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Abstract 

I’m a teacher to be with the dream to influence and change the society’s perspective. 

The high school students are our new generation and they are the ones who will 

continue to build our future society. When gender is discussed in schools, reflections 

usually describe the difference in pay between gender or that men has fewer 

parenting days. Attention to differences is good, that should teachers continue with, 

but only describing the visible factors does not build society forward. The 

underlying structures must be led to the surface for a change to occur. New 

perspectives on gender equality and why society is structured as it is presents a part 

of what this study will highlight. Lilith, the distant and forgotten archetype who was, 

according to the myth, Adam's first wife. This archetype carries themes that can be 

applied in understanding contemporary structures and seeing equality from other 

perspectives. Lilith is the figure this study will focus on. Lilith the first woman. 

Nyckelord: Lilith, genus, gymnasieskolan, feminism, jämställdhet, arketyp, 

skapelseberättelsen, normativitet, patriarkat 



 

 

 

  

 

Like all myths, the myth of Lilith possesses the power to plumb 

the deepest needs of the human personality. 

Manny Wenkart in Which Lilith? Page. 107 

 

 

One is not born a woman but becomes one 

Simone de Beauvoir in The second sex Page. 325 
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1 Inledning 
När jag var liten trodde jag på Gud. Jag sjöng i kyrkokören för barn och älskade en 

speciell låt om Jesus. Jag kan fortfarande nynna versen ”När Jesus går där på vägen”.  

Vid skolstarten blev jag kompis med en tjej som också sa att hon trodde på Gud. Vid 

den här tiden var jag mellan sju till åtta år gammal. Den här tjejen förtydligade att Gud 

var en kille och att han skapade mannen först sedan kvinnan. Trots att jag länge hade 

hört orden Han hade det först inte spelat någon roll men nu skedde det en förändring. 

Jag ville inte att någon kille skulle bestämma vad jag skulle göra. Killar var enligt min 

dåtida definition äckliga, elaka och drog mig i håret. Från den dagen bestämde jag mig 

att aldrig mer tro på Gud. Jag fortsatte förlita mig på min egen kraft som människa.  

 

Under litteraturhistoriens epoker, från antiken till modernismen, har genusperspektiven i 

berättelserna varierat stort. Det visar sig inte endast i hur arketyperna och könen 

framställdes utan även i vem som skrev texterna. Det manliga könet har alltid haft en 

större inverkan och detta kan belysas genom våra världsreligioners kulturer. De största 

religionerna är de abrahamitiska; judendom, kristendom och islam. Mannen har alltid 

belönats en högre auktoritet av samhället och männens texter är genom 

litteraturhistorien de mest framträdande genom att de hade möjligheten att få skriva. 

Kvinnorna skrev men deras verk gavs sällan ut om de inte hade sin man vid sin sida. Ett 

exempel som kan belysa detta är Mary Shelly som skrev Frankenstein. Kvinnorna gav 

ofta ut sina verk under pseudonym. Pseudonym betyder att individen inte ger ut sitt 

riktiga namn utan ett alias skribenten gömmer sig bakom. Exempel på dessa kvinnor 

under 1800-talet var Jane Austen eller systrarna Brontë som alla utgav sina böcker 

under manliga namn.
1
 Fortfarande gömmer sig en del kvinnliga författare bakom 

pseudonymer på grund av patriarkalt styrda länder. En av dessa är Nedjma. Ingen vet 

vem hon är mer äm att kvinnan bakom namnet är cirka 40 år och har nordafrikanskt 

ursprung. Hennes kända bok Mandeln belyser muslimska kvinnors sexualitet och vad 

som sker i kroppen, känslomässigt och fysiskt.
2
 Vad Nedjma själv berättat är att hon 

aldrig skulle ha möjligheten i dagens samhälle att ge ut sin bok på arabiska och i 

arabiska länder. Därför är boken skriven på franska. Hon förtydligar även att så länge 

det patriarkala samhället ser ut som det gör kan hon aldrig ge ut sitt riktiga namn.
3
 Vad 

som formar samhället inom de patriarkala strukturerna är de underliggande 

egenskaperna och tankestrukturer hur en man och kvinna bör vara. Inom kristendomen 

är de kvinnligt framträdande arketyperna Eva och jungfru Maria som symboliserar det 

västerländska samhällets norm för kvinnor. Dessa arketyper ger människorna en snäv 

form på hur kvinnan ska vara, samtidigt får vi inte förbise att även mannen formas efter 

de typiska normerna som exempelvis Adam.  

    Trots att vi ständigt arbetar för jämställdhet och bryter fler normer finns fortfarande 

det underliggande budskapet i hur en man ska vara och hur en kvinna ska vara. Tänk om 

människor genom historien och i litteratur fått tagit del av en kvinnlig arketyp som 

                                                 
1
 E. Heggestad, (1991), Fången och fri: 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet 

och konstnärskapet, sid. 109-110 
2
 Nedjma, Världslitteratur, hämtad: (19/02/17) 

3
 UR.se, Hej Litteraturen; Realismen, hämtad: (19/02/17) 
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innefattade självständighet, passion, mod och frihet? Tänk om en denna arketyp blev 

accepterad av den patriarkala normen, vad skulle det ha givit människor för 

levnadsförhållanden mellan kvinnor och män? Med hjälp av en sådan arketyp hade Jane 

Austen under 1800-talet eller Nedjma i nutid inte behövt använda pseudonymen. En 

sådan arketyp skulle skapa en brygga mellan män och kvinnor. Den arketypen finns 

men hon suddades bort inom kristendomen men levde vidare inom judendomen, Adams 

första fru, Lilith.  

    Lilith var Adams första fru. Det var inte Eva. Gud skapade mannen och kvinnan ur 

samma damm. Som syster och broder, maka och make. Det rådde dock aldrig fred 

mellan Adam och Lilith detta eftersom det nämns att Lilith aldrig tillät sig vara 

underdånig Adam. Hon uttryckte sig att de var båda skapta samtidigt från samma damm 

och genom detta var de jämlika.
4
 Jag vill använda Lilith som ett redskap för att arbeta 

ämnesöverskridande med mitt ingångsämne religion mot svenskämnet. Som lärare vill 

jag arbeta med att bryta normer som finns i det patriarkala samhället och att försöka 

bryta tanken i att identifiera kvinnan som offer och objekt. Studien vill även 

perspektivera att alla människor är, per definition, ett offer för normerna. Denna studie 

ska belysa att det inte var en slump att Lilith togs bort från berättelserna och myterna 

samtidigt undersöks vad hon som arketyp ge för samtida perspektiv till samhället. 

Förhoppningen är att Lilith kan ge män och kvinnor goda ideal att lära sig av och att 

hon kan bli en väsentlig förebild för båda könen i samhället. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att reflektera över och forska i om arketypen Lilith kan ge 

ungdomarna fler perspektiv till genus i samhället. Studien vill visa att det finns en 

arkaisk berättelse om en stark kvinna samt att kvinnor och män inte behöver särskiljas 

utan kan leva som jämställda. Det som studien också vill uppmärksamma är om Lilith 

kan ge kvinnor och män en mer jämställd norm i samhället och om Lilith som arketyp 

kan vara en förebild även för män. Detta ger inte endast kvinnorna ett stöd i att finna en 

förebild utan det kan också ge det manliga könet ett annat perspektiv av kvinnan. Som 

blivande lärare vill jag inte endast ge mina kvinnliga elever en ny förebild utan även ge 

de unga männen en ny bild av kvinnan.  

 

 

1.2  Frågeställning 
 På vilket sätt kan arketypen Lilith tillföra jämställdhetsperspektiv för eleverna i 

gymnasieskolan och i ett samtida samhälle? 

 Hur kan vi använda oss av Lilith inom skolan som ett ämnesöverskridande 

redskap mellan svenska och religion? 

 

1.3  Begreppsdefinitioner 
Två begrepp som kommer presenteras är arketyp och patriarkal. Detta för att definiera 

hur begreppen kommer till användning i studien och vad de innefattar.  

                                                 
4
 L. Rivlin, (1998), Which Lilith?, sid. 5 
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Arketyper är de mytologiska karaktärer som bland annat finns med oss inom litteratur 

och film. De kommer från bland annat från grekiska mytologin, det äldre babyloniska 

riket, nordiska mytologin men även gamla testamentet.
5
 Typiska arketyper är hjälten, 

skuggan, modern, fader, prinsessan, häxan och draken
6
 dessa är bara några av dem. När 

en arketyp uppträder konkret fungerar den som ett kraftfält som väcker känslor och 

intresse i vår intuition tillsammans med människans erfarenheter.
7
  

Begreppet patriarkal beskriver manligt styre. Det är män som har den politiska, 

ekonomiska och juridiska makten. De är högst i hierarkin för han är normen och 

kvinnan är avvikelsen. Det samtida Sverige idag består inte av samma patriarkala styre 

som tidigare i historien men på grund av den långa starka påverkan i historien av 

patriarkat är Sveriges samhälle fortfarande ett land med patriarkala strukturer och 

normer. Det är en djupt liggande samhällsstruktur som stärker heteronormativa 

föreställningar. Begreppet kan användas för att både förstå men också beskriva samt 

analysera den ojämnställhet som finns och hur den upprätthålls. Den patriarkala 

föreställningen lyder att männen anses vara rationella, förnuftiga och politiska varelser 

medan kvinnorna ses som motsatsen. Med denna samhällsstruktur och tankesätt lever 

fortfarande grunderna kvar i att männen har en högre status i samhället trots beviset att 

kvinnor inte är mindre rationella eller förnuftiga varelser.
8
  

  

                                                 
5
 K.B, Nilsen, (2005), Att möta texten, sid. 111 

6
 Nationalencyklopedin, Arketyp, hämtad: (24/05/17) 

7
 K.B, Nilsen, (2005), Att möta texten, sid. 112 

8
 Genus.se, Patriarkat, hämtad: (08/05/17) 
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2 Metod 
För att genomföra denna undersökning kommer grunden att vara en 

litteraturvetenskaplig metod. Detta för att på ett så konsekvent sätt som möjligt besvara 

frågeställningen. En litteraturstudie kan benämnas med begreppet forskningsöversikt 

och vid all forskning så påbörjas forskningsprocessen i att presentera litteraturen som 

använts vid studien.
9
 Detta finns i underrubriken Material och urval 2.1. Denna metod 

är vald för att studera hur litteraturen skapat grunder och normer för det samtida 

samhälle som finns idag.  

