikten av som en ”pusselbit som bidrar till att hela bilden 

träder fram”.32 Detta skapar en överblick och en helhetsuppfattning kan framträda. Bryman 

menar att en textanalys i studium av kvalitativ data kan bestämmas som hermeneutisk genom 

beakta kontexten i vilken texten skapades.33 I uppsatsen sammanförs kvalitativa och 

kvantitativa metoder för att komplettera varandra och för att ge en helhetsuppfattning. Detta 

görs genom att både lyfta återkommande fraser hos exegeterna och samtidigt analysera för att 

belysa, vad och hur dessa fraser skapar samman- och motsättningar. Nästa steg i analysen är 

att jämföra de sammanställda poängerna och fraserna som framhålls av de kvinnliga 

exegeterna för att få fram resultat över huvudpoänger och vad som belyses i texterna. För att 

praktiskt underlätta analysens tillvägagångssätt har en tabell sammanställs: 

 

Tabell 1 - Analysöverblick 

Kronologisk ordning för analysen: Kortare kommentar för varje analysdel: 

Textval Texter där skribenterna har fått utrymme och tid för att utveckla 

egna tankar och idéer.34 

Berörda textavsnitt och återkommande 

yttranden 

Registrera textavsnitt som återkommer eller som verkar beröra 

exegeterna där det framkommer engagemang.35 

Sammanställning av registrerade 

textavsnitt 

En sammanställning av återkommande poänger från exegeterna 

för att ge en helhetsbild36 

                                                           
27 Westlund, ”Hermeneutik”, 83. 
28 Vikström, Den skapande läsaren, 27. 
29 Vikström, Den skapande läsaren, 27. 
30 Westlund, ”Hermeneutik”, 83–84.  
31 Westlund, ”Hermeneutik”, 84–85. 
32 Westlund, ”Hermeneutik”, 82. 
33 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 507. 
34 Westlund, ”Hermeneutik”, 85. 
35 Westlund, ”Hermeneutik”, 85. 
36 Westlund, ”Hermeneutik”, 85. 



9 
 

Komparativ genomgång av budskap Budskapen som framträder jämförs och vad som understödjer 

dessa.37 

Synliggörande av logik Tolkningen av sammanställningen diskuteras i form av relevans.38 

Förmedling av resultat och tolkning Framläggning av analysens resultat och egen tolkning 

 

3.5 Litteratursökning och urvalskriterier 

 

Litteratursökningen för uppsatsens analysdel ligger som grund för uppsatsen. 

Urvalskriterierna som sätts är menade att sålla ut litteratur som inte är syftesenlig, vilket sätter 

avgränsningar för uppsatsens litteratur, i förhållande till tidigare nämnda avgränsningar under 

2.2 och 2.3 som ämnar avgränsa uppsatsen som helhet. Urvalskriterierna följer syftet, 

metoderna och det hermeneutiska perspektiv som brukas i uppsatsen. 

    För att få en överblick av tillgängligheten i den litteratur som söktes gjordes tidigt ett första 

sök i universitetsbibliotekets sökmotor. Sökningen låg sedan till grund för det första steget i 

att göra en litteraturöversikt för att få ett helikopterperspektiv. Febe Friberg förklarar att 

genom att läsa abstracs av litteratur synliggörs grepp om karaktären i litteraturen vilket/som 

kan avgöra huruvida litteraturen passar uppsatsens ändamål. Perspektivet ger också en 

översiktsbild av den tillgängliga litteraturen.39  

    Utöver universitetsbibliotekets sökmotor så användes även böcker från tidigare kurser som 

behandlat liknande inslag och vidarehänvisningar i dessa böcker till andra lämpliga alternativ 

för uppsatsens metoddel och uppsatsstruktur. För sökningen via bibliotekets sökmotor 

används sökorden kvalitativ analys, textanalys, och hermeneutik. Dessa sökord används då en 

kvalitativ analys och textanalys är något som initialt förväntas brukas i uppsatsens metoddel. 

Hermeneutik som sökord motiveras i grundkunskaper från tidigare religionskurser och är 

relevant för hur tolkning av urkunder kan behandlas. 

   För att komma åt forskning relaterat till Nya testamentet, könsroller och feminism brukades 

sökorden bible, feminism och gender. Orden böjs och kombineras i sökmotorn för att täcka ett 

större spann. Tanken bakom sökorden är att det eventuellt är områden som berör 

frågeställningarna, men kanske främst i förhoppning att kvinnliga exegeter forskat inom 

området. Sökningen resulterar i ett stort utbud och en första litteraturlista skapas. Utifrån den 

                                                           
37 Westlund, ”Hermeneutik”, 85. 
38 Westlund, ”Hermeneutik”, 85. 
39 F. Friberg, Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (Lund: Studentlitteratur, 

2012) 137. 
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första litteraturlistan lästes litteraturen igenom för att skapa en uppfattning av vilka slags 

litteratur som dyker upp, vilka bibliska berättelser som behandlas och hur dessa beskrivs. En 

andra sökning som utgår från den första litteraturlistan skapas via samma sökmotor, men är nu 

inriktad på de utvalda bibelberättelserna som funnits intressanta från den första sökningen. 

Vid den andra sökningen användes sökorden Jesus, women, John 4, Samaritan woman, Luke 

7, Mark 14, Matt 26, John 12 och Simon the leper i vilkens hus Kvinnan med balsamflaskan 

utspelar sig. Likt tidigare böjs orden och kombineras de för att täcka ett större spann i 

sökmotorn. Följande steg är att sovra litteraturlistan i förhållande till syftets ramar. Detta görs 

genom att granska exegeternas relation till akademier. För varje exeget och redigerare i en 

antologi och övrig litteratur undersöks det huruvida de är akademiker. En tidsavgränsning är 

satt för att behandla modern litteratur. Därför väljs årtalet 1975 och fram till idag. En 

sammanställning av urvalskriterierna som används vid litteratursökningen presenteras nedan: 

- Litterära verk, texter och forskningsartiklar som skrivits av kvinnor. 

- Dessa litterära verk, texter och forskningsartiklar skall behandla de utvalda 

bibelberättelserna: Kvinnan med balsamflaskan och Jesus och den samariska kvinnan. 

- De litterära verken ska också vara tillkomna under åren 1975–2017. 

- Exegeterna ska i någon mening vara akademisk utbildade. 

 

3.6 Litteratursökningens resultat och exegeternas bakgrund 

 

Då ett hermeneutiskt perspektiv kommer genomsyra uppsatsen inleds den med en kortare 

bakgrund om vilka exegeterna är och hur deras olika bakgrunder ser ut. Dessa framställs i 

enlighet med hermeneutikens tankar om tolkningsgemenskap för att synliggöra om 

exegeternas tolkningar kan ha påverkats i förhållande till respektive tolkningsgemenskap.40 

Exegeternas tolkningar i förhållande till tolkningsgemenskapen diskuteras närmre under 

Hermeneutisk återkoppling 5.2. Det är av vikt för läsare att känna till förförståelse hos 

exegeterna då deras perspektiv och världsbild används vid uttolkningar.41 

    Tabell 2 och Tabell 3 påvisar hur urvalskriterierna filtrerar litteratursökningen och 

resulterar i den litteratur som används i uppsatsen analysdel. Dessa bakgrundstabeller med 

tillhörande information kommer att återkopplas till vid uppsatsens slutskede under diskussion 

av studiens tillförlitlighet. Tabellerna medvetandegör hermeneutiken i praktiken och lyfter en 

                                                           
40 Vikström, Den skapande läsaren, 22; 104. 
41 Eriksson Barajas m.fl., Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap, 150. 
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bakgrund från något som kan överses med till något som istället kan diskuteras i tolkningens 

namn. 

 

Tabell 2 – Exegeterna 

Carol A. Newsome 

(red.) 

Newsome är Charles Howard Candler Professor of Old Testament vid Candlers school of theology 

samt senior fellow at Emory's Center for the Study of Law and Religion.42 

Sharon H. Ringe (red.) Ringe är Professor Emerita of New Testament vid Wesley Theological Seminary.43 

Amy-Jill Levine – NT 

Matteusevangeliet 

Levine är bl.a. Professor of New Testament and Jewish Studies vid Vanderbilt Divinity School.44 

  

Mary Ann Tolbert – 

NT Markusevangeliet 

Tolbert är Associate Professor of New Testament och Early Christianity vid Vanderbilt University 

Divinity School. 45 

 

Jane Schaberg – NT 

Lukasevangeliet 

Schaberg är Professor in Religion Studies och Womens’s Studies vid University of Detroit Mercy.46  

 

Gail R. O’Day – NT 

Johannesevangeliet 

O’Day har en BA, Brown, MTS, Harvard Divinity School och PhD, Emory. 47 

 

Bonnie Bowman 

Thurston 

Thurston har bl.a. en Bachelor summa cum laude vid Bethany College, en Master of Arts vid 

University Virginia och en Doctor of Philosophy vid University Virginia.48 

Joy Jones-Carmack Den enda bristfälliga informationen angående Jones-Carmack är att hon undervisar vid Atlantic 

Cape Community College.49 

                                                           
42 “Carol A. Newsome” Candler School of Theology [webbsida], 

<http://candler.emory.edu/faculty/profiles/newsom-carol.html>, hämtad 2017-05-26; C A. Newsome och S. H. 

Ringe red., Women’s Bible Commentary (Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press, 1998), xiv 14. 
43 “Sharon H. Ringe” Working Preacher [webbsida], (2018) 

<https://www.workingpreacher.org/profile/default.aspx?uid=2-ringe_sharon>, hämtad 2017-05-26; Newsome 

och Ringe red., Women’s Bible Commentary, xv 15.  
44 “Amy-Jill Levine” Vanderbilt Divinity School [webbsida], (2018) 

<http://divinity.vanderbilt.edu/people/bio/amy-jill-levine>, hämtad 2017-05-27; Newsome och Ringe red., 

Women’s Bible Commentary, xiv 14.  
45 “Dr. Mary A. Tolbert” The lesbian, gay, bisexual and transgender religious archives network [webbsida], 

(2004) <https://www.lgbtran.org/Profile.aspx?ID=110>, hämtad 2017-05-24; Newsome och Ringe red., 

Women’s Bible Commentary, xv 15. 
46 “Schaberg, Jane Dewar, Dr.” University of Detroit Mercy [webbsida], 

<http://research.udmercy.edu/find/special_collections/digital/honors/item.php?record_id=784&collectionCode=

honors_hon>, hämtad 2017-05-28; Newsome och Ringe red., Women’s Bible Commentary, xv 15.  
47  “Gail R. O’Day” Wake Forest University [webbsida], <http://divinity.wfu.edu/academics/faculty/gail-r-

oday/>, hämtad 2017-05-26; Newsome och Ringe red., Women’s Bible Commentary, xiv 14.  
48 “Bonnie Bowman Thurston” Prabook [webbsida], <http://prabook.com/web/person-

view.html?profileId=214595> hämtad 2017-05-23. 
49 Atlantic Cape Community Collage http://www.atlantic.edu/atd/honors.html  

http://candler.emory.edu/faculty/profiles/newsom-carol.html
http://divinity.vanderbilt.edu/people/bio/amy-jill-levine
http://research.udmercy.edu/find/special_collections/digital/honors/item.php?record_id=784&collectionCode=honors_hon
http://research.udmercy.edu/find/special_collections/digital/honors/item.php?record_id=784&collectionCode=honors_hon
http://divinity.wfu.edu/academics/faculty/gail-r-oday/
http://divinity.wfu.edu/academics/faculty/gail-r-oday/
http://prabook.com/web/person-view.html?profileId=214595
http://prabook.com/web/person-view.html?profileId=214595
http://www.atlantic.edu/atd/honors.html
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Winsome Munro Munro avslutade sin karriär som professor i Nya testamentet innan hon avled 1994.50 

Teresa Okure Okure är professor i Nya testamentet vid Fordham University och könshermeneutiker vid Katolska 

institutet i Port Harcourt i Nigeriga.51 

Sherri Brown Brown har en filosofie doktor i Bibliska studier vid Catholic University of America.52 

 

 

Tabell 3 - Utvalda litterära verk 

Exegeter År Titel  

    

    

Carol A. Newsom and Sharon H. Ringe 

 

1998 Women’s Bible 

commentary 

 

Bonnie Thurston 

 

1998 Women in the New 

Testament - questions 

and commentary 

 

Joy Jones-Carmack 2016 Relational Demography 

in John 4: Jesus Crossing 

Cultural Boundaries as 

Pracis for Christian 

Leadership 

 

Theresa Okure 2009 Jesus and the Samaritan 

Woman (JN 4:1 – 42) in 

Africa 

 

Sherri Brown 2015 Water imagery and the 

power and presence of 

God in the Gospel of 

John 

 

Winsome Munro 1995 The Pharisee and the 

Samaritan in John: polar 

or parallel? 

 

Totalt  6  

                                                           
50 “Winsome Munro” Westar Insitute [webbsida], (2017) <https://www.westarinstitute.org/membership/westar-

fellows/fellows-directory/winsome-munro/> hämtad 2017-05-24. 
51 “Teresa Okure” Berkley Center [webbsida], <https://berkleycenter.georgetown.edu/people/teresa-okure> 

hämtad 2017-05-01. 
52 “Sherri Brown” Creighton University [webbsida],  

<https://www.creighton.edu/ccas/theology/faculty/sherribrown/> hämtad 2017-05-15.  

https://www.westarinstitute.org/membership/westar-fellows/fellows-directory/winsome-munro/
https://www.westarinstitute.org/membership/westar-fellows/fellows-directory/winsome-munro/
https://berkleycenter.georgetown.edu/people/teresa-okure
https://www.creighton.edu/ccas/theology/faculty/sherribrown/
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4 Analys 

 

Innan de två olika berättelserna från Bibeln presenteras inleds avsnitten med en förklaring om 

hur varje del är strukturerad. En övergripande tabell introduceras innan varje berättelse för att 

sammanställa registrerade textavsnitt och tydliggöra beskrivningar som exegeterna gör kring 

varje berättelse (vänsterspalten). Beskrivningarna från exegeternas texter som återkommit har 

kortfattat sammanställts i tabellerna (Mellanspalten). Tabellerna struktureras således från de 

återkommande beskrivningarna och därefter sorteras exegeterna in efter huruvida de har 

använt den angivna beskrivningen eller ej (Högerspalten). I löpande text kommer det sedan att 

finnas en genomgång av budskapen och synliggörande av logik i hur exegeterna argumenterat 

kring de olika beskrivningarna för att tydliggöra sina tolkningar och vilket stöd de har i de 

synsätt de presenterar. För att underlätta vid läsning är de två bibelberättelserna bifogade i 

uppsatsen som bilagor.53 

 

4.1 Kvinnan med balsamflaskan 

 

Bakgrunden till berättelsen är att Jesus befinner sig i Betania tillsammans med sitt sällskap 

och gästar Simon den spetälske. Väl där så smörjs Jesus av en kvinna med en dyrbar balsam 

och reaktioner på detta agerande medföljer. I evangelierna så interagerar de närvarande av 

smörjningen i olika grad och på olika sätt, som gör att berättelserna skiljer sig åt. I de fyra 

evangelierna finner man den, för denna uppsats, valda berättelsen i Lukasevangeliet 7:36 – 

50, Markusevangeliet 14:3 – 9, Matteusevangeliet 26:6 – 13 och Johannesevangeliet 12:1 – 

11.54  

 

Tabell 4 

Beskrivning: Argument eller kommentar om 

beskrivning: 

Exegeter och evangelium: 

 

                                                           
53 Bibeln, 2000. 
54 Bibeln, 2000. 
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Religiöst tabu Sedvanligt uppseendeväckande att 

ligga till bords med en spetälsk 

 

Bonnie Thurston - Markus och 

Johannes.  

Mary Ann Tolbert – Markus. 

Kvinnans identitet och relation till 

övriga gäster 

Kvinnan är anonym och benämns 

inte i relation till en man, eller 

kallas Maria 

Bonnie Thurston - Markus och 

Johannes. 

Amy-Jill Levine – Matteus. 

Mary Ann Tolbert – Markus. 

Gail R. O’Day – Johannes. 

Jane Schaberg – Lukas. 

Den ekonomiskt dyra smörjelsen Belyses hur dyr smörjelsen var i 

förhållande till exempelvis en 

årslön 

Bonnie Thurston – Markus, 

Johannes, Lukas. 