    Litteraturvetenskap handlar om forskning som utförs inom litteraturen och den 

litterära processen. Uppkomsten av texten, dess utformning, mottagande, spridning, 

verkan och hur den värderas av skribenten. Begreppet omfattar litteraturteori, 

litteraturhistoria och litteraturvetenskapliga metoder.
10

 Som uppsatsförfattare vill jag 

studera om arketypen Lilith kan erbjuda skolverksamheten och därmed även samhället 

fler perspektiv på genusstrukturer och därigenom förändra äldre tankestrukturer samt 

normer. Detta är särskilt angeläget med tanke på inriktning till eleverna i 

gymnasieskolan.  

    Genomförandet av denna metod handlar om att söka och kritiskt granska den valda 

litteraturen för att sedan sammanställa detta inom sitt valda ämne eller problemområde. 

Val av material som ska inkluderas i studien ska vara relevant, detta betyder att 

skribenten väljer urvalet med god motivation.
11

  

  

Arketypsanalys som metod 

Första delen är en arketypsanalys som presenterar hur man kan finna och analysera 

arketyper i litteraturen. I teorikapitlet presenteras arketypsteori, nedan följer 

förklaringen hur en arketyp analyseras. Under arketypsteorin presenteras Jung som är 

mannen bakom begreppet arketyp. Utifrån hans forskning av människas psyke menade 

Jung att arketyper uppkommer ifrån det kollektiva omedvetna. Detta begrepp definierar 

att vårt omedvetna inte styrs av individualitet utan dessa föreställningar bär människan 

med sig från barnsben. För att finna en arketyp i litteratur är en igenkänningsfaktor hur 

starkt den berör individen som läser texten eller ser filmen. Det som presenterar en 

arketyp är vilka motiv, handlingsmönster och symboler som finns med karaktären.
12

 Det 

finns dock de som varit kritiska till denna teori och en av dem är Northrop Frye som 

menade att arketyperna endast fanns som observerbara företeelser i litteraturen.
13

 Jung 

försvarade detta och förklarade att det inte var företeelser utan en teori.
14

  

    Under analysen av arketyper finns det några begrepp att förklara. Episka handlingar 

är de handlingar som en karaktär som i orsak-verkan-förhållande bidrar till att texten når 

sitt mål, ett slut. Däremot finns det också mänskliga handlingar som bidrar till motsatt 

                                                 
9
 C. Forsberg & Y. Wenström, (2015), Att göra systematiska litteraturstudier, sid. 25 

10
 Nationalencyklopedin, Litteraturvetenskap, hämtad: (27/04/17) 

11
 C. Forsberg & Y. Wenström, (2015), Att göra systematiska litteraturstudier, sid. 31 

12
 K.B, Nilsen, (2005), Att möta texten, sid. 111 

13
 H. Frye, (1973), Anatomy of Criticism, sid. 122 

14
 K.B, Nilsen, (2005), Att möta texten, sid. 111 

https://www.bokborsen.se/view/Frye-Northrop/Anatomy-Of-Criticism-Four-Essays/5533125
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effekt och då är det inte episk handling men de bidrar lika väl till textens 

grundförutsättningar.
15

  

 

Ett annat begrepp är funktion och det begreppet reflekterar hur karaktären reagerar i en 

viss situation och varför den reagerar som den gör. Dessa reaktionsmönster beskriver 

även vad det är hos personen som detta yttre element avslöjar. Vad är det för inre och 

yttre faktorer som bidrar till karaktärens reaktion.
16

  

 

Tematisk analysmetod 

En tematisk analys används oftast inom forskarområden och är till för att identifiera, 

analysera och presentera mönster i kvalitativa data.
17

 I detta fall är data romanerna. 

Intressanta teman granskas och intressanta aspekter kring dessa vägs in. Det är viktigt 

att fokusera på vissa delar. En mer specifik analys ger den kvalitativa delen av studien. 

Sökandet efter teman eller även teman i teman och återkommande mönster förtydligar 

situationen eller den analys uppsatsen har.
18

 Theodor Wolpers beskriver begreppet med 

vägledande idéer och abstrakta föreställningar. Tema bör inte endast ses som 

abstraktioner utan också något som är inneboende och förbundet med i karaktär och 

språk.
19

 För att fastställa tema är det viktigt att läsaren ser de tematiska möjligheterna av 

motiven. Wolpers återger två praktiska hänsynstaganden för detta. Den första är att se 

över om verket innehåller ett genuint, äkta litterärt tema, som betyder att den har ett 

meningsfullt bidrag till texten. Dessa finner man i en temaformel som bör bestå av 

åtminstone ett bestämmande adjektiv eller bestämmande verb. Dessa förklarar de 

betydelsefulla förhållandena kring teman, motiv, intrig, mönster och karaktärer i texten. 

     Det andra hänsynstagandet är att litterära teman kan var strukturerad på flera olika 

sätt. Ibland så uppmärksammas betydelsen eller meningen av något i början. Det kan 

konstateras rakt av eller bli synliggjort som i medeltida helgonlegender exemplifierar 

Wolper. Ofta syns de i värderingar och till opposition av varandra. Exempel ”Kärlek vs. 

Ära” eller ”Nåd vs. Rättvisa. Ett modernare mönster uttrycker Wolper är att peka ut ett 

dilemma eller olöst problem som i föreställningar eller paradoxer. Detta i att använda en 

öppen fråga där spänningen mellan a och b inte blir löst.
20

 Definitionen av litterära 

motiv kan baseras på en fantasifull enhet eller känslor. Det motivet kan synliggöras 

genom tradition som vanligen förknippas med ett litterärt mode eller mönster och 

genrer. Det kan ingå i äldre epoker och ”skolor” samtidigt kan de vara något som nyss 

upptäcks, återupptäcks eller uppfunnits. Enkelt sagt är motiven relaterade till historien 

och av de generar och litterära strömningarna inom kultur och allmänna tankestrukturer. 

Många motiv går dock förbi märkta menar Wolper som ger exempel som illustrationer 

av specifika kulturella krafter som det personen reflekterar över i texten. Motiven 

uppmärksammas genom objektets nivå och nivån av medvetande som finns 

representerad – handlingar, människor, ting, känslor m.fl. Dessa sammanbinder motivet 

                                                 
15

 K.B, Nilsen, (2005), Att möta texten, sid. 112 
16

 K.B, Nilsen, (2005), Att möta texten, sid. 112-113 
17

 F. Aspling, tematisk analys enligt CB, prezi.com, hämtad: (04/05/17)  
18

 F. Aspling, tematisk analys enligt CB, prezi.com, hämtad: (04/05/17)  
19

 T. Wolpers (1993) (red.) The return of thematic critcism, sid. 89 
20

 T. Wolpers (1993) (red.) The return of thematic critcism, sid. 90-91 
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med de mera abstrakta nivåerna utav teman. När dessa nivåerna är etablerade kan 

analytikern se över det sekundära. Underordnade meningar och deras inflytande för 

underliggande faktorer som har ursprung i historia, traditioner, idéer eller ideologi.  

   Wolper beskriver att analysen ska medverka till nöje och glädje till att få en 

övergripande förståelse av textens mening.
21

 De motiv Wolpers beskriver att analytikern 

skall se över är följande; Situationsmotiv. Det menas med vad som sker i handlingen 

och beskriver de fundamentala sammanslutningarna hur verket kan fortskrida. 

Situationer kan vara internt som exempelvis mellan könen eller självet. Situationer ger 

upphov till olika handlingar och händelser i verket. Händelsemotiv även kallad 

handlingsmotiv uttrycker det traditionella mönstret av berättelsen eller intrigen. 

Figurmotiv handlar om karaktärerna som agerar i situationer eller intriger. Kan även 

nämnas som typiska figurer. Medvetandemotiv är enligt Wolper det motiv som kan vara 

det viktigaste i modern litteratur. Det begreppet inkluderar all psykisk aktivitet hos 

karaktären. Karaktärens intellektuella och kognitiva inlärning som allt från tänkande, 

resonerande, reflekterande, fantasi, sinnesuppfattningar m.fl.  Områdesmotiv beskriver 

platser och Objektivsmotiv beskriver föremål som objekt. Dessa kan gärna vara 

symboliska. Till sist är det Tidsmotiv som berättar om tiden, morgon, kväll, eller 

årstider. 
22

 

    Relationen mellan motiv och tema, beskriver Wolper, är en ömsesidig samverkan för 

den huvudsakliga meningen av verket. Varje motiv kan omvandlas till tema och varje 

abstrakt tema kan omvandlas till motiv om det konkretiseras.
23

  

 

 

2.1  Material och urval 

Valet av titlar behandlar hur Lilith används inom litteraturen, vem hon är som arketyp 

samt teorier och feministisk filosofi som styrker det patriarkala samhället och på vilka 

grunder kvinnan har blivit åsidosatt. Litteraturdidaktiska böcker stödjer och tydliggör 

hur man kan använda sig av arketyper inom utbildningen och i lärandesyfte hos 

eleverna. Materialets urval har skett genom vad som kan stödja de frågeställningar 

studien presenterar samt att inkludera flera teoretikers filosofi. Genom kvalitativ metod 

ska materialet ha många olika teorier kring ämnet med olika synvinklar.
24

 Detta för att 

få en djupare bild av ämnet. En urvalsstrategi har också varit att söka litteratur för att 

följa en röd tråd i arbetet. Litteratur som problematiserar samt presenterar, bland annat, 

den äldre skapelseberättelsen mellan Adam och Lilith av flera teoretiker.
25

 En annan del 

varför urvalet kan presenteras som strategisk är kopplingen mot frågeställningarna. 