Amy-Jill Levine – Matteus. 

Mary Ann Tolbert – Markus. 

Utförandet av smörjelsen och dess 

generella betydelse 

Under rådande samtid så utfördes 

sådan handling vanligen av en 

profet eller profetissa 

Bonnie Thurston - Markus och 

Johannes. 

Amy-Jill Levine – Matteus. 

Motreaktion mot smörjelsen och 

resultat av motreaktionen 

Onödig handling med kostsam 

smörjelse, Jesus för talan för 

kvinnan 

Bonnie Thurston - Markus och 

Johannes. 

Amy-Jill Levine – Matteus. 

Mary Ann Tolbert – Markus. 

Jane Schaberg – Lukas. 

Gail R. O’Day – Johannes. 

Syn på kvinnan och kvinnans 

eventuella insikt i.o.m. 

smörjningen 

Insåg Jesus som Messias, agerar i 

linje med lärjungeskapet, förutspår 

hans död och återuppståndelse, 

föreställs som syndare 

Bonnie Thurston - Markus 

Johannes, Lukas. 

Amy-Jill Levine – Matteus. 

Mary Ann Tolbert – Markus. 

Jane Schaberg – Lukas. 

Gail R. O’Day – Johannes. 

Gestens betydelse för 

efterkommande  

Kvinnas gest kommer, eller 

kommer inte förkunnas där 

evangeliet sprids 

Bonnie Thurston – Lukas. 

Amy-Jill Levine – Matteus. 

Jane Schaberg – Lukas. 

 

 

4.1.1 Komparativ genomgång av budskap och synliggörande av logik 

 

Flera av exegeterna benämner redan inledningsvis hur själva tillställningens konstellation är 

uppseendeväckande. Under Jesus samtid var det kulturell och religiös tabu att ligga till bords 

med en spetälsk, då spetälska som sjukdom vanligen vållade bäraren ett socialt utanförskap. 
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Utanförskapet motiverades med rituell orenhet och den praktiska risken för kontamination. I 

och med Jesus vistelse hos Simon bryter Jesus en social norm,55 men han upprätthåller således 

sin egen lära om att ”det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka” (Mark 2:17). 

Vidare beskrivs det inte heller att kvinnan kom utifrån, utan redan närvarade, vilket indikerar 

på osedvanligheten där även kvinnor involveras i Jesus lärjungars sammankomster.56 En 

annan exeget påstår dock att kvinnan uppenbarligen inte själv är gäst vid middagen, men att 

hennes närvaro ändå inte upprör stämningen vid sammanslutningen.57 

     Detta leder oss vidare till kvinnan, där exegeterna har belyst just hur kvinnan inte står i 

relation till en man genom moderskap, giftermål eller släktskap, vilket ofta förekom i texter 

under Jesus samtid. Kvinnan är helt anonym i alla evangelier förutom i Johannesevangeliet 

där hon benämns som Maria.58 Mary Ann Tolbert fortsätter att utvärdera hennes närvaro och 

även om det inte benämns kan hennes närvaro förklaras att hon tjänade vid borden som 

servitris, underhållning eller inhyrd prostituerad.59  

    Vidare kommer nu flera beskrivningar i tabellen för historien att sammanföras och löpande 

fogas ihop då vissa enheter i beskrivningarna vidrör varandra. Det kommer att röra sig om den 

ekonomiska aspekten, smörjelsens generella betydelse, motreaktionen mot smörjelsen samt 

synen på kvinnan och hennes eventuella insikt i och med smörjelsen.  

     Flera av exegeterna beskriver den ekonomiska dimensionen av smörjelsen då balsamen var 

väldigt kostsam.60 Två av exegeterna påpekar att det kunde motsvara en årslön,61 samt att 

detta i sig är en källa till vilken typ av tillgångar som fanns till hands i Jesus mission.62 

    Under den tiden i det geografiska område som berättelsen utspelar sig i hade utförande av 

smörjning betydelse. Vid smörjning specifikt på huvudet tillkallades utvalda för att smörja 

kungar eller prästerskap. Denna befattning tilldelades primärt till profeter, som åläggs kvinnan 

i berättelsen vilket inte tillhörde vanligheten att utse en kvinna.63 Lingvistiskt så stärks 

                                                           
55 M. Tolbert, “Mark” i C. Newsom & S. Ringe red., Womens bible commentary (Louisville ky., Westminister 

John Knox Press, 1998) 357-358; B. Thurston, Women in the New Testament: Questions and Commentary (New 

York: Crossroads, 1998) 75. 
56 Thurston, Women in the New Testament, 75. 
57 Tolbert, “Mark”, 357. 
58 Thurston, Women in the new testament, 75; G. O’Day, “John” i C. Newsom & S. Ringe red., Womens bible 

commentary (Louisville ky., Westminister John Knox Press, 1998) 387; A. Levine, “Matthew” i C. Newsom & 

S. Ringe red., Womens bible commentary (Louisville ky., Westminister John Knox Press, 1998) 348; Tolbert, 

“Mark”, 357 
59 Tolbert, “Mark”, 357. 
60 Turston, Women in the New Testament, 75; Levine, “Matthew”, 348; Tolbert, “Mark”, 357. 
61 O’Day, “John”, 387; Thurston, Women in the New Testament, 75. 
62 J. Schaberg, “Luke” i C. Newsom & S. Ringe red., Womens bible commentary (Louisville ky., Westminister 

John Knox Press, 1998) 105. 
63 Thurston, Women in the New Testament, 75; Levine, “Matthew”, 348; Tolbert, “Mark”, 358. 
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historiens koppling till profetissor och kungar och kvinnan i berättelsen. Det grekiska ordet 

christos för engelskans Christ, översätts till hebreiskans Messiah, som i sin tur betyder den 

smorde.64 En annan beskrivning kring det grekiska ordet för diakoni (διακονέω, som betyder 

att tjäna), där även engelskans ord deacon härstammar ifrån. Ordet på svenska är diakon, 

vilket är en befattning inom kyrkan. Ordet används om Maria när hon smörjer Jesus i 

Johannesevangeliet, vilket Bonnie Bowman Thurston menar syfta till ett lärjungeskap då hon 

erkänt och tjänat Jesus.65 

   En annan dimension på betydelsen och som styrker det ovanliggande, är att kvinnan 

medvetet smorde Jesus då hon har insikt i vem han egentligen var. Hennes symboliska 

handling påvisar inte bara Jesus status som messias, utan belyste även hennes egen insikt i 

vad det innebär.66 Detta innebär att kvinnan är den första att inse vem Jesus är och hans öde 

som den korsfäste,67 vilket även styrks av Jesus själv när han säger att kvinnan har smort 

honom inför hans begravning (Mark 14:8). Det var även kvinnors arbete att smörja de döda 

inför begravningar. Hon handlar i förberedelse med Jesus kropp inför hans död med kärlek 

och omsorg, som hans bortgångna kropp inte kommer att få.68 

   Då berättelserna avvikelser från varandra i de olika evangelierna så erbjuds olika tolkningar. 

Nu kommer Johannes- och Lukasevangeliets tolkningar att presenteras med vissa innebörder 

som exegeterna beskriver, då kvinnan i dessa evangelier istället smörjer in Jesus fötter och 

inte hans huvud. Gail R. O’Day och Thurston beskriver tre antaganden om vad denna 

förflyttning av fysisk kroppsdel under smörjningen kan innebära. Det första antagandet 

menar exegeterna att det ger Jesus idén om fottvättningen som i John 13:12 modellerar för 

lärjungeskap när Jesus tvättar fötterna på hans tolv lärjungar.69 Det första antagandet om 

fottvättningen tudelas i en andra poäng, där O’Day och Thurston skiljer sig åt. O’Day menar 

även att delta i fottvättningen är att delta i Jesu lidelse och död, vilket Maria här demonstrerar 

och utför det Jesus senare kommer att utföra på sina lärjungar.70 Thurston menar å andra sidan 

att när Maria även torkar bort balsamen från Jesus så förutspår hon även hans död och 

uppståndelse. Maria förstod således att Jesus inte behöver ha kvar balsamen på kroppen då 

han är oförstörbar och kommer återuppstå.71 Det andra antagandet menar Thurston genom 

                                                           
64 Thurston, Women in the New Testament, 75; Tolbert, “Mark”, 358.  
65 Thurston, Women in the New Testament, 88. 
66 Thurston, Women in the New Testament, 89; Levine, “Matthew”, 348-349; Tolbert, “Mark”, 358. 
67 O’Day, “John”, 388; Tolbert, “Mark”, 358. 
68 Thurston, Women in the New Testament, 75. 
69 Thurston, Women in the New Testament, 89; O’Day, “John”, 388. 
70 O’Day, “John”, 388. 
71 Thurston, Women in the New Testament, 89. 
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Jesus ord till Judas i berättelsen, ”… till min begravningsdag” (John 12:7), att det hjälpte 

Jesus att själv inse att hans tid är kommen och att han står inför döden.72 Det tredje 

antagandet i berättelsen står O’Day för där hon menar att Marias handling även inkluderar 

Jesus kärleksbudord från John 13:34–35, där hennes extravaganta gåva påtagligt visar hennes 

ohämmade kärlek för Jesus, och således blir hon den första att leva ut Jesus budord.73 

Exegeterna menar att detta påvisar Marias lärjungeskap genom aktivt handlande, ohämmad 

kärlek och deltagande i Jesu död.74 

   Betydelsen av gesten kommer nu att presenteras i förhållande till de reaktioner som 

smörjningen resulterade i bibelberättelsen. I samtliga berättelser från evangelierna resulterar 

en motreaktion mot kvinnan som smörjer Jesus,75 ingen av reaktionerna är den andra lik. 

Främst omfattar motreaktionerna negativa utläggningar om hur balsamen kunde säljas och 

pengarna skänkas till de fattiga.76 Thurston och Tolbert beskriver att Jesus försvarar kvinnans 

gärning och menar att den återkommande uppgiften att hjälpa de fattiga inte överskrider 

gärningar för individuella handlingar av kärlek till sin näste. Den ena handlingen är inte ett 

substitut för den andra.77 Vidare beskriver Thurston och Jane Schaberg att det i 

Lukasevangeliet är uppseendeväckande hur kvinnan målas upp i negativ dager som en 

syndare. Fokus förflyttas från hennes kärleksfulla handling till Jesus godkännande av hennes 

handling och medför en liknelse om kärlek och förlåtelse som Jesus yppar till Simon den 

spetälskes motreaktion.78 Vidare så har även Lukasevangelisten redigerat bort det som i 

Markusevangeliet, 14:9, stått som hyllning till kvinnans agerande av Jesus själv.79 Levine 

anmärker dock att det i Matteusevangeliet, likt Markusevangeliet, upplyses om Jesus ord där 

han förkunnar att kvinnans agerande skall hyllas överallt där evangeliet predikas.80 Schaberg 

fortsätter med att förtydliga att allegorin som Jesus förklarar för Simon den spetälske, vars 

kvintessens är kärlek, är den kärlek som kvinnan förkroppsligar och förlåts således av Jesus. 

Den tidigare nämnda kopplingen till kvinnans eventuella profetiska anor och insikter är här nu 

helt förskjutna över till Jesus och kvinnans agerande har reducerats ner som osedvanlig 

kärlek.81 Levine lyfter i sina beskrivningar, där motreaktionen kommer från lärjungarna, att 

                                                           
72 Thurston, Women in the New Testament, 89.  
73 O’Day, “John”, 388. 
74 Thurston, Women in the New Testament, 89; O’Day, “John”, 388. 
75 Mark 14:4; Matt 26:8; Luke 7:39; John 12:4–5. 
76 Mark 14:5; Matt 26:9; John 12:5. 
77 Thurston, Women in the New Testament, 75; Tolbert, “Mark”, 358. 
78 Thurston, Women in the New Testament, 104; Schaberg, “Luke”, 374. 
79 Schaberg, “Luke”, 375. 
80 Levine, “Matthew”, 348. 
81 Schaberg, “Luke”, 374–375. 
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kvinnans förförståelse i form av tro, förbigår lärjungarnas ytliga anklagelser. Detta mönster 

följer vidare i Matteusevangeliet där lärjungarna kontinuerligt förbiser meningen i 

kontexterna och kontrasteras mot lojala, sympatiska och medvetna kvinnor.82  

 

4.2 Jesus och den samariska kvinnan  

 

Historiens bakgrund i Bibeln är att Jesus och hans lärjungar har begett sig till Samarien och 

har anlänt till en brunn utanför staden Sykar. Medan lärjungarna går till staden för att 

införskaffa mat så går Jesus till en vattenbrunn utanför staden för att släcka sin törst. Väl där 

initierar Jesus en dialog med en samarisk kvinna. Berättelsen återfinns i Bibelns nya 

testamente, i Johannesevangeliet, 4:1–42.83 

 

Tabell 5 

Beskrivning: Argument eller kommentar om 

beskrivning: 

Exegeter och evangelium: 

Jesus bryter kulturell, etnisk och 

religiös tabu 

Kulturellt/Etnisk då judar såg ner 

på samarier och religiöst då han 

inkluderar en judisk avfälling 

Bonnie Thurston – Johannes. 

Gail R. O’Day – Johannes. 

Winsome Munro – Johannes. 

Sherri Brown – Johannes. 

Joy Jones-Carmack – Johannes.  

Teresa Okure – Johannes. 

Jesus avslöjar sig som Messias För första gången i evangeliet 

avslöjar Jesus sig själv som 

Messias 

Bonnie Thurston – Johannes. 

Sherri Brown – Johannes. 

 

Kvinnans agerande verkar som 

den första aposteln eller agerar 

som lärjunge 

Kvinnan går till byn med ny insikt 

om Jesus och får invånarna att 

följa med och tro 

Bonnie Thurston – Johannes. 

Gail R. O’Day – Johannes. 

Winsome Munro – Johannes. 

Joy Jones-Carmack – Johannes. 

Den teologiska kunskapen 

kvinnan besitter 

En av de mest välinformerade 

karaktärerna i evangeliet 

Bonnie Thurston – Johannes. 

Gail R. O’Day – Johannes. 

Winsome Munro – Johannes. 

Joy Jones-Carmack – Johannes. 

Teresa Okure – Johannes. 

                                                           
82 Levine, “Matthew”, 348 – 349.  
83 Bibel, 2000. 
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Kvinnans ”lösaktiga” moral 

ifrågasätts 

Kvinnans moral ställs i relation till 

den kulturella kontexten i 

samtiden, felöversättning från en 

urkund som kan ha tolkats fel 

Bonnie Thurston – Johannes. 

Gail R. O’Day – Johannes. 

Winsome Munro – Johannes.  

Joy Jones-Carmack – Johannes. 

Teresa Okure – Johannes. 

Kvinnan erkänner explicit inte 

Jesus som Messias 

Kvinnan lämnar metaforiskt sina 

dagliga sysslor, vattenkrukan, 

bakom sig för att följa Jesus och 

agerar som troende 

Bonnie Thurston – Johannes. 

Winsome Munro – Johannes. 

Sherri Brown – Johannes. 

Joy Jones-Carmack – Johannes. 

Teresa Okure – Johannes. 

Berättelsens placering i evangeliet 

och i förhållande till karaktären 

Nikodemos 

Kvinnans epitet, karaktärsdrag, 

sociala ställning, symboliska 

betydelser i träffen med Jesus 

kontrasterar med Nikodemos  

Bonnie Thurston – Johannes. 

Gail R. O’Day – Johannes. 

Munro – Johannes.  

 

 

4.2.1 Komparativ genomgång av budskap och synliggörande av logik  

 

Teresa Okure erbjuder en summering av fientligheten under Jesus samtid mellan judar och 

samarier. Detta är av vikt då det ligger till grund för den bibliska berättelsen samt genomsyrar 

exegeternas beskrivningar.   

    Denna långt gående tvist mellan den judiska och samariska befolkningen dateras till det 

samariska kungadömet när det var uppdelat i fem mindre nationer efter det att den assyriske 

kungen Sargon den andre deporterat israeliterna, med hänvisning till andra konungaboken i 

kapitel 17.84 Det ömsesidiga hatet mellan folkgrupperna, judar och samarier, intensifierades 

när samarierna nekades att återuppbygga templet under postexiltiden av Zerubabel.85 

Samarierna byggde således ett eget tempel vid Gerezim runt 300 f.v.t. vilket kom att ses som 

en rival till templet i Jerusalem. Templet vid Gerezim förstördes av John Hyrcanus ca.182 

f.v.t. I Antiquities 18:29–30 rapporterar Flavius Josephus om samarier som skändat templet i 

Jerusalem under den heliga judiska högtiden Pesach. I Johannesevangeliet ser judiska 

rabbiner på samarier med avsmak och som demonbesatta, vilket inkluderar Jesus.86   

    Inledningsvis påminner exegeterna oss att även här bryter Jesus kulturella, etniska och 

                                                           
84 T. Okure, “Jesus and the Samaritan woman (JN 4:1–42) in Africa” Theological Studies, 70/2 (2009) < 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/004056390907000209>, hämtad 2017-01-11, 407. 
85 Ezra 4; Okure, “Jesus and the Samaritan woman (JN 4:1–42) in Africa”, 407. 
86 Okure, “Jesus and the Samaritan woman (JN 4:1–42) in Africa”, 407. 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/004056390907000209
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religiösa traditioner.87 Tabun har sitt ursprung i att judar såg med avsmak på samarier. 

Rabbiner ansågs undvika samariska kvinnor utöver denna avsmak och menade att de är födda 

som ständigt orena och befläckade deras släkte i och med deras menstruation.88 Den 

samariska kvinnan i berättelsen reagerar när Jesus initierar samtalet ”Hur kan du som är jude, 

be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna”.89 Jesus använder den fysiska törsten som en 

förmedlare för att överskrida den redan existerande barriären dem emellan.90 Kvinnan är 

således medveten om att Jesus inte borde tala med henne, och än mindre dricka ur samma kärl 

som henne.91 Att ligga till bords eller att äta eller dricka tillsammans med någon, förklarar 

Okure, är att likställa sig med någon i en form av solidaritet, då föda är något som bringar 

liv.92 Detta skandalösa samtal uppmärksammas även av Jesus lärjungar.93 Deras invändning 

påvisar underliggande normer i sociala och kulturella kutymer och förväntningar, men som 

inte hindrar Jesus. Jesus bryter följaktligen inte bara tabun mellan man och kvinna, utan även 

mellan det nekade folket och det utvalda folket. Med detta vill Jesus illustrera att Guds nåd 

erbjuds till alla.94 Jesus har med hjälp av Guds närvaro och kraft fått möjligheten att, med sitt 

uppdrag, försona denna sedan länge pågående division mellan dessa två folkgrupper. Jesus 

initierar samtalet med en befallande ton ”Ge mig något att dricka”.95 Trots sitt underläge i 

konversationen som den utan vatten, någon som initialt förnekar släktskap med kvinnans folk 

men erbjuder gästfrihet via konversation, menar Brown att han vill åsidosätta den dispyt med 

grund i religion och släktskap.96  

                                                           
87 Thurston, Women in the new testament, 83; O’Day, “John”, 383–384; W. Munro, “The Pharisee and the 

Samaritan in John: polar or parallel?”, Catholic Biblical Quarterly, 57/4 (1995) < 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=a8e67e6b-1e6c-4999-801a-

60b1d8b944e6%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=9603275924&db=a9h

>, hämtad 2017-11-29, 3; S. Brown, “Water imagery and the power and presence of God in the Gospel of John” 

Theology Today, 72/3 (2015) < http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0040573615601471>, hämtad 2017-01-

11, 294; J. Jones-Carmack, “Relational Demography in John 4: Jesus Crossing Cultural Boundaries as Pracis for 

Christian Leadership” Feminist Theology: The Journal of the Britain & Ireland School of Feminist Theology, 

25/1 (2016) < http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0966735016657707>, hämtad 2017-01-11, 42, 48; 

Okure, “Jesus and the Samaritan woman (JN 4:1–42) in Africa”, 407, 409. 

88 Okure, “Jesus and the Samaritan woman (JN 4:1–42) in Africa”, 407; Munro, “The Pharisee and the Samaritan 

in John: polar or parallel?”, 3; Mishna Niddah 4:1; Thurston, Women in the new testament, 83. 
89 John 4:9. 
90 Jones-Carmack, “Relational Demography in John 4”, 45. 
91 Munro, “The Pharisee and the Samaritan in John: polar or parallel?”, 3; O’Day, “John”, 383; Jones-Carmack, 

“Relational Demography in John 4”, 45. 
92 Okure, “Jesus and the Samaritan woman (JN 4:1–42) in Africa”, 407. 
93 John 4:27; Okure, “Jesus and the Samaritan woman (JN 4:1–42) in Africa”, 409; Munro, “The Pharisee and 

the Samaritan in John: polar or parallel?”, 3. 
94 O’Day, “John”, 383–384. 
95 John 4:7 
96 Brown, “Water imagery and the power and presence of God in the Gospel of John”, 294. 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=a8e67e6b-1e6c-4999-801a-60b1d8b944e6%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=9603275924&db=a9h
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=a8e67e6b-1e6c-4999-801a-60b1d8b944e6%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=9603275924&db=a9h
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0040573615601471
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    Okure förklarar även att de har en gemensam bakgrund som mottagare av isolering, 

fördomar och avvisande. Jesus som nu befinner sig i Samarien, antingen som en nödvändighet 

eller en del av hans mission, blev även han nekad i sitt hemland Judea av sitt eget folk.97 

Kvinnan vid brunnen lever utstött i sitt samhälle på grund av sin äktenskapliga status,98 blir 

således en central del i Jesus mission i ett fjärran land.99 Joy Jones-Carmack menar att Jesus 

frambringar en kontrakultur, eller en subkultur, vars ursprung härleder från den dominanta 

kulturen i ett samhälle. Denna motsättande kultur avvisar en eller flera essentiella 

nyckelenheter i den dominanta kulturen. Det är vad Jesus erbjuder och frammanar genom att 

avsäga sig kulturella restriktioner och strukturer som erbjuder kvinnan en ny tid.100 Båda 

finner gemenskap i varandras sällskap via samtalet och överskrider således rasistiska och 

sexistiska barriärer tillsammans.101  

    Likt den första berättelsen ovan kommer nu flera beskrivningar från exegeterna flyta 

samman i nedanstående text då dessa beskrivningar har med varandra att göra, dels från 

berättelsen i Bibeln och av exegeternas texter. Därav blir det problematiskt att förtälja den 

bibliska berättelsen i kronologisk ordning. De berörda beskrivningarna är den teologiska 

kunskapen kvinnan besitter och hennes lösaktiga moral. 

    Ett sätt att avlegitimera den samariska kvinnan som värdig motståndare i ett intellektuellt 

samtal med Jesus har varit att kommentatorer till texten hellre har accepterat att evangeliet 

erbjudits ett föraktat folkslag, samarier, än kvinnor, ett föraktat kön. Motståndet grundas i den 

samariska kvinnans lösaktiga moral och hennes förmåga att kunna konversera i ett seriöst 

samtal,102 samt att den samariska kvinnan uppfattas som en lösaktig äktenskapsbryterska.103 

O’Day fortsätter och menar att detta avfärdande av kvinnan har grundas i hennes påstått 

lösaktiga moral, men det är inte något annat än en misstolkning av verserna 4:16–18 i John. 

Jesus ber nämligen kvinnan hämta sin make, men kvinnan svarar att hon inte har någon och 

Jesus samstämmer men också rättar henne,104 ”… Fem män har du haft, och den du har nu är 

inte din man… ”.105 Berättelsen nämner inte att kvinnan är skild från dessa män, utan är ett 

antagande. Thurston menar också att ett annat antagande har gjorts där man antytt att kvinnan 

                                                           
97 Okure, “Jesus and the Samaritan woman (JN 4:1–42) in Africa”, 409. 
98 Okure, “Jesus and the Samaritan woman (JN 4:1–42) in Africa”, 409; Munro, “The Pharisee and the Samaritan 

in John: polar or parallel?”, 3. 
99 Okure, “Jesus and the Samaritan woman (JN 4:1–42) in Africa”, 409. 
100 Jones-Carmack, “Relational Demography in John 4”, 42 – 43. 
101 Okure, “Jesus and the Samaritan woman (JN 4:1–42) in Africa”, 403. 
102 O’Day, “John”, 384. 
103 Munro, “The Pharisee and the Samaritan in John: polar or parallel?”, 2. 
104 O’Day, “John”, 384. 
105 John 4:17 
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har kommit till brunnen för att hämta vatten under mitten av dagen, då det var som varmast, 

för att på grund av hennes rykte försöka undvika andra kvinnor.106 Flertalet möjligheter ges, 

vilket misstänkliggör ett sådan lätt antagande angående kvinnas äktenskapshistoria. 

Exegeterna menar att kvinnan kan vara kulturellt bunden till en tradition, levirate marriage. I 

Genesis 38 befinner sig kvinnan Tamar i en sådan ställning, där kutymen överlåter kvinnan 

till närmaste manliga släkting från maken, om maken exempelvis dör.107 Thurston tillägger att 

den samariska kvinnan skiljts i sina äktenskap flera gånger, då det krävdes obetydlig anstöt 

hos en make för att skiljas från sin maka. Detta koncept, levirate marriage, fungerade även 

som ett socialt skyddsnät under rådande tid för kvinnor. Den samariska kvinnan kunde även 

ha känt att det var nödvändigt att återställa sin status och sitt rykte genom att vara gift.108 

Winsome Munro åsyftar att kvinnans historia och bakgrund, som efterlämnar skam och ett 

mindre värde av kvinnlig ära, om man bortser från prostitution och giftermål enbart 

kvarlämnar möjligheten till slaveri eller konkubinat.109 Hennes äktenskapshistoria verkar 

oavsett inte beröra Jesus i konversationen då han inte ålägger henne några moraliska 

värderingar i berättelsen, utan det är något som placeras på henne av andra uttolkare av texten. 

När dessa talat om kvinnan som ett fnask och femfaldiga förloraren är det snarare deras egna 

värderingar och fördomar gentemot kvinnor som framförs. Två meningsfulla poänger 

framskrider när texten får stå för sig själv och inte åläggs fördomar. Den första menar O’Day 

påvisar att Jesus kan se och vet allt, då han utan förkunskaper yttrar sig om kvinnans 

äktenskapshistoria.110 Detta allvetande är även ett återkommande tema i John, 1:48 och 2:24, 

vilket även Munro poängterar.111 Den andra poängen är att det ger ett sken om kvinnans 

växande tro i och med hennes yttrande ”… Herre, jag ser att du är en profet”,112 vilket inte 

borde avlegitimera kvinnan, utan snarare tvärtom.113 Thurston erbjuder en djup analys i 

stycket om kvinnas äktenskapshistoria i John 4:18–20. Hon hävdar att samtalet mellan 

kvinnan och Jesus skulle ha ägt rum på arameiska och inte grekiska. Orden för make, har 

historiskt i de båda språken används på olika sätt. Det grekiska ordet aner, som har översatts i 

Septuaginta från det arameiska ordet ba’al, vilket betyder make eller ägare.114 Ba’al användes 

                                                           
106 Thurston, Women in the New Testament, 1998, s. 84. 
107 Okure, “Jesus and the Samaritan woman (JN 4:1–42) in Africa”, 407–408; O’Day, “John”, 384; Thurston, 
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112 John 4:19 
113 O’Day, “John”, 384.  
114 Gen. 20:3; Exod. 21:22; Deut. 22:22; 24:4; Thurston, Women in the New Testament, 85. 
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även tvetydigt om gudar eller makar.115 Med detta som bakgrund, och läsningen i andra 

konungaboken 17:24–41, menar Thurston, att denna bakgrund är en kontext till berättelsen i 

John 4, den samariska kvinnan. Hennes teori framhåller att när Jesus frågar kvinnan om 

hennes make så menar han hennes Gud, ba’al. Byter man ut ordet för make eller män i 

Bibelns vers (John 4:18) så lyder den: Fem gudar har du haft, och den du nu har är inte din 

Gud. Ett styrkande argument för den här teorin, anser Thurston, är att när Jesus pratar om 

hennes makar, fortsätter kvinnan med att samtala om geografiska platser för tillbedjan. Detta 

yttrande från kvinnan gör inte samtalet osammanhängande eller malplacerat. Tvärt om styrker 

det samtalets syfte om det handlade om falska gudar.116 Munro presenterar även en snarlik 

tankegång, eller kanske ett komplement till Thurstons teori, där hon istället menar att 

kvinnans metaforiska makar i verkligheten var fem städer med deras lokala gudar och 

gudinnor. Efter den assyriska erövringen av det geografiska landområdet inkorporerades 

gudar och gudinnor i den lokala tron, vilket även Munro hänvisar till i Andra konungaboken 

17:24–34 och Josephus antiquities 9.14.3, sektion 288.117 Dock förklarar det inte helheten och 

har sina brister då gudarna som dyrkades efter erövringen var sju, och inte fem, vilket 

berättelsen i John 4 skulle påstå då kvinnas makar var fem. Vidare var även somliga av dessa 

sju, gudinnor och inte gudar, vilket kommer i skavande kontrast med den samariska kvinnans 

makar. Det vill säga att könstillhörigheten inte överensstämmer. Munro tillägger att det 

snarare kan röra sig om fem erövrande imperier av den geografiska platsen historiskt sett. Rör 

det sig om imperier så kan hennes sjätte metaforiske make, från vers 18 i John ”… och den du 

nu har är inte din man”, förklaras med det då rådande och härskande imperiet romarriket och 

deras tro. Ett faktum som styrker detta är att Herodes lät bygga ett stort tempel för tillbedjan 

åt Augustus i den närliggande staden Sebaste. Munro bekräftar även detta genom att igen 

hänvisa till Josephus antiquities men istället till 15.8.5 sektion 288. Där beskrivs det hur 

Herodes avstår från att bygga templet i Juden då det inte skulle tolereras där och istället 

bygger det i Samarien.118 

    Den teologiska kunskapen den samariska kvinnan besitter framkommer främst i verserna 

efter debatterandet om kvinnans äktenskapshistoria.119 Dock finns även en vers innan 

äktenskapshistorian som kvinnan yttrar,120 vilket Munro och Thurston menar kan härledas till 

                                                           
115 Munro, “The Pharisee and the Samaritan in John: polar or parallel?”, 6. 
116 Thurston, Women in the New Testament, 84.  
117 Munro, “The Pharisee and the Samaritan in John: polar or parallel?”, 6.  
118 Munro, “The Pharisee and the Samaritan in John: polar or parallel?”, 6.  
119 John 4:19-26 
120 John 4:9 



24 
 

judiska religiösa renlighetsregler som exkluderar samarier.121 Exegeterna fortsätter att räkna 

upp kvinnans kunskap i och med samarierns yttrande ”…vår fader Jakob…”,122 som ett bevis 

på hennes kännedom om tidiga Israeliska traditioner.123 Med utgångspunkt i kvinnans 

kunskap om Israeliska traditioner i den fullständiga versen i John 4:12, fortlöper 

konversationen till att Jesus talar om vatten som släcker törst för evigt.124 Vatten fungerar, 

menar Sherri Brown, i flertalet fall i evangeliet som en metafor i Jesus mission bland annat i 

John 3:1–21 och 7:37–52. Vatten är en grundläggande faktor för kreation i judisk och kristen 

kosmologi. Fysisk törst är också en metafor för spirituell längtan efter Gud som således släcks 

med det metaforiska vattnet, vilket är återkommande i judiska skrifter. Symbolismen för 

vatten och törsten inom teologin får därför primärt funktionen att underlätta förståelse för 

människan genom att hon med sitt eget språk får benämna det som överträffar människans 

greppbarhet till något kännbart och formulerbart. I vers 6 i John kapitel 4 används det 

grekiska ordet pege, vilket indikerar att källan som samtalet utspelar sig vid är en rinnande 

känna, eller levande vatten. Detta återkopplar även Jesus till i vers 10 när han talar om 

levande vatten. Således bjuder Jesus in kvinnan som samtalspartner och utmanar henne. I och 

med inbjudan erbjuder han henne, genom symbolism och metaforer, en Guds gåva genom 

levande vatten och i anden.125 Samariern känner även till kravet i Deuteronomium,126 om att 

tillbedjan på den utvalda platsen och konflikten det innebär när judarna tillbad vid berget Sion 

och samarierna vid Gerizim i Samarien.127 Denna kunskap uttrycker hon i John 4:20. O’Day 

menar att samariern istället passade på efter hennes insikt i att Jesus var profet, att byta ämne 

från äktenskapshistoria till just en av den tidens hetaste spörsmål, den legitima platsen för 

tillbedjan.128 Samariern har även vetskap om en kommande profet som skall likna Moses,129 

med hänvisning till Deuteronomium och verserna 18:15 – 18.130 Enligt Munro och O’Day 

finns den uppfattningen att den samariska kvinnan uttrycker sig vist eller med psykologisk list 
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för att avleda diskussionen från sin äktenskapshistoria.131 O’Day beskriver att vissa 

uppfattningar även skulle tyda på att kvinnan inte kunde förstå det Jesus pratade om, vilket 

hon istället menar tyder på fördomar mot kvinnor mer än något annat.132 Istället menar Munro 

att det lika gärna kan handla om att samariern är genuint engagerad och brydd om ämnet och 

följaktligen avgör att hon kan debattera teologi och urkunder med Jesus. Jesus följer inte 

heller upp diskussionen med samarierns äktenskapshistoria utan tar henne på allvar och 

responderar med samma seriositet angående spörsmålet om tillbedjan.133 Thurston menar att 

kvinnans kunskap inte är uppseendeväckande då kvinnan är samarier, som till skillnad från 

judar under den tiden, utbildade barn oavsett kön i religiösa studier.134 Munro beskriver dock 

viss förståelse för fördomar om samariern då även hon anser att det kan vara långsökt att anta 

att en kvinna ute på dagliga sysslor skulle uppvisa någon större färdighet som inte förväntas 

av den alldagliga kvinnan i samtiden.135 O’Day summerar och konstaterar att den samariska 

kvinnan är den första i evangeliet som interagerar i en teologisk och seriös diskussion med 

Jesus.136  

    I nästkommande del av beskrivningarna gjorda av exegeterna kommer nu två av 

beskrivningarna att sammanföras i en och gemensam väv av text. De två beskrivningarna är 

Jesus avslöjar sig som Messias och Kvinnans agerande verkar som den första aposteln eller 

agerar som lärjunge. 