    Uppsatsens strategi är att diskutera hur Lilith kan användas ämnesöverskridande 

mellan kärnämnena religionskunskap och svenska. Litteratur som valts har därför 

tydliga kopplingar mellan religionsämnet och litteraturdelen i svenskämnet. De romaner 

som valts för studien är Adams första fru Lilith som är skriven av Anita Gustavsson. 

Boken skildrar en tolkning av Liliths historia och vem hon var enligt myten. Gustavsson 

                                                 
21

 T. Wolpers (1993) (red.) The return of thematic critcism, sid. 81-82 
22

 T. Wolpers (1993) (red.) The return of thematic critcism, sid. 85-86 
23

 T. Wolpers (1993) (red.) The return of thematic critcism, sid. 91 
24

 C. Forsberg & Y. Wenström, (2015), s. 129 
25

 J. Alvehus, (2013), s. 67 
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sätter Lilith som arketyp i ett konkret perspektiv på varför kvinnan och mannen bör ses 

som jämlika. Det andra verket som inkluderas i studien är Lilith’s Brood är skriven av 

Octavia E. Butler. Butler har använt Liliths typiska arketyp och placerat henne i ett 

framtidsperspektiv där människor och nya livsformer träffas. Dessa romaner kommer att 

stödja samt ge förslag på hur Lilith kan användas ämnesöverskridande mellan 

religionskunskap och svenska. Restrerande material har valts för att stödja, konkretisera 

och uppmärksamma könsordning i samhälle och skola samt hur det patriarkala 

samhället byggdes upp och levde kvar.  

 

2.2  Avgränsning 
Valet av litteratur begränsas genom att hålla frågeställningarna konkreta. Litteraturen 

innefattar böcker som exemplifierar hur Lilith använts som arketyp inom litteraturen. 

Genusfilosofi och feministisk filosofi kan stödja och tydliggöra hur samhällets normer 

är uppbyggda och med litteraturdidaktiska teorier benämna hur Lilith kan användas 

inom gymnasieskolan. Studien riktas mot att lyfta Lilith som arketyp och studera hur 

eller vad hon kan ge för nya och relevanta perspektiv för det samtida samhället. Detta 

kommer sedan kopplas mot studieplanen och litteraturdidaktisk forskning. Frågor som 

undersöks är hur lärare ska behandla ungdomarna i skolan och var kan det uppstå 

genusskillnader. Vidare undersöks hur Lilith kan intensifiera genusperspektivet för ett 

bättre perspektiv av människan. Studien kommer att lyfta hur Lilith kan vara relevant 

som arketyp för människor. Däremot kommer inte manlig arketypsteori presenteras 

ingående mer än arketypen Adam eller kopplingen till begreppet Förnuftet och de 

normer som finns till grund för mannen inom skapelseberättelserna.  

 

2.3  Metodreflektioner och kritisk granskning 

Valet av kvalitativ metod skedde av anledningen att studien ska ge en djupare insikt i 

våra samhällsstrukturer. Hur normerna presenteras i samhället och vad de bygger på. 

Detta kan undersökas genom att använda en kvalitativ metod av ämnet. Denna form av 

metod intresserar sig för samband som i mening eller innebörd. Som Alvehus uttrycker 

sig i sin bok Skriva uppsats med kvalitativ metod att det handlar om komplexitet och 

nyansrikedom. Skribenten ska ”packa upp” de delar som är väsentliga för studien. 

Skribenten ska läsa av och analysera olika typer av teorier för att skapa ett samband 

mellan dem.
26

  Kvalitativ metod är tolkande men det är inte godtyckligt. Studien ska 

bidra till generell förståelse för fenomenet som i detta fall det patriarkala samhället. 

Bidraget av tolkning ska utöka det tolkningsregister som vetenskapen har tillgänglig.
27

  

    Valet av litteraturvetenskaplig metod gav möjligheten att studera hur litteraturen kan 

användas inom forskning. Denna metod blev aktuell eftersom studiens bakgrund bygger 

på litterära verk där Lilith skildras som arketyp och karaktär. Till stöd för forskningen 

bygger sedan valda teorier mot de patriarkala förhållningsätt samt normer och grunder 

för hierarkin i samhället.   

    En annan avgörande del för studien är den kritiska granskningen. Om den valda 

metoden är tillräckligt reliabel för studiens syfte.  

                                                 
26

 J. Alvehus, (2013), Skriva uppsats med kvalitativ metod, sid. 20 
27

 J. Alvehus, (2013), Skriva uppsats med kvalitativ metod, sid. 22 
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Metod blir alltså ett sätt att distansera sig från tyckande och personliga åsikter och bör 

bidra till mer professionellt och analytiskt grundade ställningstaganden till påståenden 

och undersökningsresultat.
28

 

 

Det Alvehus beskriver ovan är av betydelse för studien. Med kritiska ögon under 

samlandet av teori och vid analysen blir kritiken ett kraftfullt redskap.    

 

2.4  Metodens tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet grundar sig i att den presenterar en bland de första nedskrivna 

teorierna kring könens hierarki. Det patriarkala samhället bygger på den religiösa 

grunden och skapelseberättelserna av människan. Trots att Sverige är ett av de länder 

som utvecklats mest inom jämställdhet mellan könen bygger ändock normen på att 

mannen står högst i rang. Valet av kvalitativ metod ger en djupare bild av 

samhällsstrukturer och patriarkala normer som finns i samhället. Den kvalitativa delen 

av studien innefattar att få perspektiv på samhällets normer mellan könen. 

Informationen är riklig och ger en bild av varför könen är uppdelade och varför 

hierarkin ser ut som den gör. Jag har av intresse funnit olika filosofer som bemöter 

samma ämne utifrån olika teorier och forskning. Hög noggrannhet vid insamlingen av 

teorier ger kvalitativt resultat som gör det möjligt att besvara frågeställningen för 

studien. Inom den kvalitativa forskningen har studien observerat fenomenet inifrån och 

var det ursprungligen härstammar ifrån.
29

 

 

Vid beskrivning av studiens validitet och reliabilitet benämns följande att ibland kan det 

vara komplicerat att ge ett fullständigt uttalade om kvalitativa studiers mätbarhet i 

tillförlitlighet och giltighet. Detta eftersom uppsatsförfattaren och analytiker står för 

tolkningen av material och teori. Nedan följer ett citat av Alvehus som presenterar 

följande.  

 
Problemet är bara att denna begreppsapparat inte alltid ligger i linje med vad kvalitativ 

forskning handlar om.  Om man ser till de tankesätt som ligger bakom många typer av 

kvalitativa ansatser, så är det tämligen meningslöst att tala om den verklighet som är 

oberoende av forskaren att beskriva den. Det gör att begreppsapparatens 

reliabilitet/validitet blir lite underligt, eftersom de baseras på idén att mätningar och 

mätinstrument existerar oberoende av det som mäts. […] Och i tolkningsarbetet, där 

teorier och empiriskt material ställs i relation till varandra, spelar naturligtvis uttolkaren 

själv en central roll. (Och tolkning, och därmed tolkarens roll, ska naturligtvis inte ses 

som ett problem utan som en förutsättning.30  

 

Nedan kommer begrepp förklara studiens kvalité och tillförlitlighet i kvalitativa studier.  

Pragmatisk validitet  

Begreppet validitet kan även uttryckas som giltighet och det definierar ett mått på hur en 

viss fråga mäter eller beskriver det personen till studien vill mäta eller undersöka. Den 

som utför studien bör se över om den valda metoden är tillämplig för studien, detta för 

                                                 
28

 J. Alvehus, (2013), Skriva uppsats med kvalitativ metod, sid. 18-19 
29

 I. Holme & B. Solvang, (1997), Forskningsmetodik, sid. 79 
30

 J. Alvehus, (2013), Skriva uppsats med kvalitativ metod, sid. 123 



 

9 

 

att nå bästa möjliga resultat.
31

 Den valda metoden litteraturvetenskaplig forskning kan 

komma fram till ett valid resultat. Med pragmatisk validitet beskriver den hur arketyper 

och berättelser kan användas för att påverka samhället.
32

 I denna studie undersöks Lilith 

och hur arketypen kan påverka samtida perspektiv. Genom detta har studien en 

pragmatisk validitet eftersom den besvarar denna frågeställning genom ett flertal teorier 

med enhetlig forskning samt att den erhåller ett väl utvalt material som undersöks. 

Trovärdigheten ligger i att studien ej diskuterar fördelar för endast ett kön utan 

forskningen ska ge nya perspektiv för kvinnor samt män. Detta gör att fler kan 

identifiera sig och lära av denna undersökning.  

Reliabilitet 

Reliabilitet även kallad tillförlitlighet visar på hur noggrann studien är. Det är ett mått 

som granskar hur tillförlitligt tillvägagångsättet är och om resultat är detsamma trots 

olika former av omständigheter.
33

 Det kan exemplifieras om hur vidare en situation är 

tillräckligt reliabel, om resultat hade förändrats om annan litteratur hade valts för att 

genomföra studien. Kommer en annan forskare att komma fram till samma resultat.
34

  

    Genom att studien förhåller sig till teorier som grundar sig i samhällsbaserad norm 

som finns av könen kan studien bli reliabel. Detta eftersom könens omständigheter inte 

har förändrats nämnvärt inom den högt uppsatta normen. Detta belyser att vi som kön 

fortfarande förväntas vara eller utföra olika delar i samhället. Tillexempel blir män 

nedvärderade om de agerar eller accessoarer sig med kvinnlighet eller att som kvinna 

inte förväntas utföra samma arbeten som en man på grund av biologiskt svagare fysik.
 35

  

 

 

 

 

 

  

                                                 
31

 J. Bell, (2016), Introduktion till forskningsmetodik, sid. 133-134 
32

 J. Alvehus, (2013), Skriva uppsats med kvalitativ metod, sid. 124 
33

 J. Bell, (2016), Introduktion till forskningsmetodik, sid. 133-134 
34

 J. Alvehus, (2013), Skriva uppsats med kvalitativ metod, sid. 122 
35
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3 Bakgrund 
När litteratur som Which Lilith?, Adams första hustru Lilith, Lilith’s Brood eller When 

God was a woman presenterar Lilith är det genomgående dessa begrepp som 

uppmärksammas: mod, passion, frihet och sexualitet. Det sägs att männen räds för Lilith 

för hon vet sin makt över sin sexualitet och hon vet att hennes sexualitet har makt över 

männen.
36

 När Gud skapade man och kvinna formade han dem av samma damm. Lilith 

utmanande av patriarkatet är sedan länge känt.
37

 Vad Wolf uttrycker vid introduktionen 

till boken Which Lilith? är att kvinnor inte behöver förhålla sig till en störande anti-Eva. 

Kvinnor som män behöver en positiv, mäktig, självstyrd arketypisk kvinna som förebild 

i samhället, för båda könen.
38

 Vidare diskuterar Wolf att Lilith kan tillföra nya 

perspektiv för samhället genom litteraturen. Hon introducerar med att benämna vad 

Lilith ger kvinnan men vad jag vill tillägga även för mannen. En ren och ärlig version 

av kvinnans autonomi. Lilith är en motsats till den ängel som fogar sig efter den 

maskulina normen. Lilith är den ultimata självständiga kvinnan som utgår helt ifrån sina 

behov som människa och sin individualitet. Hon är en påminnelse för människor att 

excentricitet hos en kvinna är något att hedra.
39

 Ytterligare vill jag uttrycka mig att 

Lilith är en påminnelse även för mannen, att våga vara unik och tro på sin individualitet.  

   Nedan presenteras två litterära verk den arketypiska Lilith i berättelsen detta i vilka 

egenskaper arketypen har och motiv. I slutet av bakgrundskapitlet redovisas det syfte 

kurserna erhåller i svenska och religionen på gymnasiet. Syftet presenteras eftersom 

många yrkesprogram läser endast svenska 1 under första året på gymnasiet och 

religionskunskap under andra eller tredje året. Därav kan inte ämnesöverskridande 

arbete genomföras, därför lyfts syftet inom ämnet överlag för att påvisa att Lilith kan 

användas som stoff i planeringen för eleverna i kurserna. Vidare är det ur kurserna 

svenska 3 och religionskunskap 1 som kunskapskraven kommer tydliggöras. Dessa ska 

sedan stödja hur Lilith kan användas inom kurserna för ämnesöverskridande verktyg 

och belysande litterär karaktär för ungdomarna. 

 

3.1 Liliths livshistoria 
I boken Adams första hustru Lilith får vi ta del av en mycket stark skildring av Liliths 

liv. Boken är skriven av Anita Gustavsson med författarens tolkning av den första 

skapelseberättelsen i Genesis. Det Gustavsson gör är hon utvecklar bilden av Lilith och 

hur hon är en förebild som kvinnlig arketyp men också för mannen. Nedan följer ett 

citat ur boken, Adams första hustru Lilith.  

 

Det är bara en intelligent man som tolererar en jämlik kvinna och du vill väl vara 

intelligent, Adam? Eller hur? Det är bara en riktig stark man som vågar vara svag, du är 

lika mycket kvinna som jag är man. Fattar du inte det, Adam?
40

 

 

                                                 
36

 E. Yetter, Archive, hämtad: (06/03/17) 
37

 N. Wolf, (1998), Which Lilith?, sid, xii 
38

 N. Wolf, (1998), Which Lilith?, sid. xii 
39

 N. Wolf, (1998), Which Lilith?, sid. xii-xiii 
40

 A. Gustavsson, Adams första fru Lilith, sid. 54 
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Det Gustavsson gör med sin berättelse om Lilith verkar vara ett budskap om könens 

jämlikhet och att de normer som bygger samhället problematiserar mer för könen än att 

skapa balans mellan dem. Människor bör inte vara blockerad till endast vissa 

angelägenheter, vi är människor och vi är fria. Karaktären Lilith förmedlar i denna 

berättelse en känsla av upprymdhet och förnöjsamhet.  

    Det som genomsyrar hela boken är det underliggande budskapet att män och kvinnor 

till grunden är mer lika än olika. Lilith vägrade vara underdånig Adam. Hon såg dem 

båda som jämlika och sprungna ur samma jord. Lilith har skildrats genom 

litteraturhistorien men hennes tunna närvaro har inte givit de spår som önskats för att ge 

samhället fler perspektiv av kvinnan och människors jämlikhet. Gustavsson berättar att i 

Goethes Faust benämns Lilith under häxnatten där hon är Adams förskräckliga men 

ännu sköna första hustru.
41

 De skildringar som skett av Lilith är framställningen av en 

djävulsmoder som dödar andras barn. Hon besöker männen under natten och 

tillfredsställer dem i drömmarna.
42

  

 

Följande kommer fler citat att framställas ur boken Lilith Adams första fru och dessa 

citat kommer att användas under analysen. Dessa citat är exempel på hur Lilith 

karakteriseras och används som arketyp ur boken Lilith Adams första fru. 

 

Ur stoftet steg vi upp, rygg mot rygg, man och kvinna. Så vända vi oss båda om och såg 

varandra människan.
43

 

 

Här presenterar Gustavsson sin skildring när mannen och kvinnan skapades samtidigt.  

 

Den Osynlige och Adam fick tissla och tassla bäst de ville om kvällarna. Numera hörde 

jag dem nog, visste väl deras förhoppningar om att naturens egna lagar skulle göra mig 

fogligare och mer lik den kvinnotjänarinna de önskade. Själv var jag emellertid fast 

besluten att fortsätta att vara människa- och kvinna. Jag skulle förvandla mitt 

barnafödande till en vällustslek i stället för en smärtkris. Men ännu kunde Adam och den 

Osynlige få gå omkring och hoppas…
44

 

 

Lilith framhärdar med att fortsätta envisas att vidhålla sin roll som jämlik med Adam. 

Hon är en kvinna och hon står för sin beslutsamhet:  

 

- Du är väl inte mer van vid jakt än jag! 

Adam sträckte ut sin hand mot mig. 

- Så kom då med, men skyll dig själv. Jakt är till för män och inte för kvinnor. 

- Och vem har sagt det? 

- Ingen, naturligtvis ingen.
45

 

 

                                                 
41

 A. Gustavsson, (2004), Adams första fru Lilith, sid. 7 
42

 A. Gustavsson, (2004), Adams första hustru Lilith s. 54 & E. Dame, L. Rivlin & H. Wenkart, (1998), 

Which Lilith?,  s.3 
43

 A. Gustavsson, (2004), Adams första hustru Lilith sid. 11 
44

 A. Gustavsson, (2004), Adams första hustru Lilith sid. 20 
45

 A. Gustavsson, (2004), Adams första hustru Lilith sid. 19 



 

12 

 

Här lyfter Gustavsson ett exempel att det ej finns skrivet att vissa sysslor endast är till 

för ett kön.  

 

Här delade människan på sig, här var vi mer än man och kvinna. Adam var den 

befruktande, jag den födande. Han gav och jag tog emot.
46

  

 

- Lilith, sa han varnande, du vet vad vi är tillsagda. Vi måste lyda, och du måste även 

lyda mig, din herre och man. Här kommer jag hem hungrig och trött, och så vitt jag 

märker har du varken dukat fram mat eller dryck utan bara tänkt upproriska tankar. 

Men då rann sinnet på mig. Jag stampade hårt med min fot i mjukt gräs. 

- Aldrig ska du härska över mig, Adam! Skrek jag. Aldrig ska någon man kuva mig! 

På samma gång är vi skapade, du och jag, båda som självständiga människor.
47

  

 

Gustavsson skildrar Lilith i framställning med en kvinnlig egenskap, att ta emot. 

Samtidigt väljer Gustavsson att lyfta Lilith som arketyp genom vad det är för 

egenskaper Lilith står för. Lilith är modig men hon strävar också efter att få vara fri.  

 

Att jag var öppen nu, gjorde det otillåtna tillåtet och ledde skräcken på 

njutningsvägar… 

- Ta mig då! Ropade jag utmanande. Fullborda din våldtäkt, visa din styrka! 

Men Semael hade släppt mina armar, han torkade bort spottet och gnuggade sig i 

ögonen. Han verkade helt blind.
48

 

 

Här tar Lilith kontroll, hon låter sig inte bli våldtagen utan tillåter den sexuella akten. 

Då avtar Djävulens intresse. Maktspelet försvinner och Lilith gör anspråk för sin egen 

integritet, kropp och sexualitet. 

 

Semael försökte ideligen övertala mig att flytta ifrån min grotta till hans avsevärt 

bekvämare boning.  […] Hemma hos Semael skulle min självständighet utplånas, jag 

litade inte alls på hans fagra löften att allt skulle vara som förut. […] 

- Om du vill leva tillsammans med mig så får det ske här, sa jag bestämt och höjde mitt 

krus med druvsaft mot Semael.
49

 

 

Lilith gör anspråk för sina rättigheter. Detta genom att inte anpassa sig efter mannens 

önskan. Genom att hon inte måste följa honom utan kämpar för att få behålla sin 

självständighet sker också handlingarna på hennes villkor.  