    När Jesus talar med den samariska kvinnan i vers 10 i John 4 lämnar han frågan obesvarad 

om vem och vad han själv är. Detta är inledningen till vad han senare följer upp i vers 26, där 

han avslöjar sig själv som Messias.137 Därefter använder sig Jesus av ”…Det är jag…” i vers 

26 i John,138 som är motsvarigheten ifrån Exodus 3:14 ”…’jag är’…”.139 Med detta 

erkännande avslöjar Jesus sig själv som Messias,140 och kopplar således samman och fullföljer 

den messianska tron hos både samarier och judar, som den metaforiska källan av levande 

vatten för evigt liv från vers 14.141 Thurston och Munro menar även att det här 

                                                           
131 O’Day, “John”, 384; Munro, “The Pharisee and the Samaritan in John: polar or parallel?”, 7. 
132 O’Day, “John”, 384. 
133 Munro, “The Pharisee and the Samaritan in John: polar or parallel?”, 7; Thurston, Women in the new 

testament, 84. 
134 Thurston, Women in the New Testament, 84. 
135 Munro, “The Pharisee and the Samaritan in John: polar or parallel?”, 8. 
136 O’Day, “John”, 384. 
137 John 4:10; 26; Brown, “Water imagery and the power and presence of God in the Gospel of John”, 295. 
138 Jones-Carmack, “Relational Demography in John 4”, 46; Brown, “Water imagery and the power and presence 

of God in the Gospel of John”, 295. 
139 Brown, “Water imagery and the power and presence of God in the Gospel of John”, 295. 
140 Thurston, Women in the New Testament, 83. 
141 Brown, “Water imagery and the power and presence of God in the Gospel of John”, 295. 



26 
 

självbetecknande yttrandet, Det är jag, är en del av kristologin i Johannesevangeliet.142 En 

notis i verserna som följer i Joh. 4 är att kvinnan aldrig erkänner Jesus som messias, men 

hennes påföljande handlingar erbjuder tolkningsmöjligheter.143 Kvinnan agerar som många 

lärjungar före henne, hon lämnar sina fysiska bördor och göromål för att erbjuda sitt 

vittnesmål till andra.144 Brown förklarar om kvinnans metaforiska transformation då hon 

lämnar det jordliga vattenkärlet bakom sig vilket hon inte längre behöver, utan antar ett nytt 

kärl med Jesus. Brown uttrycker sig explicit att kvinnan agerar som en apostel då hon sprider 

sitt vittnesmål till bymedlemmarna och får dem att tro.145 Thurston uttrycker sig explicit när 

hon beskriver det grekiska ordet apostellein, vilket är missionärsspråk, som hamnar i samma 

kontext med den samariska kvinnan och hennes praktiska agerande. Likt lärjungarna som 

lämnar sina fysiska bördor och ting för att följa Jesus, så efterlämnar den samariska kvinnan 

sitt kärl vid vattenkällan.146 Jones-Carmack menar att kvinnan som vid brunnen lämnar sitt 

kärl bakom sig även lämnar bildligt kvarlämnar sina problem, etniska och religiösa barriärer 

bakom sig.147 Thurston anser även att kvinnan är en förebild för apostoliska gärningar.148 

Munro beskriver aldrig att kvinnan explicit erkänner Jesus status som Messias, men hennes 

handlande kategoriserar henne som troende icke desto mindre.149 Munro fortsätter att koppla 

samman den samariska kvinnans äktenskapshistoria med hennes apostoliska gärningar. Jesus 

medhåller hennes erkännande om att hon inte har någon man i vers 17, hon är inte bunden till 

någon och har rätten att överge sin nuvarande form av relation. Kvinnan överger således det 

hon har, menar Munro, när hon praktiskt taget lämnar kärlet för att följa Jesus i hans 

mission.150 Även O’Day styrker övriga exegeters beskrivningar om kvinnan och hennes 

praktiska handlande. Ett utmärkande drag, menar O’Day, för lärjungeskap i 

Johannesevangeliet är att bevittna Jesus och sprida vittnesmålet till andra.151 Jones-Carmack 

anser att i och med att kvinnan åtar sig en konversation med Jesus som är jude får hon även 

andra till att komma att tro på Kristus.152 O’Day exemplifierar med Johannes döparen som 

även han bevittnade Jesus men sedan också förde sina skaror till Jesus med hänvisning till 
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John 1:29–37. Även lärjungarna bevittnade och vittnade om Jesus för andra i John 1:40–49. 

Också den samariska kvinnan har bevittnat Jesus, spridit sin erfarenhet för att skaran av 

troende sedan vuxit.153 Jones-Carmack hänvisar i sin text till Jo Ann Davidson, där Davidson 

menar att den samariska kvinnan bevisar sig mer effektiv som missionär än Jesus egna 

lärjungar, då lärjungarna fokuserade på det judiska folkets omvälvande men förbisåg samarien 

och dess befolkning. De negligerade den metaforiska skörd som fanns runt omkring dem i 

form av samarier, men som genom den samariska kvinnan kom till att tro på Jesus.154 Jones-

Carmack fortsätter i egna ord om kvinnans transformation; I början av samtalet bekymrar sig 

den samariska kvinnan om Jesus etnicitet och könstillhörighet, men det är inte förrän kvinnan 

förbiser detta genom att släppa på sina fördomar som hon kommer till insikt om Jesus som 

frälsaren. Hon släpper således på de restriktiva banden som samhället applicerar på folket via 

normer och accepterar det levande vattnet Jesus erbjuder. När hon gör detta förvandlas hon 

inte bara till en troende utan också en apostel åt Kristus.155  

    Härnäst kommer den sista beskrivningen att presenteras, Berättelsens placering i evangeliet 

i förhållande till Nicodomeus. Thurston menar att kapitlet med den samariska kvinnan, kapitel 

fyra, är en klimax i förhållande till de två föregående kapitlen. I kapitel två visar judiska 

auktoriteter sin skepticism för Jesus, i kapitel tre möter Jesus Nikodemos som inte förstår 

honom, för att sedan avrundas med den samariska kvinnan i kapitel fyra. Berättelserna i 

kapitlen två och tre övergår från tvivel till oförstånd och till den samariska kvinnan som 

förstår Jesus fullt ut och som kommer till att tro.156 Vidare påpekar även O’Day och Munro 

den slående kontrasten kapitlen emellan där Nikodemos är en manlig medlem i den judiskt 

religiösa auktoriteten, kvinnan är enbart känd i berättelsen efter sin identifiering som en 

utländsk kvinna medan Nikodemos är en erkänd och namngiven karaktär i evangeliet.157 Ett 

tillägg som bakgrund till berättelsen är att Nikodemos tillhörde den högsta judiska 

auktoriteten i Jerusalem för religiösa och juridiska tvister, ett råd som kallades Sanhedrin, 

vilket även fick utöva makt under ockupationen av romarna. Men vars maktutövning som 

upphörde runt år 400.158 

    Nästa exeget har i sin artikel helt tillägnat denna parallell eller polaritet mellan Nikodemos 

och den samariska kvinnan där hon poängterar skillnaderna, kontrasterna men också 
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likheterna som återspeglas i evangeliet. Där av presenteras nedan Munros artikel som 

behandlar berättelsen från Bibeln om den samariska kvinnan i förhållande till Nikodemos. Ett 

tillägg till Munros artikel är att ett större fokus kommer ske på Nikodemos då den samariska 

kvinnan presenterats ovan som även inbegriper Munros beskrivningar. Detta val baseras på att 

tre av exegeterna har valt att beskriva detta band mellan berättelserna. Förtydligandet av 

Nikodemos berättelse i förhållande till den samariska kvinnan hjälper att skapa en bredare 

kontext och en grund för jämförelse berättelserna emellan. 

    Munro inleder med att förklara den fysiska och sociala kontexten. Båda berättelserna som 

innehåller avslöjandet av Jesus är med en man och en kvinna, Nikodemos och samariern.159 

Munro noterar även från dialogerna i båda berättelserna att samariern och Nikodemos båda är 

sökare. Båda karaktärerna initierar samtalen med Jesus och besitter frågade roller, där 

samariern försöker ta reda på Jesus sanna identitet medan farisén Nikodemos söker sig till 

Jesus. Munro fortsätter att med olikheter i den fysiska miljön deklarera tydliga skillnader i 

berättelserna. Scenen med Nikodemos utspelar sig i Jerusalem som myllrar av människor med 

en turbulens som bara en stad innefattar och där templet nyttjas av pengadrivande människor 

som Jesus kastar ut. Denna hektiska stad och situation blir en märkbar kontrast till den lugna 

byn på landet med den samariska kvinnan, vilket Munro målar upp från berättelsen, brunnen 

vid ett fält där herdar arbetar och där kvinnor hämtar vatten om dagarna. Munro preciserar 

även just brunnen och fältet som båda inger platsen en sakral identitet då platsen kopplas till 

judarnas förfader Jacob. För att koppla till dialogerna och berättelserna har Jesus begett sig 

från den mest heliga av platser, Jerusalem, och hamnat i Samarien. Han har lämnat det heliga 

templet i judarnas land för att ta sig till samarien, enligt judarna, befolkat av avfällingar från 

den sanna religionen, och ett vanhelgat land. Där träffar han dessutom på en kvinna som i det 

här fallet anses som oren utifrån sin härkomst som kvinna men än mer för att hon har den 

äktenskapshistoria som har tolkats in i de traditionella bibeltolkningarna.  Detta kontrasteras 

ytterligare från ett fariseiskt perspektiv där Nikodemos, en lärd man, från den härskande eliten 

i samhället, stämmer träff med Jesus, en ickekreditiv man då han saknar utbildning, agerar 

rabbin och därtill är från Galileen. Denna differens eller kontrovers i statusar mellan Jesus och 

Nikodemos är inte nödvändigtvis någon som slår tillbaka på Nikodemos. Snarare bekräftar 

Jesus helighet och hederlighet då Nikodemos ger honom sitt godkännande i och med hans 

uttalande, i John 3:2, ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan 

göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom”.160    

                                                           
159 Munro, “The Pharisee and the Samaritan in John: polar or parallel?”, 2.  
160 Munro, “The Pharisee and the Samaritan in John: polar or parallel?”, 2–3. 



29 
 

    Munro fortsätter med att beskriva skillnaderna och likheterna från berättelserna i 

förhållande till mötenas ögonblick och dess betydelse. Mötet mellan Jesus och de två 

karaktärerna kan frammana skandaler för samtliga inblandade. Nikodemos kan bringa skam 

över sig, då han initierade samtalet med en Galileisk man som en jämlike, om detta hade 

uppmärksammats av hans judiska vänner i rådet, vilket Munro hänvisar till John 7:50 – 52 i 

John. I Jesus fall kan skam bringas enbart av ett samtal med kvinnan, vilket uppmärksammas 

av lärjungarna i John 4:27, som Munro menar stödjer den kulturella skammen i 

sammanhanget.161 Med denna överliggande skam för samtalets bakgrund uppmärksammar 

Munro tidpunkten för samtalen i de båda berättelserna. Växlingen mellan Nikodemos samtal 

under natten,162 till kvinnans samtal under dagen,163 erbjuder en symbolisk tolkning menar 

Munro. Den Johannitiska prologen erbjuder läsaren metaforiska interpretationer i avseende av 

mörker och ljus. Mörkret återspeglar oförstånd, ett avskiljande från all form av liv, avsägning 

från gudomlig sanning och i och med detta en form eller status av död. Medan ljuset 

allegoriskt pekar på liv, kunskap, förståelse och uppenbarelse. Trots detta erbjuder Munro en 

förklaring eller ett stöd åt båda samtalspartnerna till Jesus. Både Nikodemos och den 

samariska kvinnan erkänner och bekräftar Jesus, också att ingen av dem förstår den inre 

meningen av Jesus metaforer. För den samariska kvinnan blir Jesus en profet i John 4:19 och 

för Nikodemos blir Jesus en lärare sänd från Gud i John 3:2.164 Munro fortsätter sin 

beskrivning om mörkret och Nikodemos möte med Jesus och menar att mörkret i berättelsen 

medför flera betydelser utöver den kanske mest uppenbara, att hemlighålla mötet för andra. 

Mötet sker i mörkret av den anledningen att fara finns för dem som sett och tror på Jesus 

tecken eller kommit till tro.165 Även Jesus väljer att hemlighålla sig på sin resa,166 då 

Nikodemos tillhör de inflytelserika som upprätthåller mörkret med sin avsägning och 

oförståelse för Jesus. Dock mottager Jesus Nikodemos vilket förtydligar Nikodemos som en 

trovärdig och pålitlig karaktär. Även den samariska kvinnan gör en avseendevärd förflyttning, 

om än mer intensiv, då hon får uppleva Jesus avslöjande till att få hennes by att tro på den 

nykomne Messias. Även i kvinnans berättelse, likt berättelsen med Nikodemos, infinner sig 

fenomenet av fördoldhet. Platsen Samarien erbjuder Jesus och hans sällskap är ett skydd i 

förhållande till Jerusalem, Judea och Galileen där han är känd. Jesus sattes på flykt då han 
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konverterade fler troende än Johannes Döparen, vilket skapade en osämja med auktoriteterna i 

området och han undviker sina meningsmotståndare. Samarien erbjuder anonymitet och 

möjligheten att färdas obemärkt.167  

    I båda berättelserna hävdar Munro att en form av band måste avsägas för att, kunna inträda 

i den nya familjen eller gemenskapen som Jesus erbjuder. Nikodemos erbjuds en frihet, men 

som i kvinnans fall motsvaras av en frihet från äktenskap och hennes äktenskapshistoria. 