 

Under de sista delarna av boken växer Lilith mer till fresterskan och trollkvinnan. Hon 

som orsakade att Eva bet i äpplet, att Adam föll för begäret. De negativa händelserna 

som sker får Lilith skulden för. I slutet av boken beskrivs följande.  

 

Jag, Lilith, människa på jorden. Vem trodde jag egentligen att jag var? En av de första 

självständiga kvinnorna som vägrade att vara slavinna åt medmänniskan mannen. En 

                                                 
46
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kvinna som vågade stå på sig redan i skapelsens begynnelse. En kvinna som vågade stå 

på sig redan i skapelsens gryning?  

Eller var jag bara en myt, framsprungen ur alla de förtrycka slavinnornas innersta 

drömmar? En myt som hjälpte dem själva att leva vidare?
50

 

 

Det verkade som jag aldrig skulle finna den blommande dal jag fantiserat om och som jag 

hade lovat mina döttrar. Ändå måste jag fortsätta, leta efter det jag sökte, finna den rätta 

vägen. Annars.. ja, annars skulle ju allt varit förgäves. Ända från början. Någonstans 

måste det ju finnas en fristad också för mig.
51

 

 

Det Gustavsson gör i slutet av romanen är att påminna om att det fanns en arketyp som 

kvinnan kunde lutat sig mot. Hon berättar hur Lilith själv gör en reflektion om hon 

endast är en myt eller om hon också kan kvalificera sig som sann arketyp. Lilith vandrar 

fortfarande och söker efter en värld där män och kvinnor ska behandlas jämlika. Lilith 

vill fortfarande att kvinnan skall leva under samma villkor och förutsättningar som den 

första dag hon skapades av jordens damm. Lilith vandrar än idag. 

 

3.2  Lilith som en science-fiction hjältinna  
En annan bok som presenteras som bakgrund är boken Lilith’s Brood som är skriven av 

Octavia E. Butler. Här har författarinnan Butler satt arketypen Lilith in i en intressant 

och annorlunda skildring. Boken utspelar sig i framtiden där jorden blivit förstörd av 

människan och utomjordningar klivit in och hämtat människor till sitt skepp för att 

sedan omforma jorden till en friskare plats att leva på. Människan placerades i sömn där 

de inte åldras utan de blir ”väckta” när tiden är rätt. Människan ska nu introduceras och 

göra ett utbyte med de nya livsformerna Oankalier. Ett utbyte där de olika livsformerna 

Oankalier och människa ska paras. Utbytet ger människan starka och bättre 

förutsättningar att överleva på jorden när de sedan flyttas tillbaka. Butler beskriver att 

hos dessa livsformer finns en art som kallas ooloi och dessa är könlösa eller besitter 

både manligt och kvinnligt kön. Romanen innehåller tre delar vid namnen Dawn, 

Adulthood Rites och Imago. Studien kommer att förhålla sig till den första delen Dawn 

där Lilith är en av de första som väcks upp och presenteras inför nya livsformerna.  

Lilith beskrivs i boken som stark, modig, självständig, intelligent, uthållig och lång. 

Hennes förflutna består av en man och son som dog i en bilolycka samt att hon även 

skildras som mörkhyad. 

    Butler beskriver även de nya livsformerna, Oankali, med att de inte har samma 

hierarkisystem som människa.  

 

- We’re not hierarchical, you see. We never were. But we are powerfully acquisitive. We 

acquire new life-seek it, investigate it, manipulate it, sort it, use it.[…]
52

 

 

Dessa livsformer gör sig förtjänta av sin hierarki. De bygger hierarkin från vem de är 

som individ och varelse, inte efter kön som det ser ut i vår värld. De lär Lilith att 

hierarki inte ska grunda sig i våra kön utan efter våra egenskaper och vem vi är som 
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individ. Lilith blir vald till ledare av människorna för sina egenskaper och personlighet. 

De har sett hennes kapacitet istället för att se hennes kön. 

Under resans gång väcks människor upp men det uppstår problem. Lilith blir ifrågasatt 

av människorna och de ser henne som en avvikelse eftersom de nya livsformerna givit 

henne nya egenskaper. En av dem hon kommer mycket nära ifrågasätter Lilith varför 

hon blivit utvald. 

 

- Do you understand why they chose you-someone who desperately doesn’t want the 

responsibility, who doesn’t want to lead, who is a woman? 

The condescension in his voice first startled, then angered her. 

- Do I see, Joe? Oh yes, I’ve had plenty of time to see
53

 

 

 

De nya livsformerna utmanar människornas hierarkisystem. Lilith måste utveckla sig 

för att formas till att ta ansvar, att leda trots att hon är kvinna. Utifrån Oankalis 

studerande har Lilith dessa förmågor och egenskaper att lyckas. 

Ytterligare skildringar som urskiljer Lilith som arketyp i denna berättelsen är att hon är 

en avvikelse. Hon väljer att inte följa strömmen och människornas tankesätt, hon har 

anpassat sin filosofi till de nya livsformerna och ser att avvikelse nödvändigtvis inte är 

negativt. Nedan följer citat som kommer diskuteras. 

 

- Loyalties can change according to who people are sleeping with, Lilith said.
54

 

- There’ll be no rape here, she said evenly. She raised her voice. 

- Nobody here is property. Nobody here has the right to use of anybody else’s body. 

There’ll be no back-to-the-Stone-Age, caveman bullshit!
55

 

 

Lilith som arketyp representerar en fri sexualitet och vad Butler väljer att göra med 

Lilith under denna bok är att främja hennes sexualitet. Som första citatet visar är ett 

underliggande budskap i hur kraftfull sexualiteten är för människan. Kontrollen av den 

sexualiteten med sin egen vilja och sexualitetens fördel kan föra en individ långt. 

   Kvinnan ska inte kontrolleras utan hon kontrollerar sin sexualitet. Butler framställer 

Lilith som den ultimata styrkan för att representera kvinnan. Ingen kropp är någon 

annans än sin egen. Vår integritet och kroppslighet tillhör endast oss själva och 

individen väljer själv om den ska delas. Trots uttrycket ”back-to-the-Stone-Age, 

caveman bullshit!” lever dagens tankestruktur i att kvinnan är objektet. 

 

Lilith’s Brood består av tre romaner, den första heter Dawn och avslutas med att Lilith 

får veta hon ska bli mamma till en dotter. Vilket i arketypshistorien är det klassiska för 

Liliths avkomma, hon föder döttrar.
56
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3.3  Skolverket 
Skolverkets riktlinjer presenterar olika syften, kunskaper och centrala delar som 

kurserna ska innehålla i gymnasieskolan. Dessa ska läraren efterfölja men hur hen väljer 

att genomföra kunskapskraven är upp till läraren. Detta skapar stora friheter och stort 

ansvar. Vid lektionsplaneringen gäller det att belysa det som är väsentligt för samtida 

samhälle men även för den specifika målgruppen elever.  Dessa valda kunskapskrav är 

endast exemplifierade. Flera av kunskapskraven inom kurserna går att använda. De 

utvalda kunskapskraven är några som tydliggör ett potentiellt samarbete mellan lärare 

med ämnesöverskridande möjlighet i ämnena svenska och religionskunskap. 

 

Svenska 

Svenskämnet ska främja elevernas kunskaper inom det svenska språket och den 

litteratur som presenteras i det svenska språket. Arketypen Lilith tillhör den litterära 

genren och läraren kan tillämpa henne i undervisningen utifrån syftena som följer. 

Nedan följer först syftet för ämnet svenska i gymnasieskolan gy11. 

 

[…] Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 

förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier 

som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, 

tankar och föreställningsvärldar. 

Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. […] 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, 

sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor. 

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed 

stödja deras personliga utveckling. […] I undervisningen ska eleverna få möta olika typer 

av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna 

erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.
57

 

 

Syftet presenterar att eleverna genom litteraturen ska ta del av särskiljande, vad vi nu 

kan tolka som icke normaliserade, så som allmänmänskliga verk. Eleverna ska få 

förståelse för olika tankar och föreställningsvärldar vilket Lilith kan uppmana till med 

sin bild för jämlikhet. Eleverna ska få nya perspektiv som kunskaper och kritiskt 

granska texter. Undervisningen ska stimulera eleverna och med Lilith som verktyg 

belyses nya tankesätt för en mer jämlik samtid. 

 

Kunskapskrav svenska 3 

För att eleverna ska kunna arbeta med Lilith som arketyp måste kunskapskraven ha en 

ingång för detta. I kursen svenska 3 presenteras följande.
58

 

E C A 
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Eleven kan göra en fördjupad, 

textnära litterär analys av ett 

tema, en genre eller ett 

författarskap. I analysen 

använder eleven med viss 

säkerhet 

litteraturvetenskapliga 

begrepp och verktyg samt ger 

stöd för sin tolkning genom 

belägg från texterna. 

Eleven kan göra en fördjupad 

och utförlig textnära litterär 

analys av ett tema, en genre 

eller ett författarskap. 

I analysen använder 

eleven med viss säkerhet 

litteraturvetenskapliga begrepp 

och verktyg samt ger stöd för 

sin tolkning genom väl valda 

belägg från texterna. 

Eleven kan göra en fördjupad, 

utförlig, träffsäker och 

nyanserad textnära litterär analys 

av ett tema, en genre eller ett 

författarskap ur flera perspektiv. I 

analysen använder eleven med 

säkerhet litteraturvetenskapliga 

begrepp och verktyg samt ger stöd 

för sin tolkning genom väl valda 

belägg från texterna. 

 

Religionskunskap 

Religionskunskapen ska främja utvecklandet av förståelse för religioner och 

livsåskådningar. Denna kurs öppnar ögonen speciellt för kristendomen och det svenska 

samhällets kulturarv från religionen. Här kan Lilith genom skapelseberättelsen belysas 

och forma förståelsen för varför hon plockades bort av kristendomen men levde kvar i 

judendomen. Kursen erbjuder många syftesformuleringar på hur Lilith är väsentlig i 

undervisningssyfte. 

 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika 

tolkningar när det gäller dessa. Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess 

traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger 

till grund för det svenska samhället. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en 

samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors 

olikheter […] Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 

människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och 

livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors 

värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för 

olika sätt att tänka och leva. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att 

analysera och värdera hur religion kan förhålla sig till […] kön, sexualitet […] I 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt 

granska källor, diskutera och argumentera.
59

 

 

Eleverna ska fördjupa och utveckla sin kunskap om religioner och framförallt 

kristendomen detta eftersom den ligger till värdegrund för samhället. Eleverna ska även 

kritiskt granska sina texter och det kan i sin tur bidra till att eleverna granskar sin egen 

värdegrund och hur jämlik är den. Människors reflektioner och  moraliska 

förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner samt  att kursen ska öka elevernas 

förståelse hur religion påverkar kön och sexualitet. Lilith är kvinna och hon bryter 

normer vilket kan främja en ny bild av kvinnan. 
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Kunskapskrav religionskunskap 1 

I tabellen nedan presenteras några kunskapskrav som ger relevans till att arbeta med 

arketypen Lilith.
60

 

E C A 

Eleven kan översiktligt 

redogöra för och analysera 

världsreligionerna och 

några livsåskådningar samt 

översiktligt redogöra för 

deras kännetecken och uttryck 

historiskt, i samtiden, i 

Sverige och i omvärlden. I 

sin analys förklarar eleven 

enkla samband och drar enkla 

slutsatser om världsreligioner 

och livsåskådningar i 

relation till individer, 

grupper och samhällen 

utifrån olika tolkningar 

och perspektiv. 

Eleven ger några exempel 

på hur identitet kan formas 

i relation till religion och 

livsåskådning samt gör en 

enkel analys av denna relation 

i vilken eleven beskriver 

enkla samband och drar 

enkla slutsatser. Eleven kan 

översiktligt redogöra för hur 

religion kan förhålla sig till 

etnicitet, kön, sexualitet och 

socioekonomisk bakgrund. 

Eleven kan utförligt 

redogöra för och analysera 

världsreligionerna och 

några livsåskådningar samt 

utförligt redogöra för deras 

kännetecken och uttryck 

historiskt, i samtiden, i 

Sverige och i omvärlden. I 

sin analys förklarar eleven 

samband och drar 

välgrundade 

slutsatser om världsreligioner 

och livsåskådningar i 

relation till individer, 

grupper och samhällen 

utifrån olika tolkningar 

och perspektiv. 

Eleven ger några exempel 

på hur identitet kan formas 

i relation till religion och 

livsåskådning samt gör en 

analys av denna relation 

i vilken eleven beskriver 

samband och drar välgrundade 

slutsatser. Eleven kan utförligt 

redogöra för hur religion kan 

förhålla sig till etnicitet, kön, 

sexualitet och socioekonomisk 

bakgrund. 

Eleven kan utförligt och 

nyanserat redogöra för och 

analysera världsreligionerna 

och några livsåskådningar 

samt utförligt och nyanserat 

redogöra för deras kännetecken 

och uttryck historiskt, i 

samtiden, i Sverige och 

i omvärlden. I sin analys 

förklarar eleven komplexa 

samband och drar välgrundade 

och nyanserade slutsatser 

om världsreligioner och 

livsåskådningar i relation 

till individer, grupper och 

samhällen utifrån olika 

tolkningar och perspektiv. 

Eleven ger flera exempel 

på hur identitet kan formas 

i relation till religion och 

livsåskådning samt gör en 

komplex analys av denna 

relation i vilken eleven 

beskriver komplexa samband 

och drar välgrundade och 

nyanserade slutsatser. Eleven 

kan utförligt och nyanserat 

redogöra för hur religion kan 

förhålla sig till etnicitet, kön, 

sexualitet och socioekonomisk 

bakgrund. 

 

Kunskapskraven erhåller olika betygsdelar och dessa ur tabellen kan analysera och 

presenta Lilith i olika sammanhang. Hon tillhör till största del religionen judendom men 

även till en början kristendomen.   
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4 Teorier 
Teorikapitlet kommer belysa flera teorier kring skapelseberättelser med mannen och 

kvinnans position till varandras kön. Vidare kommer genusteori att förklaras samt hur 

det ser ut i dagens samhälle. Avslutningsvis kommer didaktisk teori att presenteras samt 

presentation av litteraturens väsentlighet i undervisningen. 

    Sedan urminnes tider har kvinnan och mannens skillnader presenterats inom filosofi, 

religion eller forskning. Nancy Tuana beskriver könens framställningar inom historien i 

filosofiska perspektiv. Hennes bok The less noble sex återger föreställningar av 

kvinnans natur genom historien. Kvinnan är placerad i lägre rang än mannen, mindre 

perfekt, besitter avsaknad av moral eller att hon måste kontrolleras.
61

 Könens roll utifrån 

olika skapelseberättelser återger den patriarkala grunden och i Platons tolkning av 

människans uppkomst uttryckte han sig att människorna på jorden var från början 

endast män. Om mannen erhöll kontroll över sitt intellekt, förnuft, känslor och sina 

begär skulle han bli en stjärna på himlavalvet. Misslyckades han med detta återföddes 

han som straff till en kvinna. Tidigare fanns inte ondska i mannens liv men i samma 

stund han återföds som kvinna inträder ondska. Platons berättelse speglar kvinnan med 

ondska och härskarinna över passion och sexualitet. Grunden i berättelsen ligger i att 

kvinnorna är odugliga män som föds med en oförmögenhet att kontrollera sina känslor 

och med det förlora sitt intellekt för omvärlden. Hon är mindre perfekt för hon binder 

sig till sin passion däremot är hon mer värd än djur eftersom hon har kontroll över sina 

psykologiska behov. Platon återgår till att mannen är den högsta perfektionen av 

människan och en sann form av humanitet. Dessa tankesätt var ett förkommande tema 

av västvärldens filosofi om hur kvinnor och män ska leva med varandra.
62

 När vi 

fortsätter att diskutera skapelseberättelser så bör den judiska och kristna belysas. 

Skapelseberättelsen om Eva och Adam som återfinns i gamla testamentet i Bibeln eller i 

den judiska Torah. Det som bör uppmärksammas är att det finns två versioner av denna 

skapelseberättelse. Den första teorin lyder att Gud skapade mannen och kvinnan av sin 

avbild från samma grund. Tuana presenterar den i sin bok och det lyder följande. 

 

Then God said, ’Let us make man in our image, after our likeness; and let them have 

dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over the cattle, and 

over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon earth.´ So God he 

created man in his image, in the image of God he created him; male and female he 

created them (Genesis 1:26-27)
63

 

 

Vad som uttrycks är att mannen och kvinnan skapas i samma avbild från Gud. Det 

uttrycks att människosläktet föds från att mannen och kvinnan skapas separat syster och 

broder. Vad som sker i den andra skapelseberättelsen är att människorna som tidigare 

skapades i samma avbild samtidigt förändras.  

 

In the day that the Lord God made the earth and the heavens, when no plant of the field 

was yet in the earth and herb of the field had yet sprung up-for the Lord God had not 
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caused it to rain upon the earth, and there was no man to till the ground; but a mist went 

up from the earth and watered the whole face of the ground-then the Lord God formed 

man of dust from the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man 

became a living being (Genesis 2:4-7)
64

 

 

Efter detta skapade Gud lustgården Eden men insåg att mannen inte kunde vara själv. 

Han skapade djur och växter men inget verkade glädja mannen. Gud insåg att Adam 

behövde en hjälpreda och partner. Detta för att kunna låta människosläktet föröka sig. 

Gud la en trollformel över Adam medan han sov. Gud tog sedan ett revben av mannen 

och klädde det med kött. När Gud placerade den nya människan framför Adam uttalade 

han följande. 

 

This at last is bone of my bones and flesh of my flesh; she shall be called Woman [´issa], 

because she was taken out of Man [´is].(Genesis, 2:21-23)
65

  

   

I denna skapelseberättelse och föreställning är redan kvinnan placerad i att vara skapt av 

mannen. Hon är en annan form av honom, den sekundära skapelsen. Detta styrker även 

teoretikern Kari Elisabeth Børresen i boken The image of God - Gender models in 

Judaeo- christian tradition. Hon uttrycker att när Gud skapade Adam var han den 

glorifierade varelsen som var skapt av Guds avbild och att han erhåller rationalitet. Av 

detta ska han inte visa att han är ett subjekt mot kvinnan utan att han har makt över 

henne. Detta eftersom kvinnan, Eva, skapades från mannen och är genom detta subjekt 

mot honom.
66

 Børresen framställer utifrån denna skapelseberättelse är kvinnan en ”God-

likeness” som kan definieras som en Gudsliknande avbild.  

 

Man is primarily created to God’s image and women is formed secondarily from man’s 

rib, so that man ought to have his head uncovered. Even women is glory of God, by 

whom she is created to glorify, but in secondary sense since man has priority
67

 

 

Trots att kvinnan också glorifieras så framställs hon som den sekundära skapelsen av 

mankind. Vid den första skapelseberättelsen i Genesis skapas mannen och kvinna 

samtidigt som Guds avbild. Det är endast under den andra, nu välkända, 

skapelseberättelse mannen skapas först och har värdslig prioritet.  