Nikodemos frihet är från bandet som håller honom kvar på auktoritetens befattning vilket 

kontrollerar platsen för tillbedjan, Jerusalem, och även judarnas heliga land. Munro menar att 

som nykomling i en gemenskap, i det här fallet en avfälling från en högt uppsatt position inom 

judiska rådet, inte räcker att enbart bli omskolad av en yngre man från utkanten av 

judendomen. Nykomlingen Nikodemos måste genomgå en avsägelse från sin födelse, sina 

föräldrars union och sina anor. Denna avsägelse genomförs genom att födas om in i den nya 

familjen genom Anden och in i Guds rike.168 Avsägelsen tvingar Nikodemos att frånsäga sig 

sin nedärvda sociala status, etnicitet, kön och ägor. Den nya statusen i den nya gemenskapen, 

påstår Munro, blickar tillbaka till John 1:12–13 där de som blir Guds barn inte tillhör det 

fysiska i vår värld utan tillhör och föds genom Gud. Det blickar även framåt till John 3:29 till 

metaforen om Jesus som skall komma att bringa den nya familjen. Munro förklarar vidare om 

sociala konstruktioner som omdanas i och med berättelsen med den samariska kvinnan i 

förhållande till Nikodemos. Med kvinnas gärning höjs hon till en troende, en som 

tillkännagiver och en lärare, men Nikodemos som nyfödd i den nya gemenskapen placeras på 

samma nivå som den mest ödmjuka i Guds rike. Dock så söndras de olika strukturerna som 

annars hade separerat kvinnan och Nikodemos i form av etnicitet, könstillhörighet, social 

status och hierarki. Detta placerar dock inte kvinnan högre än Nikodemos, påpekar Munro.169 

Som tidigare presenterats under ”Den teologiska kunskapen kvinnan besitter” poängterar 

Munro med flera att kvinnan är väl insatt i samarisk och judisk teologi. Munro vill med denna 

bakgrund framlägga att om den samariska kvinnan istället hade varit en man i berättelsen så 

hade ”Den anonyma mannen vid brunnen” befunnit sig som jämlike med Nikodemos som en 

präst eller rabbin. Det signifikanta i den kunskapsparallellen är att kvinnan framstår som 

vältalig och välutbildad jämsides med Nikodemos, en fariseisk lärd man. Kvinnan är utrustad 

att förmedla och lära hos sitt folk, likt Nikodemos är hos judarna.170  
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    Munro klarlägger även olika typer av bekräftelser hos Nikodemos och den samariska 

kvinnan. Munro menar att Jesus bekräftade den samariska kvinnan i berättelsen. Jesus talar 

eventuellt om den samariska kvinnan när han i sina metaforer förtäljer för sina lärjungar om 

att så frön av tro och skörda sådden.171 Den första generationens Johannitiska lärare som 

tillkännagav Jesus och spred ordet kan kopplas till kvinnan som förverkligade just det. I 

förhållande till Nikodemos, efter det att Jesus avslöjat sig som mänsklighetens barn, håller sig 

Nikodemos tyst. Här har Munro hans bakgrund som farisé i åtanke när hon menar att hans 

tystnad i sig är talande. I relation till andra fariséer, från bland annat 8:12–59 i John, som 

snarare har anklagat och velat döda Jesus så är Nikodemos tystnad snarare ett bevis av 

uppmärksamhet och sympati i sitt lyssnande. Då inget expressivt eller direkt uttalande 

kommer från Nikodemos om tro till Jesus så menar Munro att han talar i sina handlingar, 

vilket även inkluderar den samariska kvinnan. Nikodemos tillsammans med Josef av 

Arimathea tjänar Jesus när båda riskerar sina liv genom att begrava Jesus och med sina 

värdefulla gåvor ge Jesus ett värdigt slut.172 

 

5 Resultat 

 

Resultaten inleds med en sammanfattning av exegeternas beskrivningar, vilka återfinns i 

respektive tabell innan analysen för varje bibelberättelse. Därefter ställs beskrivningarna 

komparativt mot varandra fån de båda bibelberättelserna. Vidare kommer en återknytande 

diskussion till hermeneutiken för att återkoppla till uppsatsens metoddel. Slutligen förs en 

diskussion för att besvara syftets tredje frågeställning, där uppsatsen kopplas till skolans 

värld. Genomgående för diskussionerna är att ett personligt inslag kommer att tilläggas där ett 

ställningstagande kommer att knytas an till vissa diskussioner. 

 

5.1 Summering av exegeternas beskrivningar 

 

För att besvara syftets första fråga, vilket vill belysa vad exegeterna väljer att lyfta fram från 

de bibliska berättelserna, sammanställs beskrivningarna för en tydligare överblick. 

Exegeternas beskrivningar summeras nedan separerat i förhållande till de två bibliska 
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berättelserna, om beskrivningarna inte samstämmer kommer de istället presenteras 

tillsammans. 

    I båda de bibliska berättelserna börjar exegeterna inledningsvis att klarlägga kontexten för 

berättelsen i form av en kortare prolog. I båda fallen handlar det om att lyfta den tabu som 

hela scenen i berättelsen utspelas i.173 Tabun realiseras i form av normbrytande inom 

sexualitet, religion, politik, kultur och etnicitet. Kvinnorna hamnar sedan i fokus och 

uppmärksammas av exegeterna genom deras bakgrunder. I Kvinnan med balsamflaskan 

belyser exegeterna hennes roll, beroende på evangelium där hon antingen är anonym eller 

benämns som Maria. Kvinnans bakgrund är uppseendeväckande då hon inte står i relation till 

en man,174 vilket mer än tydliggörs med den samariska kvinnan där hennes äktenskapshistoria 

får en explicit roll i konversationsutrymmet.175 I berättelsen om Kvinnan med balsamflaskan 

observerar flera exegeter kostnaden för balsamen som kvinnan smörjer Jesus med och 

huruvida den remarkabla värdetillgången låg tillhanda i Jesus mission.176 Kvinnans praktiska 

handlande beskrivs av flera exegeter och uppmärksammas p.g.a. de som annars utför 

smörjningar av huvudet, vilket oftast tilldelades profeter eller profetissor.177 Då evangelierna 

skiljer sig åt, då kvinnan även smörjer Jesus fötter istället för huvud, har exegeterna beskrivit 

även den betydelsen för berättelsen. Denna förväxling menar de ger Jesus idéen om 

fottvättningen,178 att kvinnan i och med det deltar i Jesus lidelse och död,179 att det hjälpte 

Jesus att inse att hans tid är kommen,180 samt att kvinnan realiserar Jesus kärleksbudskap.181 

Kvinnans handling får dock inte stå oemotsagd, utan protesteras av andra närvarande. 

Protesterna åsyftade till att balsamen hade kunnat säljas och skänka pengarna till de fattiga.182 

Jesus agerar för motresponsen för protesterna där han försvarar kvinnans gärning,183 samt i 

det evangeliet där kvinnan porträtteras som synderska försvaras hon av Jesus men i form av 
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ett lärotillfälle där Jesus predikar och fokus förflyttas bort från kvinnas goda handlande.184 

Slutligen beskriver exegeterna att det som stått som en hyllning till kvinnan i Jesu ord har 

editerats bort i ett senare evangelium.185 

    I berättelsen om den samariska kvinnan, efter det att exegeterna redogjort för tabun som 

nämnts ovan, beskrivs det genom konversationen i bibelberättelsen om kvinnans 

äktenskapshistoria hur Jesus framträder som Messias. Jesus uttalar sig om kvinnas 

äktenskapshistoria som den allvetande,186 vilket får den samariska kvinnan att belägga honom 

som profet.187 Exegeterna analyserar kvinnans äktenskapshistoria och konversationen som 

förs i bibelberättelsen om den. En möjlighet till kvinnans situation, menar en exeget, är att den 

beror på en kulturell företeelse, levirate marriage, där en kvinna överlåts till mannens 

närmaste släkting vid hans dödsfall.188 Två av exegeterna analyserar även konversationen 

lingvistiskt och menar att en misstolkning vid en översättning kan ha kringgått den 

ursprungliga meningen i konversationen som inte alls handlade om kvinnans makar, utan om 

gudar eller imperier.189 Vid en omläsning av bibelberättelsen, enligt exegeterna, framstår inte 

en konversation om gudar eller imperier helt malplacerad utan kan även stärka teorin.190 Den 

samariska kvinnan har exkluderats som en trovärdig samtalspartner för Jesus i och med  

hennes äktenskapsbakgrund, vilket exegeterna argumenterar emot och även understryker 

kvinnans kunskap. Exegeterna menar att den samariska kvinnan har kunskap om judiska 

religiösa renlighetsregler,191 tidiga israelitiska traditioner,192 konflikten ang. platsen för 

tillbedjan för samarier respektive judar,193  samt om en kommande profet likt Moses.194 

Vidare menar en exeget att den samariska kvinnan inte explicit benämner Jesus som 

Messias,195 men att kvinnans handlingar erbjuder en tolkning. Kvinnan lämnar sina dagliga 

göromål för att förtälja hennes by om Jesus, vilket får dem (vilka?) att tro.196 En exeget 
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uttrycker sig explicit om att kvinnan agerar likt en apostel, 197 medan en annan exeget vänder 

sig till lingvistiken för att stärka ett argument om kvinnans apostoliska status.198 

Avslutningsvis presenterar flera exegeter hur berättelsen med den samariska kvinnan hamnar 

både i kontrast och i likhet med berättelsen om Nikodemos. De föregående kapitlen till den 

samariska kvinnan består av judiska auktoriteter som hyser skepticism mot Jesus, Nikodemos 

som inte förstår Jesus och sedan den samariska kvinnan som kommer till att tro på Jesus.199 

Karaktärerna, Nikodemos och den samariska kvinnan, är även varandras motsatser då 

Nikodemos som manlig medlem i ett judiskt råd i förhållande till den samariska kvinnan som 

icke namngiven och endast är känd via sin nationalitet.200  

 

5.2 Komparativ sammanfattning av exegeternas beskrivningar 

 

Den komparativa sammanfattningen av exegeternas beskrivningar ämnar besvara syftets 

andra frågeställning som avser att tydliggöra vilka likheter och skillnader som framträder i 

exegeternas beskrivningar. Exegeternas beskrivningar står alla för en omdaning av något slag. 

I de flesta av beskrivningarna vill deras tolkningar erbjuda nya möjligheter att se 

bibelberättelserna på ett nytt eller ett annat sätt. Detta gör exegeterna genom att på olika sätt 

och med olika infallsvinklar belysa och bredda kontexten för berättelsen, förklara det 

historiska sammanhanget, påvisa det extravaganta eller unika i berättelsen och förklara det 

negativa och det positiva i situationen. Genom sammanställningen av exegeternas 

beskrivningar så har tre övergripande teman valts för att summera och förtydliga. Dessa tre 

teman är de nedanstående rubrikerna.  

 

5.2.1 Kontexten för bibelberättelserna 

 

Nästan alla exegeter inleder med att påpeka hur kontexten för de båda bibelberättelserna är 

något utöver normen för den tidens samhälle.201 Detta breddar inte bara kontexten, utan 
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placerar Jesus i fokus för argumentet. Det är Jesus som låter sig infinnas i situationen av 

extravagant tabu och normbrytning. Jesus besöker Simon den spetälske som bildar religiös 

tabu i sammanhanget.202 Jesus befinner sig i Samarien och interagerar med dess invånare som 

belägger situationen med etisk tabu.203 Det är Jesus som aktivt initierar en interaktion med den 

samariska kvinnan som ger upphov till kulturell och etnisk tabu.204 Detta erbjuder inte bara en 

insyn i samtiden över vilka kulturella egenskaper som formade samhället, vilket även 

lärjungarnas invändningar antyder,205 utan också hur talande Jesus handlingar är. Den enda 

förklaringen läsaren får i berättelsen om Kvinnan med balsamflaskan är en referens till Jesus 

tidigare uttalande ord om att det inte är de ”… friska som behöver läkare, utan de sjuka”.206 

Denna referens är både tunn som argumentation i förhållande till berättelsen om den 

samariska kvinnan vi brunnen. Jesus initiering med den samariska kvinnan förklaras med att 

hans törst agerar som en förmedlare för att överskrida de kulturella barriärerna dem 

emellan.207 Jesus bryter även strukturen och uppfattningen om det utvalda folket och det 

nekade folket, i detta vill O’Day påvisa att Jesus handlande är en gest där han bjuder in alla till 

Guds nåd.208 Även Brown instämmer om att dispyten folkslagen emellan åsidosätts när Jesus 

initierar samtalet då de bådas släktskap generellt förnekar varandra.209 Okure menar att en 

gemensam nämnare, mellan Jesus och samariern, är isolering från deras respektive samhällen 

och menar att Samarien kan vara en del av hans mission.210 Jesus handlar, menar Jones-

Carmack, enligt sin egen kontrakultur som motsätter sig den rådande dominanta kulturen 

vilket avsäger sig komponenter av den dominanta kulturen.211 Summeras Jesus handlande i 

båda berättelserna, agerar han precis enligt Jones-Carmacks kontrakultur eftersom han bryter 

sexistiska-, etniska-, religiösa-, kulturella- och rasistiska normer. Den enda förklaringen i 

berättelsen med Kvinnan och balsamflaskan kan kanske förklaras med att det inte var kvinnan 

som var ändamålet eller Jesus aktiva intention i berättelsen. Kvinnans närvarande och 

agerande med balsamet var kanske inget Jesus hade räknat med. Därför förklaras inte 
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kontexten utifrån kvinnan, utan istället Simon den spetälske som Jesus besöker. Vidare kan 

även de fyra evangeliernas berättelser påverka exegeternas uttolkningar då berättelserna 

skiljer sig åt i Bibeln och även är förhållandevis korta. Själva bibelberättelserna i sig har även 

en fokusdifferens där Kvinnan med balsamflaskan har ett fokus på kvinnans handling medan 

en större del i berättelsen om den samariska kvinnan handlar om henne själv. Här kan, enligt 

min mening, ett tecken synas på att exegeterna vill förskjuta fokus på det som är kulturellt 

oanständigt, dvs. från kvinnorna i Bibeln till Jesus. Det som annars har befläckat situationen i 

bibelberättelserna förskjuts och fokuseras på Jesus initiativtagande. Denna förskjutning hade 

kunnat sluta där, men omvandlas till något positivt genom Jesus då han antingen erbjuder ett 

evigt och nytt liv genom honom själv till den samariska kvinnan. I berättelsen med 

smörjningen försvarar Jesus kvinnan eller predikar om kärlek för Simon den spetälske. Ett 

annat uppseendeväckande moment är hur exegeterna i sina beskrivningar visar på att 

kvinnorna erbjuder Jesus något. I berättelsen om Kvinnan med balsamflaskan erbjuder hon 

Jesus sin omtanke och kärlek genom sin handling. Med den samariska kvinnan erbjuds Jesus 

även en samtalspartner att diskutera teologi med.  