Hos den första skapelseberättelsen kan vi anta, trots att det inte är skrivit hur Gud 

skapade människan, ifrån att skapelsemetoden var den samma för mannen och kvinnan 

eftersom att de skapades samtidigt. I detta, uttrycker Tuana, kan mannen och kvinnan 

ses som jämlika.  

    En annan teoretiker och filosof är Genevive Lloyd. Hon diskuterar i boken Det 

manliga förnuftet, som är en översättning av The man of reason, att mannen har sedan 

början i skapelseberättelserna definierats som Förnuftet. Det hon uttrycker är att mannen 

beskrivs som Förnuftet och kvinnan Förnuftets ”hjälpreda och förbundsförvant”. Boken 

benämner att det finns en tydlig anledning till att han är högst i hierarkin vårt normativa 

                                                 
64

 N. Tuana (1993), Det manliga Förnuftet, sid. 8 
65

 N. Tuana (1993), Det manliga Förnuftet, sid. 8 
66

 K.E. Børresen (1991), Image of God and Gender models in Judaeo-Christian tradition, sid. 212 
67

 K.E. Børresen (1991), Image of God and Gender models in Judaeo-Christian tradition, sid. 214 



 

20 

 

system av en anledning.
68

 Det som beskrevs tidigare i Platons skapelseberättelse är 

detsamma som Lloyd påpekar. Mannen definieras med ett högre Förnuft och detta 

förnuft speglas inte endast på känslor. Lloyd återger en judisk filosof vid namn Filon 

som var verksam århundradet efter Kristus. Han använde sig av grekisk filosofi för att 

tolka judiska texter. Han precis som Platon, nämner Lloyd, använde sig av 

varseblivning med sinnena för att förklara orsaken till själslig förirrelse. Förnuftet, 

mannen, härskar med en kluven själ mot den underordnade sinnliga varseblivningen 

samt de begär och känslor gentemot objektet.
69

 

 

Minst gagneligt vore det som Förnuftet skulle lyssna till Sinnesvarselblivningen, och inte 

Sinnesvarselblivningen till Förnuftet: för det är alltid rätt att den överlägsne ska styra och 

den underlägsne bli styrd; och Förnuftet är överlägset Sinnesvarselblivningen. När 

körsvennen har kommandot och styr hästarna med tygeln går vagnen den väg han vill, 

men om hästarna blivit oroliga och tagit kommandot, har det ofta hänt att han dragits ner 

och hästarna genom sina våldsamma rörelser störtat huvudstupa ner i ett dike, och allt har 

blivit ett stort elände
70

.  

 

Lloyd lyfter detta citat av Filon för att förtydliga hur mannen beskrivs med att vara det 

överordnande och den rationella. Filon beskriver i sitt exemplifierande kvinnan som ett 

anhang hästar. Om inte mannen med förnuftet styr vagnen kommer inte resan sluta bra. 

För att inflika är det en ytterst komisk men fortfarande rationell teori. För att citera 

Lloyd själv uttrycker hon. 

 

Hans egna ”allegoriska tolkningar” är inte mindre seriöst menade, och har haft lika stort 

inflytande. Hur tillfälliga och fantasifulla hans allegorier än må verka nu, så har de idéer 

och ideal som finns där formulerade blivit djupt rotande i de tankestrukturer som 

utvecklats i fråga om Förnuft och gender.
71

  

 

För att ge exempel så uttrycker man i västvärlden idag orden ”du kör som en kärring”, 

”You drive like a woman” om man inte framför ett fordon enligt norm eller struktur. 

Om mannen ej har kommandot av vagnen, kör bilen skickligt eller med förnuft, så 

nämns dessa ord eftersom kvinnan inte anses förmå sig köra bil lika väl som en man.  

    Samhället idag bygger till största del på dessa äldre tankestrukturer. Dessa strukturer i 

samhället förtydligar teoretikern Fanny Ambjörnsson. I sin bok I en klass för sig har 

hon gjort fältstudier med ungdomar i gymnasiet och studerat hur det ser ut mellan 

ungdomarna och hur de förhåller sig till begreppen genus, sexualitet och klass. 

Fältstudien grundar sig i gymnasietjejer och dessa ungdomars förhållningsätt. 

Ambjörnsson uttrycker begreppet könsroller som det rådande ordet som finns i 

dagordningen.
72

 Detta både i skolan men även inom sociala medier. Normaliseringen är 

väl diskuterat och dessa rådande kulturella stereotyper av kön, klass, etnicitet finns 

underliggande. Processen i dagens samhälle » att bli tjej « som Ambjörnsson benämner 

förenas med olika former av möten, makt och en självdisciplinering i vardagen. Dessa 
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underliggande krav baseras på normalitet.
73

 Den bakomliggande normalitet mellan 

könen och könsrollerna ligger till grund i det allmänna för att återkoppla till Lloyd. Det 

som bör förtydligas är att båda könen har en sektionerad plats i samhället och båda kan 

påverkas negativt av den, inte endast kvinnan. 

    Ambjörnsson talar om relationen mellan norm och avvikelse är en hierarki. Mannen 

har, som tidigare påpekats, i den västerländska idétraditionen om människans uppkomst 

varit i besittning av den överordnade positionen mot kvinnan. På samma sätt har 

homosexualiteten en symbolisk men även en social underordnad plats mot 

heterosexualiteten. Det blev symboliskt bestämt att se homosexualiteten som icke norm, 

av det onormala, eftersom det ej följde den biologiska faktorn föll den per automatik 

som onaturlig.  

 

På liknande sätt kan man analysera vardagliga och tillsynes harmlösa gränsdragningar 

tonårstjejer emellan, som en menande blick riktad åt någons >>totalt misslyckade<< 

sminkning, eller löst skvaller om någon som hånglat med >>alltför många<<, som sätt att 

bestämma och upprätthålla normalitet och därigenom hierarki.
74

  

 

Normaliteten inom hierarkin skapar grunder i hur en man och kvinna bör vara i 

samhället. Kvinnor ska inte vara lösa utan tyglas, som Platon samt Filon uttryckte. 

Kvinnor är fylld av lust och sexualitet och deras irrationalitet när Eva valde att bita i den 

förbjudna frukten. 

 

4.1 Genusteori, feministisk litteraturteori och arketypsteori 
Något som också är viktigt att lyfta i teorikapitlet är vad som speglar kvinnlig 

normalitet i dagens samhälle. Förutom underordnad position av mannen och att de ska 

tyglas, likt hästarna som Filon gav som metafor, finns det andra delar som tillhör 

normativ femininet i det västerländska samhället. Normer upprätthålls och skapas 

genom utpekande av avvikelser
75

 och det som Ambjörnsson beskriver från fältstudier 

bland gymnasietjejer är att BF-tjejerna (barn- och fritidsprogrammet) beter sig mer 

avvikande enligt S-tjejerna (samhällsprogrammet). För att citera Ambjörnsson, ”Med 

utgångspunkt i S-tjejernas negativa tal om BF-tjejerna kan vi alltså få en första, diffus 

karta över vilka egenskaper som allmänt ansågs åtråvärda för en tjej”.
76

 Vad S-tjejerna 

uttalade sig om var att BF-tjejerna kraftigt sminkar sig, festar hårt och ligger runt eller 

att de resulterar i att bli gravida. S-tjejernas strävan var att fortfarande kunna släppa loss 

men inom en gräns där de fortfarande kunde ses som respektabla och måttfulla. 

Förutom dessa egenskaper ville de visa på inlevelseförmåga, tolerans, mjukhet, empati 

och kontroll över sig själva. Här tillhör det åtråvärda normativa femininet som S-

tjejerna sökte efter att tjejerna skulle vara under kontroll och måttfullhet vilket betyder 

att det inte är normativt som kvinna att ligga runt. En åtråvärd tjej är inte lössläppt utan 

hon ska visa mjukhet och ha god tolerans mot andra runt sig. Det Ambjörnsson senare 

beskriver är att detta beteende eller egenskaper främst speglades i korridorerna eller 
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klassrummen. I det offentliga var det mer väsentligt för tjejerna att visa dessa 

egenskaper för andra tjejer men främst för killarna i klassen. Från att S-tjejerna med sitt 

behärskade kroppsliga spel i klassrummet där de inte utgav större rörelse eller röst 

kunde de tillsammans vid lunchbordet tala högt och avbryta varandra uttrycker 

Ambjörnsson. Även om dagens skola har en mer jämställd karaktär mellan könen att det 

i klassrummet och att de uttrycker sig ungefär lika ofta, beskriver Ambjörnsson, är det 

skillnad på i vilka sammanhang de väljer att tala eller ta plats. Tjejerna uttalade sig 

sällan spontant i klassrummet utan de var under kontrollerade former. Killar skrek gärna 

svaret rakt ut medan tjejerna räckte upp handen.
77

 Männen får ta plats och kvinnorna 

ska kontrolleras.
78

 

    Vad Ambjörnsson beskriver i sina fältstudier är att normativ femininet är egenskaper 

som speglar hur arketyperna Eva och jungfru Maria beskrivs. Kontrollade, oskuldsfull, 

måttfulla, mjuka och empatiska. Dessa egenskaper strävar S-tjejerna efter och de 

negativa tal de för mot tjejerna i BF som inte följer dessa riktlinjer är avvikelser. Vad 

detta beträffar utgör S-tjejernas moral mot BF-tjejerna att de är mindre kvinnliga 

eftersom de inte förhåller sig efter kvinnliga normer. För att utveckla ytterligare ett steg 

kan vi också se på hur samhället ställer sig till vad som är normativ moral i det 

västerländska samhället. Moralen har tidigare utgett sig för att följa de manliga 

egenskaperna resonera förnuftigt, att distansera samt abstraktion. Den feministiska 

etiken fick sitt genomslag 1982 av Carol Gilligan och hon gav förslag på hur man kan 

bryta de äldre tankestrukturerna där traditionell etik endast står till mannens förfogande. 