     

5.2.2 Kvinnorna i fokus 

 

Kvinnorna i bibelberättelserna hamnar trots allt i fokus för exegeternas beskrivningar, även 

om det i berättelsen om Kvinnan med balsamflaskan troligen inte är Jesus avsikt att möta 

kvinnan får hon här en tydlig roll och betydelse för bibeltextens budskap. Kvinnan med 

balsamflaskan uppmärksammas då hon inte står i relation till en annan man i berättelsen, 

vilket är uppseendeväckande för den tidens litteratur. Kvinnan omnämns inte heller som att 

hon är utomstående på något vis vilket kan antyda att kvinnor överlag inkluderas i Jesus 

sammankomster.212 En annan kanske mer uppenbar förklaring, menar Tolbert, är att det kan 

röra sig om att hon var där i yrket som servitris, prostituerad eller annan underhållare.213 Den 

samariska kvinnas bakgrund får i kontrast ett större utrymme i bibelberättelsen. Det mesta 

rörande hennes bakgrund grundas i hennes äktenskapshistoria, vilket både exegeterna, 

bibelberättelsen,214 och andra kommentatorer belyser.215 Samarierns äktenskapshistoria är 
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något som förefaller vara en viktig bit i berättelsen. Exegeterna avfärdar sexistisk kritik som 

andra uttolkares egna åsikter gentemot kvinnor,216 omdefinierar samarierns makar till 

imperium eller gudar,217 förklarar omständigheten i kulturen (levirate marriage),218 

konkubinat och slaveri.219 Exegeterna gör vad de kan för att förmildra och förklara 

omständigheterna om kvinnorna i bibelberättelsernas då det explicit står att Kvinnan med 

balsamflaskan är en synderska,220 samt att det i båda berättelserna uppstår det 

motreaktioner.221 En intressant notis är att flera av exegeterna har uppmärksammat att kvinnan 

har smörjt Jesus huvud med balsam och vad det kan komma att betyda,222 i förhållande till att 

evangelierna har växlingsvis skrivit om platsen för smörjningen från huvudet till fötterna.223 

Platsen för Jesus balsamering och dess betydelse kan ha varit ett omdiskuterat spörsmål för 

evangelisterna och ett medvetet sätt att förminska kvinnas koppling till profetissa genom att 

byta platsen till fötterna. Det är även anmärkningsvärt att det i de båda evangelierna där Jesus 

fötter istället smörjs som för det första, kvinnans hyllning från Jesus har editerats bort224 och 

för det andra har hennes handling resulterar istället i en lärdom och hon förlåts för sina 

synder.225 Denna förväxling har exegeterna tagit vara på i båda fallen och belyst hennes 

agerande som en profetisk gärning vid smörjning av huvudet och vid smörjning av Jesus 

fötter. Förmildrandet och förklarandet av den samariska kvinnan görs för att på ett eller annat 

sätt rentvå henne då ett enkelt sätt att avfärda henne som kompetent samtalspartner görs med 

stöd i hennes äktenskapshistoria. Omtolkningarna kring den samariska kvinnans fördetta män 

till t.ex. gudar eller imperium kan tyckas långsökta. Men i förhållande till andra bibliska 

berättelser eller andra verser i de utvalda berättelserna för uppsatsen så är ett bildligt språk 

snarare mer vanligt än ovanligt. Om konflikten mellan judar och samarier grundas i platsen av 

tillbedjan, vars bidragande faktorer både är religiösa och politiska, så förs dialogen mellan den 

samariska kvinnan och Jesus på resonliga grunder om hennes fördetta makar metaforiskt 

agerar gudar eller imperium, som är av religiösa och politiska faktorer.  
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5.2.3 Kunskap och insikt hos kvinnorna 

 

En annan genomgående beskrivning av exegeterna är framläggandet av kvinnornas kunskap, 

insikt och handlingarnas eventuella betydelser. Kvinnorna i bibelberättelserna kan för ett 

otränat öga tyckas vara obetydliga i det stora sammantaget. Exegeterna lyfter okunskapens 

slöja med sina beskrivningar och höjer i många av fallen upp kvinnorna i Bibeln till högre 

positioner och ökad betydelse än vad som är brukligt bland troende. Kvinnan med 

balsamflaskan beläggs med en status som lärjunge då hon har smort Jesus, erkänt honom och 

tjänat honom.226 Thurston, Levine och Tolbert menar att hennes handlande även talar för 

kvinnans kännedom om vem Jesus egentligen är, vilket senare avslöjas som messias.227 

Kvinnan tros också med sin handling ha insikt om Jesus som den korsfäste.228 Thurston menar 

även att kvinnan i förväg handlar i kärlek genom att balsamera Jesus kropp då han efter sin 

död inte kommer få det.229 Ett annat resonemang exegeterna för fram men som inte explicit 

åläggs Kvinnan med balsamflaskan är hennes koppling som en eventuell profetissa. Det 

implicita markeras bara av osedvanligheten i att kvinnan smörjde Jesus, vilket annars tillhörde 

kutymen för profeter eller profetissor.230 Detta kan undermineras då kvinnan inte smörjer 

Jesus huvud, utan hans fötter beroende på evangelium. Även lingvistiskt stärks kvinnans 

agerande då grekiskans ord diekonei används, vilket skulle tyda på att hon tjänar Jesus.231 

Vidare menar Thurston och O’Day att när kvinnan istället smörjer in Jesus fötter så 

modellerar hon som lärjunge,232 där O’Day tillägger att hon samtidigt deltar i Jesus lidande 

och död.233 Thurston hävdar även att kvinnan som efter insmörjningen torkar bort balsamen 

då hon förstår att Jesus kommer återuppstå och således inte behöver ha kvar balsamen.234 

Slutligen menar O’Day att kvinnan lever ut Jesus kärleksbudskap i evangeliet då hon i sitt 

agerande visar ovillkorlig kärlek gentemot Jesus.235 Fokus förflyttas i ett av evangelierna till 

Jesus i berättelsen där kvinnas gärning förminskas och istället blir ett tillfälle för Jesus att 

predika kärleksbudskap för Simon den spetälske.236 Vidare till den samariska kvinnas 
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handlingar och yttranden har en del av den konversation som förts mellan kvinnan och Jesus i 

bibelberättelsen handlat om en teologisk diskussion. Samarierns kompetens har avfärdats i 

och med hennes bakgrund som en synderska.237 Detta menar två av exegeterna är ett 

missförstånd i tolkningen kring hennes makar.238 Kvinnans tro växer när samtalet med Jesus 

fortskrider då hon explicit kommer till tro på Jesus som profet.239 Exegeterna fortsätter i 

beskrivningarna med att presentera kvinnans kunskaper där hon har kunskap om judiskt 

religiösa renlighetsregler,240 kännedom om israeliska traditioner,241 kunskap om en 

kommande profet som skall likna Moses,242 och konflikten angående val av plats för 

tillbedjan för samarier respektive judar.243 Kunskapen exegeterna menar att kvinnan besitter 

anser inte Thurston är remarkabel då samarier oavsett kön blev skolade i religion.244 Eftersom 

den samariska kvinnan aldrig uttryckligen erkänner Jesus som Messias menar Brown att 

hennes handling påvisar en annan möjlig tolkning. Brown menar att hon agerar som en 

lärjunge och även apostel då samariern lämnar sina göromål bakom sig för att sprida vittne 

om Jesus, vilket får åhörarna att tro.245 Två av exegeterna menar att samariern med 

psykologisk list skulle avleda samtalet från sin äktenskapshistoria,246 där en utomstående 

tolkning har varit att samariern inte begripit vad Jesus talat om och sedan styrt om 

konversationen.247 Thurston och Munro menar i stället att kvinnan med hög sannolikhet 

gjorde det aktiva valet att samtala om religion utifrån sin egen kunskap med Jesus som 

samtalspartner, möjligtvis också som en potentiell messias. Detta tar Jesus på allvar och följer 

inte upp äktenskapshistoriken utan fortsätter samtalet om tillbedjan.248 

    I och med att exegeterna belyser kvinnornas insikt i bibelberättelserna, kunskap och 

situation så exemplifieras och kontrasteras kvinnorna i berättelserna mot andra manliga 

karaktärer. I berättelsen om Kvinnan med balsamflaskan så styrker exegeterna kvinnans 
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agerande som är i linje med ett lärjungeskap. De självklara och normerande tolkningarna 

frambringade genom århundradena utmanas av exegeterna då kvinnorna komparativt ställs 

mot männen i berättelserna. I likhet så har kvinnornas kunskap belysts av exegeterna, men i 

olikhet så har de framträtt på olika sätt i bibelberättelserna. I berättelsen om Kvinnan med 

balsamflaskan står hennes handling för hennes tro och hennes kunskapsinsikt då hon inte talar 

i något av evangelierna, även om Jesus på ett sätt för hennes talan och förklarar hennes 

handling för de närvarande. För den samariska kvinnan är det via hennes ord och diskussion 

med Jesus som hennes kunskap belyses och tro kommer till. Det kan även vara ett medvetet 

drag av evangelisterna att understryka att tro kan komma i flera former där inte bara det 

explicita genom tal ger bevis, utan av det implicita genom handling. En annan medveten 

motvikt av evangelisterna kan vara att kontrastera troende kvinnor med kunskap i förhållande 

till lärjungarna som inte alltid instinktivt förstår Jesus allegorier. Som en överliggande 

summering tror kvinnorna på Jesus, på ett eller annat sätt i och med sina handlingar.  

 

5.3 Hermeneutisk återkoppling  

 

Den hermeneutiska återkopplingen kommer att klargöra och sammanlänka metodens ursprung 

med tolkningar som görs i uppsatsen. Detta för att påvisa hermeneutikens komplexitet i form 

av tolkningar och antaganden. 

    Som Vikström inleder med är grunden för hermeneutiken texten, författaren och 

uttolkaren.249 För att exemplifiera en tolkningsprocess har exegeterna tolkat 

bibelberättelserna, varpå en tolkning gjorts i uppsatsen, samt en möjlig slutlig tolkning av 

uppsatsens läsare. Som en första påverkan i detta led kan en uttolkares bakgrund och 

gemenskap färga tolkningen i fråga i samtliga led i tolkningsprocessen. Vikströms begrepp 

tolkningsgemenskap,250 som inkluderar både begränsningar och möjligheter, placeras på 

samtliga uttolkare i tolkningsprocessen. Tolkningsgemenskapens olika enheter påverkar 

uttolkaren. Tillexempel har exegeternas bakgrund som kvinnor, akademiker och att flera av 

dem undervisar vid teologiska skolor251 placerat dem i en viss tolkningsgemenskap. Dessa 

tolkningsgemenskaper har troligen i en grad påverkat deras omdanande tolkningar i form av 

positivare beskrivningar av kvinnorna i bibelberättelserna. Exegeternas tolkningsgemenskap 
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som just exegeter, akademiskt utbildade och väl insatta i ämnet, har eventuellt sett ett behov 

av att revidera bibliska berättelser så en tolkningstradition främst utförts av en homogen grupp 

till ett homogent resultat. Detta hålrum i akademiska texter att revidera bibelberättelser på nytt 

kan ha varit syftet med deras texter, att söka nya spår och nya tolkningsmöjligheter för att 

bidra till nya diskussioner för forskning inom religion. Ett exempel på att söka nya spår och 

öppna upp en text för nya tolkningsmöjligheter är när Thurston via lingvistik framför sin teori 

om att den samariska kvinnans före detta makar är gudar,252 eller Munro som teoretiserar dem 

till imperium. 253 Även om en kvintessentiell del i uppsatsen är att exegeterna är kvinnor, 

vilket även är en del av deras tolkningsgemenskap, så kan det inte dras några reliabla 

slutsatser huruvida det påverkat exegeternas tolkningar. Men högst troligen har exegeternas 

implicita ställningstaganden med ideologiska ansatser färgat tolkningarna till bibelkvinnornas 

fördel. En anmärkningsvärd notis är att två av exegeterna har arbetat vid samma universitet, 

vilket kan påverka tolkningsgemenskapen och således tolkningarna som gjorts i texterna. En 

negativ invändning är dock att källorna för den information om exegeterna i vissa tillfällen 

varit bristfälliga i förhållande till vissa andra som exempelvis presenterat vissa exegeter på en 

universitetshemsida med tillhörande meriter.  

    Bibeltexterna som exegeterna uttolkat är i samtliga fall, vad Vikström vill mena, 

svårtolkade om uttolkningen strävar efter att uppnå författarens avsikt och tolkning. Vikström 

menar att man då behöver analysera texten utifrån dess kontext den skapades i då kultur, 

politik eller religion kan ha påverkat textens tolkningar genom historien och bringat texten en 

ny mening.254 En notis som ter sig uppenbar men ändå är värd att poängtera är att Bibelns 

texter samt dess sammanslagning till bokform onekligen påverkats av kultur och politik då 

texternas tydliga budskap är att uppmana till tro. Men i Vikströms mening så anser jag att det 

är vad exegeterna har utfört. De har breddat kontexten av bibelberättelserna och sökt i andra 

fält, t.ex. lingvistik eller rådande kultur med t.ex. levirate marriage,255 för att skapa mer 

mening och förståelse för Bibelns texter. När detta förbinds med de komparativa 

jämförelserna av bibelavsnitt understödjs exegeternas resonemang i logik och fakta gällande 

samtiden för texters skapande. På ett komparativt sätt har exegeterna exempelvis gett 

berättelsen om den samariska kvinnan, i förhållande till Nikodemos, en större kontext vilket 

ger berättelsen och kvinnan ett större djup och trovärdighet. Genom att jämföra berättelserna 
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ser de både liknelser och skiljaktigheter som kan ge den samariska kvinnan stöd för att sticka 

ut just som kvinna och samarier i en biblisk berättelse. En annan del av tolkningsprocessens 

led är exegeternas texter. Då flera av exegeterna författat sina texter som samlats i en antologi 

med en gemensam redigerare för boken kan både bokens eventuella syfte, 

tolkningsgemenskapen som exegeterna utgör och redigerarna påverka varandra i ett 

sammanhängande samspel. I linje med syftet så är fokus på exegeternas beskrivningar om 

kvinnorna i berättelserna, därav är en djupare analys i exegeternas texter som helhet eller i 

antologiform uteslutet, men väl aktningsvärt att belysa. 

    Författaren, som Vikström menar är den andra komponenten, är i tolkningsprocessens led 

bibeltexternas författare, exegeterna och mig själv. Då syftet med uppsatsen inte fokuserat på 

författaren i något av leden i en djupare mening, annat än en kort redogörelse för exegeternas 

bakgrund, är analysen i detta led av tolkningsprocessens bristfällig. Exegeterna har inte heller 

lagt vikt vid författaren av bibeltexterna mer än att vid få tillfällen konstaterat hur 

evangelisterna redigerat information mellan evangelierna. Exempelvis uppmärksammade 

Thurston och Schaberg hur Lukasevangeliet av något okänt skäl editerat bort det som står som 

en hyllning till Kvinnan med balsamflaskan i Jesus egna ord, men som finns i Markus- och 

Matteusevangeliet.256 Ett annat tillfälle uppmärksammar exegeterna hur Kvinnan med 

balsamflaskan skiljer sig i evangelierna då kvinnan både smörjer Jesus huvud och fötter, 

vilket de tillkännager olika betydelser. Dessa betydelser redogörs av exegeterna i båda fallen 

och stärker Kvinnan med balsamflaskan samt exegeternas argument kring kvinnan. 

    Den tredje och sista komponenten som är uttolkaren själv anser Vikström och Bryman att 

tolkningen bör eftersträva att finna författarens intentioner.257 Vikström poängterar också att 

särskilja författarens intentioner i texten och textens betydelse som kan omtolkas i nya 

sammanhang och få nya betydelser genom nya tolkningar av nya uttolkare.258 I förhållande till 

exegeterna så är deras tolkningar i motsats till Vikströms ord om att eftersträva författarens 

intentioner. Exegeternas tolkningar har aktivt sökt ett nytt perspektiv på kvinnorna i 

berättelserna ur det fakta de arbetat fram. Det exegeterna dock har gjort är att utveckla och 

gett liv till texternas betydelse i en ny kontext i enlighet med Vikströms mening. Textens 

tidlösa intentioner som författaren skrivit ner har delvis åsidosatts för exegeternas syfte i ett 

försök att tillbringa ett nytt perspektiv på kvinnorna i Bibeln. Det utesluter inte att exegeterna 

å andra sidan implicit åsyftar att med hjälp av sina tolkningar vilja framlägga ett alternativ till 
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vad de tror att författarens mening och intention med bibeltexten egentligen är.  

    Brymans uppmaning inom kritisk hermneutik att en viss förtrogenhet inom de historiska 

och sociala kontexterna för en text måste infinnas hos en uttolkare.259 Denna uppmaning har 

exegeterna visat sig behärska genom ständiga kopplingar till de sociala kontexterna i samtiden 

och bibliskt utomstående historiska källor. Bryman nämner även att forskares resultat kan leda 

till oväntade eller förvånande resultat vid antagandet av ett utifrånperspektiv.260 Även det har 

exegeterna i min mening bevisat hur de kan finna nya tolkningar med t.ex. den samariska 

kvinnans äktenskapshistoria där makarna tolkats om till gudar eller imperium. Exegeterna har 

även med sina kopplingar och referenser, genom att sätta sig in i samtiden för bibeltexterna, 

minskat den problematik Vikström menar att en geografisk och historisk distans kan 

frammana.261 Exegeterna har i min mening använt sig att hermeneutikens komplexa system 

för att finna mening i bibeltexterna. De har påvisat hermeneutikens anpasslighet i form av 

tvärvetenskaplig disciplin genom att ta in flera olika element i sina analyser och sina valda 

tolkningar. Tolkningarna har således grundats i fakta och gett en djupare inblick i textens 

samtid och kvinnors miljö i bibelberättelserna. Hermeneutiken i uppsatsen och för exegeterna 

har även belyst en tolkningsprocess komplexa led där uttolkaren bör ta i beaktning 

hermeneutikens grundpelare, texten, författaren och uttolkaren. Slutligen har exegeterna 

arbetat på ett komparativt sätt där de jämfört olika texter för att hitta liknelser eller 

skiljaktigheter för att sålla fram resonemang och argument. Även om exegeterna själva har 

inslag av hermeneutik i sina beskrivningar kan det uttydas att fokus har legat på bibeltexten 

och inte författaren och uttolkaren. Exegeternas arbetssätt kan således benämnas som en 

komparativ textanalys.  

 

5.4 Didaktisk återkoppling 

 

Den didaktiska återkopplingen ämnar besvara syftets tredje frågeställning, hur kan olika 

tolkningar av samma berättelse berika undervisningssammanhang i skolan? För att knyta an 

till undervisningssammanhang introduceras nedan religionsdidaktiska ståndpunkter för att 

även kontinuerligt knyta an till uppsatsens första del och frågeställning. På det viset flätas 

även den röda tråden samman med hermeneutiken, tolkningarna och exegeterna.  
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    Religionsämnet inom svensk skola har genomgått många förändringar, varav en av många 

är intressant för uppsatsen. Under 90-talet anlände arbetskraftinvandring till Sverige och den 

svenska skolan uppdaterades genom en ny läroplan, Lpo 94. Läroplanen utformade och 

uppmärksammade mångfalden i den svenska skolan gällande kultur, men kom också med ett 

nytt tillägg där värden skall baseras västerländsk humanism och kristen tradition.262 Ämnet 

blev omdebatterat och i förhållande till hermeneutiken ifrågasätts vems kristna tradition och 

vems tolkning. Även idag står meningen kvar men i läroplanen från 2011, Lgr 11.263 En 

förändring från tidigare läroplaner till Lgr 11 är att det i det centrala innehållet för 

religionsämnet, menar Malin Löfstedt, finns en ny betoning på sexualitet, kön och relationer 

har framkommit.264 Detta ger inte bara möjligheter för läraren att inkludera nya och viktiga 

aspekter i religionsdiskursen, utan också ett krav som ibland kan innebära problematik. Ett 

snabbt formulerande av de didaktiska grundfrågorna, vad, hur och varför i förhållande till 

uppsatsen ställer en viss problematik på sin spets. Vad för läromedel är det som skall 

bearbetas? Hur ska innehållet i det stoff en lärare valt ut presenteras? Hur motiveras stoffet 

som valts, dvs. varför har valen gjorts som de gjorts i processen innan själva undervisningen? 

Genom att reflektera, alternativt filtrera, dessa frågor genom hermeneutiken kan följande 

medvetandegöra och stödja en lärare i beslutsfattandet. Ett hermeneutiskt perspektiv kanske 

även skulle vilka belysa frågan vem? Sven Hartman väljer att addera vem till de didaktiska 

grundfrågorna.265 Initialt förs tankarna i hur läraren anpassar stoffet och eventuellt 

presentationen till eleverna, dvs. vem. Intressant nog så adderar Hartman även vinkeln, i linje 

med hermeneutiken, i frågan vem till vem det är som ger undervisningen. Detta medför inte 

bara en ny dimension av begrundande, utan kräver även självreflektion av läraren för att 

synliggöra det egna tolkandet av stoff, situation, elever och läroplanen, för att nämna ett fåtal 

aspekter. 

    Löfstedt fortsätter och menar att en livsåskådning är något som både är kontextuellt bundet, 

allmänmänskligt och knutet till livsfrågor. Livsåskådningen inkorporerar centrala 

värderingssystem, grundhållning och en världsbild. Dessa komponenter påverkas vidare av en 

religiös hållning där en religiös livsåskådning i sin tur påverkar en persons moral.266 För att 

knyta an till ovanstående stycke kan en kristen tradition som eventuellt enbart tolkats utifrån 

                                                           
262 S. Hartman, ”Perspektiv på skolans religionsundervisning” i Löfstedt red., Religionsdidaktik (Lund: 

Studentlitteratur, 2011) 29. 
263 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, s. 7.  
264 Löfstedt red., Religionsdidaktik, 12. 
265 Hartman, ”Perspektiv på skolans religionsundervisning”, 21–24. 
266 Löfstedt red., Religionsdidaktik, 53. 



45 
 

ett perspektiv leda till maktstrukturer där vissa individer blir marginaliserade. Självfallet 

gäller detta inte enbart kristen etik som främst tolkats av män genom århundradena, utan även 

all form av tolkning. Vikström betonar även tolkningsmångfaldhet där en tolkning inte får 

utesluta en annan eller föras fram på bekostnad av en annan tolkning.267 Det är således viktigt 

att ständigt tolka och omtolka sådana fundamentala ståndpunkter som påverkar ett 

skolsystem, i det här fallet kristen tradition. Något exegeterna delvis belyst i uppsatsen är att 

en kristen tradition definitivt inte är ensidig, utan där en mångfald av tolkningar från en och 

samma berättelse erbjuder perspektiv som mynnar ut till en form av hållning, moral och etik. 

Två av exegeterna har beskrivit samma fenomen från två av evangelierna med Kvinnan och 

balsamflaskan där kvinnan istället smörjer Jesus fötter istället för huvud. Trots denna 

specifika analytiska del från två av evangelierna framkommer liknande men också åtskilda 

argument.268 Löfstedt fortsätter och menar att i och med Sveriges sekularisering så har nya 

alternativa livsåskådningar trätt fram och erbjudit nya livsåskådningar. Löfstedt exemplifierar 

med att icke-religiösa åskådningar blir ett alternativ till en religiös hållning, som t.ex. sekulär 

humanism, ekosofi, feminism eller existentialism.269 Detta menar hon inte bara är viktigt ur 

ett didaktiskt perspektiv utan är något människor, ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, 

själva frambringar i och med kognitiv utveckling och existentiella frågor i 8–9-årsåldern.270 

För en lärare är detta ett fenomen att dra nytta av i klassrummet där elevers vardagliga 

funderingar, i och med den kognitiva utvecklingen, kan realiseras i klassrummet och visa på 

det breda spann av hur andra människor tolkar och bemöter existentiella frågor och 

livsåskådningar, både ur ett religiöst- och icke-religiöst perspektiv. En annan väsentlig poäng 

Löfstedt lyfter är att religioner ofta exotifieras, vilket kan undermineras genom att använda 

sig av livsfrågor och livsåskådningar i religionsämnet då dessa är något tvärreligiöst.271 Med 

den inkluderingen kan ett kontraproduktivt vi och de-tänk ersättas med något kännbart och 

verklighetsanknutet praktiskt oavsett religion inom skolan. En del av det centrala innehållet i 

Lgr 11 och religionsundervisningen är moral och etik, där Löfstedt pekar på att en konflikt 

existerar med den icke-konfessionella hållning den svenska skolan skall ha samtidigt som den 

ska bygga på kristen tradition och västerländsk humanism.272 Det icke-konfessionella får 

läggas åt sidan när skolan knyter an till en religion som kristendom och en icke-religiös 
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livsåskådning som sekulär humanism från ett västerländskt perspektiv. Löfstedt menar att 

etikens grundfråga utgår från hur man bör leva sitt liv, vilket kräver reflektion utöver 

individnivå och att man ser till helheten som kontext. Exegeterna har genom att just undvika 

reflektion på enbart individnivå och snarare analyserat bibeltexterna för att ta reda på vad som 

objektivt står om kvinnorna och samtidigt analyserat helheten och passat in dessa analyser. 

Den samariska kvinna har länge fått stå som en inkompetent samtalspartner till Jesus i och 

med hennes äktenskapshistoria, men har reviderats genom redogörelsen för hennes teologiska 

kunskap. Löfstedt fortsätter och påpekar vikten av att människan är en formbar och dynamisk 

varelse gällande moral och etik som går att förändra i form av värderingar och etik.273 Det här 

resonemanget om att utveckla en etik genomsyrad av reflektion och medvetenhet är inte 

enbart något att vidareförmedla till elever utan något som måste inbegripa läraren. Exegeterna 

gör detta, förvisso med sin tolkningsgemenskap i ryggen ur sitt perspektiv, för att förändra en 

syn och ge en ny möjlig tolkning till vad en grundpelare som kristen tradition kan innebära. 

Genom en alternativ tolkning uppenbaras nya möjligheter att se på fenomen, vilket kan leda 

till handling. Att extrahera den etik som både Jesus och kvinnorna i bibelberättelserna genom 

exegeternas tolkningar för att sedan omvandla det till allmänna principer i en livsåskådning, 

kan erbjuda ett icke-konfessionellt inslag i klassrummet. Således vilar en klassrumsdiskussion 

på kristen tradition men behöver inte exkludera i klassrummet, utan inkludera genom 

principer och etik som berör alla människor oavsett religion. 

    Ett annat intressant tillägg till den senaste läroplanen från 2011 är att ”… eleverna 

utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, 

jämställdhet, sexualitet och relationer”.274 Att synliggöra tolkning blir således inte enbart en 

akademisk teoretisk poäng utan är något som lärare måste knyta an och realisera i 

klassrummet med kravet från läroplanen Lgr 11. Det är av vikt att granska sig själv som 

lärare, hur man tolkar läromedel, vad som presenteras och hur det presenteras i klassrummet. 

Jonas Svensson har författat i ämnet och beskriver hur religiösa traditioner har konstruerat 

könsroller i form av egenskaper, roller i familjen, vad som är kvinnligt respektive manligt och 

överlag i samhället. Detta har i sin tur ”reglerat förhållandet mellan könen”275. Svensson 

exemplifierar med ett citat från Efesierbrevet 5:22–24 som berör en maktordning där kvinnor 

ska underordnas männen och likställs med den kosmiska hierarkiska ordningen med Kristus 

som kyrkans huvud. Detta menar han är något som återspeglas i ritualer, religiösa texter, 
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myter och lagar som organiserar det samhälleliga livet. I klassrummet menar Svensson att 

detta kan komparativt bringa fördelar i studier för att påvisa religioners historia då urkunder är 

ständigt aktuella för troende idag. Ett praktiskt sätt, fortsätter Svensson, kan vara att visa 

tolkningars mångfald i hur kristna tolkar citatet från Efesierbrevet för att påvisa inre 

spänningar inom kristendomen idag och historiskt. Detta menar Svensson kan bidra till ett 

tydliggörande av en tolkningsprocess som troende ständigt har i beaktning vid läsning av 

religiösa urkunder och att eleverna även kan särskilja mellan uttolkare och texter. Uppsatsen 

som exempel i Svenssons och Lgr 11:s mening är att se till hur texterna behandlar t.ex. kön, 

jämställdhet och relationer. I flera av utsagorna hos exegeterna i båda bibelberättelserna så 

försvarar Jesus kvinnan mot protester, bryter tabuer inom etnicitet, kön, kultur och religion. 

En kristen etik är inte ensidig och ger en mångfacetterat spektra av möjligheter. Även ett 

jämförande mellan en patriarkal tolkningstradition och en icke-religiös feminist-teologisk 

ansats kan framföras i klassrummet.276 Svensson påpekar även vikten att läraren ska förhålla 

sig neutral inför samtliga tolkningar vilket inte nog kan understrykas. Vidare problematiserar 

Svensson vad som kan anses vara fakta om religioner som han menar är och har varit 

androcentrisk då männen utfört offentliga ritualer, manliga experter inom området formulerat 

läran och även författat de heliga urkunderna.277 Detta blir problematiskt fortsätter Svensson 

då kvinnans religiösa liv ofta utspelas i marginalen och i det privata och har osynliggjorts 

genom nedvärdering och till en vidskeplig folklig rörelse. Genusperspektivet menar han 

synliggör dessa strukturer. Praktiskt menar Svensson att ett studium av religion bör förflyttas 

från androcentrism till androgynitet, men inte genom t.ex. ett extra avsnitt med kvinnan och 

religion, då det fortsätter att göra kvinnan till det normbrytande undantaget. Svenssons ord är 

av vikt, inte bara i akademiska studier utan även i klassrummet, då det i min mening lätt kan 

falla bort. Detta kan vara fallet i läroböcker men en medvetenhet om religioners historiska och 

nuvarande androcentrism hos en lärare kan förändra innehållet i lärostoffet eleverna lär in.278 

Svensson poängterar att ett ytterligare perspektiv, genusperspektivet, kan medföra en utvidgad 

arbetsbörda. Ett steg i rätt riktning i min och Svenssons mening är att just uppmärksamma 

skillnaderna i det som presenteras och existerar inom religion för eleverna. Ytterligare ett sätt 

för att kompensera den bristfälliga rollen kvinnor har inom religion är att inkludera 

nyandlighet då det är ett forum som inkluderar främst kvinnor som troende. Dessutom 

fortsätter Svensson med ett komparativt exempel från Kristi brud från frikyrkan i Knutby och 
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Svenska kyrkans läronämnd och deras syn på genus. I båda fallen är de överens om att genus 

ska konstrueras i förhållande till läran och Guds vilja, men ser på det väldigt olika. Svensson 

menar då att en pedagogisk vinning i fallet kan göras i klassrummet då det är olika tolkningar 

från samma religion, samma kultur och tid. Tolkningarnas mångfald träder fram och 

genusperspektivet sållar fram gränserna mellan icke-religiösa livsåskådningar och de 

religiösa. Genusperspektivet gynnar även argumentationsanalys och en kritisk kognitiv 

inställning där en religiös tolkare ställs mot väggen om vad som är, urkund eller 

observationsmässigt verkligt, inte nödvändigtvis är vad som bör vara.279   

    Med ett etnografiskt perspektiv ger Jenny Berglund ett synsätt inom religionsdidaktiken 

som ämnar problematisera maktperspektiv som skolan innefattar när en religiös tradition ska 

förmedlas. En del av svårigheten är att de fromma och verksamma troende många gånger är 

de som framställs, vilket kan förminska de andra inom religionen och eventuellt de elever som 

tillhör samma religion men inte tillskrivs i samma grad i sin utövning. Detta menar Berglund 

är viktigt för att minska fördomar och diskriminering,280 som kan uppstå gentemot både de 

framställda exemplen i undervisningen men också elever sinsemellan. Berglund uppmanar 

även till en reflexivitet hos lärare för att genom självkännedom kunna förstå andra bättre, men 

också en reflexivitet för eleverna. Denna självmedvetenhet ska göra läraren införstådd i 

dennes egna kunskapsbredd och hur tolkningar av olika religioner presenteras i 

klassrummet.281 Lena Roos ger konkreta tips på hur användandet av texter i klassrummet kan 

gynna religionsdidaktiken t.ex. genom att undersöka specifika begrepp, göra komparativa 

läsningar och tematiska läsningar som involverar tvärreligiösa avsnitt och urkunder.282 Detta 

är vad exegeterna har gjort och kommit fram till nya tolkningar som skapar en debatt och ger 

texter nytt liv i vår samtid. Att låta elever arbeta på sådant sätt skulle även det kunna skapa en 

debatt i klassrummet och även knyta an texterna till vår samhälleliga kontext. Det ger inte 

bara nytt liv till texterna, utan lär också elever att förstå en tolkningsprocess. Roos beskriver 

det som att ”Syftet är inte att förhålla sig till texten som ett historiskt dokument, snarare att 

använda den som redskap för reflektion och diskussioin”.283 Johan Wickström följer upp 

gällande texter och beskriver att lärare ofta använder och utgår ifrån läromaterial som redan 

existerar på de skolor som de jobbar på, vilket i sin tur leder till att läroboksförfattarnas val 
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hamnar i skolan och förblir lärarens val. En granskning av Skolverket som Wickström 

framlägger visar bl.a. att innehållet i många läroböcker visar en ojämställdhet mellan 

könen,284 för att knyta an till denna uppsats. I Wickströms text dyker många liknelser till 

hermeneutiken upp som upprepar vikten av texten, författaren och uttolkaren som nämndes 

inledningsvis av Vikström.285 Exempelvis beskriver han hur texten får mening när en 

uttolkare ger liv åt texten genom tolkningar och diskussioner och att som lärare ta i beaktande 

en texts subjektiva ideologiska laddningar.286  

    Avslutningsvis belyser religionsdidaktikerna pedagogiska verktyg och övningar i 

klassrummet som gynnar elever i kritiskt tänkande, analyserande av texter och ett inträde till 

tolkningsprocessens värld. De belyser även vikten av att problematisera valen en lärare 

ständigt tvingas göra. Ett första steg är att genom kunskap, insikt, självkännedom och 

reflektion kunna blotta de svaga punkterna i texter, tidigare val och läroböcker. Med andra ord 

kan det tyckas att didaktikerna talar om hermeneutiken och dess tolkningsprocesser, men med 

anknytning till skolsammanhang. Den hermeneutiska kopplingen grundas i didaktikernas 

uppmaning att reflektera över texten, uttolkaren och författaren. Texter i sammanhanget kan 

vara de religiösa urkunderna eller läroböckerna. Uttolkaren i det här fallet är läraren och 

eleverna. Men även författaren, som i exemplet kan tillskrivas till läroboksförfattarna. 

    En annan lärdom är didaktikernas poängtering gällande könsroller och genus. Då det står 

som krav i Lgr 11 att behandla religion i förhållande till kön, jämställdhet, sexualitet och 

relationer, är det även av vikt för läraren att vara insatt i religionsdidaktikens fingervisningar. 

Att bära med sig kunskapen om att religion tolkats av män, praktiseras av män och produceras 

av män så är det viktigt att bryta en trend som alienerar en stor del av den religiösa 

befolkningen. Kvinnor bör ges utrymme i alla led inom religion, från akademier och 

tolkningsprocesser, till klassrummen i skolan genom en insatt lärare. Där av är det essentiellt 

att alternativa tolkningar uppmärksammas, tas på allvar, diskuteras och inte blir på bekostnad 

på en annan tolkning. En samexistens i tolkningarnas värld behövs för att komparativt ställa 

tolkningarna mot varandra genom diskussion för att sålla fram trovärdighet och relevans.  
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6 Diskussion av studiens tillförlitlighet 

 

Studiens tillförlitlighet kommer nedan att diskuteras i korthet för att ge ytterligare ett 

perspektiv för att låta både studien och hermeneutiken granskas. Inledningsvis redogjordes det 

av Vikström över vikten av hermeneutikens grundpelare, texten, författaren och uttolkaren.287 

I och med det presenterades det i uppsatsen hur insamlandet fortskred och sållades fram med 

hjälp av urvalskriterier. Vidare presenterades även exegeterna samt vilka artiklar och böcker 

uppsatsen använt. Detta för att i linje med hermeneutiken belysa tolkningsprocessen hos 

exegeterna, mig själv och för uppsatsens läsare, som alla gör en tolkning. Med detta sagt 

kommer uppsatsen att knytas an till reliabilitet och validitet.  

    Med reliabilitet vill Bryman belysa huruvida en undersökning, om den görs om, kommer 

fram till samma resultat.288 Bryman menar att det är främst inom kvantitativ forskning som 

man intresserar sig för reliabilitet,289 då det är flera aspekter som ska analyseras. Beroende på 

definition kan uppsatsen sägas delvis vara kvantitativ, sett till analysen av exegeterna då 

argumenten som exegeterna har belyst i sina texter, insamlades kvantitativt men analyserades 

kvalitativt. Ett annat särskiljande om uppsatsen replikerades skulle eventuellt bero på hur 

uppsatsskrivaren väljer att plocka ut argument från exegeternas texter. Det vill säga att den 

mänskliga faktorn, subjektivitet, kan ge nya utslag vid en replikering. Den här uppsatsen 

valde ut de argument som upprepat förekom i olika texter. En annan uppsatsskrivare skulle 

eventuellt tolka ett argument som viktigt när en exeget belyser ett fenomen. I förhållande till 

uppsatsen så kan måtten och resultaten skifta beroende på i vilken utsträckning uppsatsens 

upprepas. Vid en upprepning av exakt samma texter av exegeterna, frågeställning och syfte, 

så skulle en eventuell avvikelse kunna bero på tolkningsprocessen hos uppsatsskrivaren, 

beroende på t.ex. Vikströms benämning av tolkningsgemenskap.290 Det blir med andra ord en 

mänsklig faktor som blir avgörande beroende på hur personen tolkar texten, där tolkningen 

filtreras genom tolkningsgemenskapen och tolkningsprocessen.  

    Med validitet åsyftar man ”den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man 

avser att mäta”.291 Med validitetens perspektiv kommer ett par begrepp inom validitet att 
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knytas an till uppsatsen, intern validitet, extern validitet, ekologisk validitet,292 och 

innehållsrelaterad validitet.293 Med intern validitet menar Bryman huruvida en slutsats är 

hållbar mellan flera variabler. Det vill säga om x är i direkt upphov till y, eller t.ex. om x och y 

är orsaken till z. Beroende på var i uppsatsen man väljer att placera dessa parametrar eller 

enheter av validiteten så kan det ge olika utslag. Exempelvis två av exegeternas argument (x 

och y) är direkt upphov till om min tolkning (z), och ifall min tolkning är hållbar eller inte. 

Det vill säga, är mina tolkningar valida i förhållande till en eller flera av exegeternas 

argument i förhållande till uppsatsens syfte. Här framkommer ett nytt tolkningsmoment, om 

mina tolkningar och resonemang som förs, under 5.1 Sammanfattning av exegeternas 

beskrivningar, är hållbara, logiska och kausala.  

    Den externa validiteten vill klarlägga om ett resultat är generaliserbart utanför studiens 

kontext.294 I uppsatsens mening formuleras frågan till om min slutsats går att föra över till 

andra uppsatser med liknande upplägg. Beroende på vad man mäter, hur och vad av resultatet 

i uppsatsen som generaliseras till en annan kontext kan uppsatsen sägas ha ett visst mått av 

extern validitet. För att tydliggöra med ett exempel skulle en tolkning under 5.2 Hermeneutisk 

återkoppling om att exegeternas tolkningsgemenskap till den grad påverkat att kvinnorna i 

Bibeln har presenterats positivt. Generaliserbarheten i det fallet skulle vara att jämföra om 

andra exegeter med liknande tolkningsgemenskap och bakgrund skulle tolka bibliska 

berättelser med kvinnor i samma positiva dager.  

    Den ekologiska validiteten berör om resultat från samhällsvetenskapliga studier är 

”tillämpliga i människors vardag och i deras naturliga sociala miljöer”.295 Uppsatsens 

didaktiska återkoppling vidrör precis det området och är till för att realisera uppsatsens tredje 

frågeställning som rör undervisningssammanhang, vilket i en hög grad är en vardag för 

gemene lärare. Religionsdidaktikerna problematiserade inte bara på akademisk nivå utan ger 

även en direkt återkoppling till lärare om vad som är viktigt att tänka på vid 

religionsundervisning. Kopplingen till uppsatsen blir således ytterligare ett led där 

hermeneutik, tolkningsprocessen och realiserandet av religionsstoffet inför och under 

undervisningen.  

    Med innehållsrelaterad validitet så avses huruvida man mäter det man ska mäta. 

Önskemålet ska vara att de angivna frågorna ska resultera i svar som är relevanta för frågorna 
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och inte irrelevant information.296 I förhållande till uppsatsen så skulle syftets frågeställning 

stå för mätinstrumentet och uppsatsens analys- och diskussionsdel stå för resultatet och 

huruvida frågeställningarna faktiskt besvarats. Frågeställningarna har successivt besvarats i 

uppsatsens olika delar och redogjort för vad exegeterna belyser i sina beskrivningar, ifall de 

skiljer sig åt och om de har likheter, samt hur tolkningar från en och samma berättelse kan 

gynna ett undervisningssammanhang.  

 

7 Förslag på vidare forskning 

 

Då uppsatsens syfte riktat sig in på kvinnliga exegeters utsagor om bibliska berättelser så kan 

en textanalys i samma syfte göras men med manliga exegeter för att utröna huruvida 

kvinnorna i bibeln behandlas. Det kan även vara anmärkningsvärt att då använda exakt 

samma bibelberättelser genom att då komparativt ställa både de manliga och de kvinnliga 

exegeternas resonemang mot varandra för att uttyda skiljaktigheter eller liknelser. Detta skulle 

kunna exponera och bidra till forskning om hur män och kvinnor tolkar religiösa urkunder. Då 

en av religionsdidaktikerna menar på att män har fört tolkningsprocesserna i många år, så kan 

alternativa tolkningar träda fram genom kvinnor för att t.ex. erbjuda religion på ett annat sätt 

för de som exkluderats.  

    För att fortsätta in på spåret med enbart de kvinnliga exegeternas uttolkningar så hade det 

varit intressant att göra en undersökning bland troende som läser bibeltexterna för att se om 

tolkningarna skiljer sig åt. Exegeternas uttolkningar i den här uppsatsen kanske inte alls 

skiljer sig från de som brukar texterna till vardags i ett religiöst syfte. Ett intressant fenomen 

som eventuellt kan skönjas då är om akademiska tolkningar i förhållande till tolkningar hos 

troende differerar eller ej. Ett annat förslag är att undersöka andra bibeltexter med kvinnliga 

exegeter för att göra en textanalys med samma syfte som den här uppsatsen för att 

komparativt belysa om kvinnliga exegeter följer samma argumentationsförlopp trots olika 

bibelberättelser. Tolkningarna skulle då stå i fokus och argumentens resonemang och 

kausalitet i förhållande till varandra skulle preciseras.  

    Med ett skolinriktat syfte med vikt på pedagogisk vinning i en undersökning skulle man 

kunna undersöka lärarnas tolkningsprocesser i deras arbetsliv för att kartlägga hur 

tolkningsprocessen sker med texter. Exempelvis kan studien välja läroböcker eller religiösa 
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urkunder, för att sedan analysera hur tolkningsprocessen mynnas ut i ett realiserande i 

klassrummet. Vidare skulle även en undersökning av elevers tolkningar av bibelberättelser 

vara intressant för att skönja underliggande normer. Kan elevernas uttolkningar exempelvis 

likna exegeternas i den här uppsatsen. I båda fallen skulle det gynna och synliggöra hur 

undervisningen påverkas. I förslaget om lärarnas tolkningsprocesser skulle man kunna se hur 

mycket av läroboken som får stå osagd och således en bokförfattare eller bokförlags 

inflytande i klassrummet. I förslaget med elevernas tolkningar så kan man tyda hur 

bakomliggande mönster, normer, religiösa, sekulära eller politiska åsikter om religion och 

religionsämnet formar tolkningar av textavsnitt från religiösa urkunder. 
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Bilagor 

 

De utvalda berättelserna från Bibeln som exegeterna har beskrivit i sina texter presenteras 

nedan. Samtliga texter är hämtade från bibeln.se och motsvarar Bibel 2000s utgåva. 

1 Kvinnan med balsamflaskan 

 

1.2 Johannesevangeliet  

 

Kapitel 12: Maria i Betania smörjer Jesu fötter 

121Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lasaros bodde, han som Jesus hade 

uppväckt från de döda. 2Man ordnade där en måltid för honom; Marta passade upp, och 

Lasaros var en av dem som låg till bords med honom. 3Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta 

nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av 

doften från denna balsam. 4Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda 

honom, sade: 5”Varför sålde man inte oljan för trehundra denarer och gav till de 

fattiga?” 6Detta sade han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv; 

han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. 7Men Jesus sade: ”Låt henne vara, hon 

har sparat sin balsam till min begravningsdag. 8De fattiga har ni alltid bland er, men mig har 

ni inte alltid.” 

9En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där, och de kom dit inte bara för hans skull 

utan också för att få se Lasaros, som han hade uppväckt från de döda. 10Översteprästerna 

bestämde sig då för att döda Lasaros också, 11eftersom så många judar för hans skull gick 

ifrån dem och trodde på Jesus. 

1.3 Lukasevangeliet 

 

Kapitel 7: Kvinnan som smorde Jesu fötter  

36En av fariseerna bjöd hem honom på en måltid, och han gick dit och tog plats vid 

bordet. 37Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg 

till bords i fariséns hus kom hon dit med en flaska balsam 38och ställde sig bakom honom vid 

hans fötter och grät. Hon vätte hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår, och 

hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. 39Farisén som hade bjudit honom såg 
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det och sade för sig själv: ”Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts 

kvinna som rör vid honom, en synderska.” 40Då sade Jesus till honom: ”Simon, jag har något 

att säga dig.” – ”Säg det, mästare”, sade han. 41”Två män stod i skuld hos en penningutlånare. 

Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio. 42När de inte kunde betala 

efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom 

mest?” 43Simon svarade: ”Den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro.” – ”Du har rätt”, 

sade Jesus,44och vänd mot kvinnan sade han till Simon: ”Du ser den här kvinnan. Jag kom in 

i ditt hus, och du gav mig inte vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina 

tårar och torkat dem med sitt hår. 45Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina 

fötter hela tiden sedan jag kom hit. 46Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort 

mina fötter med balsam. 47Därför säger jag dig: hon har fått förlåtelse för sina många synder, 

ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek.” 48Och han sade till 

henne: ”Dina synder är förlåtna.” 49De andra vid bordet sade då för sig själva: ”Vem är han 

som till och med förlåter synder?” 50Men Jesus sade till kvinnan: ”Din tro har hjälpt dig. Gå i 

frid.” 

1.4 Markusevangeliet 

 

Kapitel 14: Kvinnan med balsamflaskan 

3Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna 

med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut alltsammans över 

hans huvud.4Några blev förargade och sade till varandra: ”Vilket slöseri med balsam. 5För 

den oljan hade man ju kunnat få mer än trehundra denarer att ge åt de fattiga.” Och de grälade 

på henne. 6Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en 

god gärning mot mig. 7De fattiga har ni alltid hos er, och dem kan ni göra gott mot när ni vill, 

men mig har ni inte alltid. 8Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min 

kropp blev smord till begravningen. 9Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas 

skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.” 

1.5 Matteusevangeliet 

 

Kapitel 26: Kvinnan med balsamflaskan 
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6Medan Jesus befann sig i Betania hos Simon den spetälske 7kom en kvinna fram till honom 

med en flaska dyrbar balsam och hällde ut den över hans huvud, där han låg till bords. 8Då 

blev lärjungarna förargade och sade: ”Vilket slöseri! 9För det där hade man ju kunnat få 

mycket pengar att ge åt de fattiga.” 10Jesus märkte det och sade till dem: ”Varför gör ni 

kvinnan ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. 11De fattiga har ni alltid hos er, men 

mig har ni inte alltid. 12När hon hällde denna balsam över min kropp förberedde hon min 

begravning. 13Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också 

berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.” 

2 Den samariska kvinnan 

 

Berättelsen från Bibeln återfinns enbart i Johannesevangeliet i kapitel 4:1–42. 

 

Jesus och den samariska kvinnan 

41När Jesus förstod att fariseerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och 

döpte fler – 2det var dock inte Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar – 3lämnade han 

Judeen och begav sig på nytt till Galileen. 4Han måste ta vägen genom Samarien 5och kom 

där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. 6Där 

fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt 

på dagen. 

7En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: ”Ge mig något att 

dricka.”8Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. 9Samariskan sade: 

”Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.” (Judarna vill inte 

ha något med samarierna att göra.) 10Jesus svarade henne: ”Om du visste vad Gud har att ge 

och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och 

han skulle ha gett dig levande vatten.” 11Kvinnan sade: ”Herre, du har inget att hämta upp det 

med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? 12Skulle du vara större än 

vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans 

boskap?” 13Jesus svarade: ”Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. 14Men den 

som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa 

i honom, med ett flöde som ger evigt liv.” 15Kvinnan sade till honom: ”Herre, ge mig det 

vattnet, så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten.” 
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16Jesus sade: ”Gå och hämta din man.” 17Kvinnan svarade: ”Jag har ingen man.” Jesus sade: 

”Du har rätt när du säger att du inte har någon man. 18Fem män har du haft, och den du nu 

har är inte din man. Där talade du sanning.” 19Kvinnan sade: ”Herre, jag ser att du är en 

profet. 20Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man skall 

tillbe honom finns i Jerusalem.”21Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, den tid kommer då det 

varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22Ni tillber det som ni 

inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23Men 

den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande 

och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom.24Gud är ande, och de som tillber 

honom måste tillbe i ande och sanning.” 25Kvinnan sade: ”Jag vet att Messias kommer” 

(alltså den Smorde) ”och när han kommer skall han låta oss veta allt.” 26Jesus sade till henne: 

”Det är jag, den som talar till dig.” 

27I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men 

ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. 28Kvinnan lät sin 

vattenkruka stå och gick bort till staden och sade till folket där: 29”Kom så får ni se en man 

som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?” 30De gick ut ur staden för att 

söka upp honom. 31Under tiden sade lärjungarna till honom: ”Rabbi, kom och ät.” 32Han 

svarade: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till.” 33Lärjungarna sade då till varandra: 

”Kan någon ha kommit med mat till honom?” 34Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja 

som har sänt mig och att fullborda hans verk. 35Ni säger: fyra månader till, så är det dags att 

skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. 36Den som 

skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar 

kan glädja sig tillsammans. 37Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. 38Jag har 

sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat, och ni får lönen för deras 

möda.” 

39Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när 

hon försäkrade: ”Han har sagt mig allt som jag har gjort.” 40När samarierna kom till honom 

bad de honom stanna hos dem, och han stannade där två dagar. 41Många fler kom till tro 

genom hans egna ord,42och de sade till kvinnan: ”Nu är det inte längre vad du har sagt som 

får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare.” 
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