De kvinnliga egenskaperna, känslor, empati och konkretion kan också ge ett gott 

moraliskt handlade.
79

  

    Här presenteras återigen vad beträffar de normbelagda kvinnliga egenskaperna men 

Gilligan bevisade att inidvider kan göra goda moraliska handlanden med att visa empati 

och inte endast förnuft. Samtidigt som den feministiska etikens genomslag var till det 

goda för att utveckla samhällets tankestrukturer bygger de på att kvinnliga egenskaper 

ska vara empatiska eller bygga på känslor.
80

 Det väljer att påpekas eftersom teorierna 

inte ska användas för att definiera att könen besitter vissa specifika egenskaper per 

automatik. 

 

Den feministiska litteraturteorin kan presenteras inom två inriktningar. Marxistisk 

litteraturteori och feministisk litteraturteori. Under 1970-talet stod dessa sida vid sida 

där marxisterna hade klassamhället som det grundläggande för förståelsen av 

litteraturen medan feministerna hade sin utgångspunkt inom makt- och 

tankestrukturerna i samhället. Detta ofta i en kombination med klassamhället.
81

 Det 

feministisk litteraturteori vill göra är att synliggöra de patriarkala hierarkistrukturer som 

finns i samhället och hur den förs vidare genom litteraturen. I början låg grunden för att 

lyfta kvinnorna till att de också var ”normala” och inte endast de manliga egenskaperna 

eller normen. Den största delen av feministiska teorin var att ta avstånd från den 
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biologiska definitionen som ligger till grund för Freuds teorier. Kvinnan erhåller inte 

automatisk vissa specifika egenskaper eller beteenden när hon föds. Förklaringarna var 

till en början att den kvinnliga synvinkeln var samhällsbestämd. Intresset för detta 

riktades senare mot hur kvinnliga erfarenheter beskrevs i de skrivsätt som var typiska 

för kvinnliga författare varse sig den var skriven av män eller kvinnor. Detta för att 

belysa kvinnobilden.  

 

Under senare år har denna teori närmat sig psykoanalysen. Detta eftersom den 

kombinerat fler synpunkter från strukturalistisk analys detta genom hur människans 

psykologiska mekanismer påverkas av det patriarkala samhället.
82

  

 

Arketypsteorin bygger på hur kvinnor och män har framställts med olika egenskaper 

genom tiderna. Inom litteraturvetenskapen presenteras begreppet arketypföljande som 

att det finns bestämda förställningsmönster hos karaktären som återkommer i uttryck av 

motiv, handlingsmönster, figurer eller bilder som kan identifieras/urskiljas i ett brett 

spektrum av litteratur.
83

 Arketyper kan ses inom den teoretiska ramen som antingen 

universella men också grundläggande för vad som finns i människors psyke. Därför så 

uppkommer ofta en spontan, ibland känslomässig reaktion hos människor, omedvetet, 

när de får läsa eller höra om en arketyp inom litteraturen eller andra medier.
84

 En del 

menar att arketyperna är kulturellt bestämda medan vissa har accepterat arketyps 

begreppet.  

    Detta arketypsbegrepp skapades av Carl Gustav Jung som var lärjunge till Freud. 

Hans förklaring var att dessa föreställningsvärldar kring en arketyp är att de är en del av 

det mänskliga psyket, inte att de är inlärda. Dessa tankar existerar, enligt Jung, hos oss 

människor innan kulturen började forma vår föreställningsvärld.
85

  

 

 

4.2  Med didaktiken som redskap 
Tidigare teorier har presenterat hur samtida samhälle bygger på förhållningsätt kring 

könens hierarki samt hur dem traderat i litteraturen och gamla tankestrukturer kring 

könen. Dessa strukturer återfinner man fortfarande i modern tid inrotade i vardagslivet.  

    Denna del av teorin har didaktiskt inriktning och kommer beskriva hur läsningen 

påverkar oss men vad den framförallt ger ungdomarna. Hur litteraturen kan öppna 

dörrar för nya perspektiv. I boken Litteratur och läsning presenterar en kvinna vid namn 

Judith Langer (1995) en diskussion kring olika teorier om läsning i gymnasieskolan och 

tillämpning av litteraturdidaktisk teori. Hon beskriver hur eleverna genom läsningen kan 

skapa meningsskapande processer genom läsningen. Eleverna kan genom litteraturen 

öppna nya tankesätt och förstå skeenden, sig själva eller världen i nya perspektiv. 

Langers ideal är att ha en öppenhet i klassrummet där eleverna kan resonera och 

diskutera det som de får ta del av i litteraturen. Det ger möjligheten för diskussion och 
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se hur eleverna förstått och bearbetat sin bok de tagit del av. Tolkningen kan vara ytterst 

bred och stöd av lärare är väsentlig för att guida det eleverna fångar upp från sina 

upplevelser av boken. Lärarna behöver ge eleverna de redskap som de kan behöva för 

att tolka texterna och förstå budskapet bakom dem.
86

  

 

Vi läser ju inte skönlitteratur i första hand för att förstå texter, utan för att genom texterna 

och deras skiftande konstmässiga utformningar få syn på både oss själva och på en långt 

större och vidare värld.
87

  

     

Som tidigare presenterat går arvet vidare med hierarkiska perspektiv på könen genom 

litteraturen. Vid läsning kan elever uppmärksamma sig själva eller världen ur de 

beteendemönster som finns i samtida samhälle. Hur beskrivs egentligen män eller 

kvinnor i litteratur. Enligt skolverkets riktlinjer för kurserna i svenska lyder en del av 

syftet följande ”Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 

perspektiv. […] Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 

hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor”
88

 och 

följande lyder religionskunskapen ”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta 

till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, 

livsåskådningar och etiska förhållningssätt samt olika tolkningar när det gäller dessa. 

Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild 

betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det 

svenska samhället. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som 

präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter […] I 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt 

granska källor”.
89

  

   

Eleverna måste hantera källkritik och läsa med kritiska ögon. Vid läsningen av litteratur 

ska den kritiska läsningen uppmärksamma genusordningen och framställningen av de 

olika könen samt att under religionskunskapen få grunderna i kristendomen. Vilken 

påverkan religionen haft, och har på våra traditioner samt värdegrunder i samhället samt 

mellan könen. Eleven ska försöka söka sig djupare och bortom det som beskrivs i 

texterna, att läsa mellan raderna, och lära sig analytisk läsning. Samtidigt bör det 

påpekas att den formen av läsning kan problematiseras. Om eleven ständigt läser med 

misstänksamma ögon kan den dock fastna i den positionen. Det kan bidra till att en elev 

inte ser annat än det som skadar eller bedrar en.
90

 Det handlar om att ge eleverna vikten 

av källkritik men att inte kritisera för att kritisera.  

    Vidare beskriver Magnus Persson i verket Den goda boken om att kritiken inom 

myten om den goda litteraturen återfinns i en samlingsbenämning som kallas för kritisk 

teori. Inom dessa innehåller bland annat marxism, postkolonialism, feminism med flera.     

   Inom den kritiska teorin handlar det om att uppmärksamma och avslöja de dolda 
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ideologier och värderingar som finns i de litterära texterna och bevisa hur de är 

sammanvävda med förtryck och maktutövning. Persson uttrycker sig senare av vilken 

anledning skall vi då läsa litteratur om det är en förtryckarmaskin.
91

 Det besvarar 

litteraturvetaren John Beverly ur sin bok Against Literature. Han beskriver i början av 

sin bok att den motvilja som existerar för litteraturen beror till övervägande del för 

kopplingen till skapandet av det moderna samhället och de villkor som finns för att 

upprätthålla, omdefiniera det kapitalistiska herraväldet och speciellt i de situationer som 

präglas av kolonial och neokolonial dominans.
92

  

    Persson beskriver litteraturens väsentlighet för samhället och människorna. 

Litteraturen har olika egenskaper och det är den enda som faktiskt kan omvärdera 

individers tankesätt. Det är det enda medium som kan tänka och ägna sig åt kritik men 

även självkritik. Litteraturens är också det enda medium som faktiskt kan moralisera, 

samtidigt moralisera över moraliserande. Reflektioner över våra handlingar på det 

djupare planet. Litteraturen ger individer vidgade vyer och kan hjälpa en kritisera den 

man är som människa. Dessa tankar kommer sedan vara med individen hela livet. Kort 

sagt är litteraturen god.
93

 Gällande litteraturens del i det förtryckande och det redskap 

det är för kapitalism så gäller det att ta sig an det med psykoanalysen föreslog Beverly. 

Genom en sådan analys kan litteraturen reformeras utifrån nya utgångspunkter. Detta i 

ett syfte att visa det är bättre att ägna sig åt kärlek och solidaritet. Psykoanalysen vill 

inte utplåna subjektet eller bota problemet utan som tidigare nämnt, reformera. Ta det 

onda och visa på vad som är det goda istället.
94

 

 

Unga människor har alltid behövt lära sig vissa färdigheter och erövra kunskaper, och de 

har på varierande vis tvingats pröva olika identiteter och utveckla samhörighet med ”sin” 

grupp och ”sitt” samhälle för att alls klara sig.
95

 

 

Citatet ovan leder oss in mot hur viktigt nya tankestrukturer är för ungdomarna. 

Eleverna förväntas välja en identitet som tillhör den norm samhället förväntar sig utav 

dem istället för att söka sig efter en identitet och utvecklas i dem själva. Citatet kommer 

från boken Lärande, skola, bildning.  Skolans frågor är centrala för de flesta politiker 

och i en central samhällsdiskussion i samhällets utveckling. De senare åren har 

ämnesöverskridande arbete varit uppmärksammat och det ingår nu i skolplanen på 

gymnasienivå. Lärare kan genom projekt eller andra former kunna knyta ihop kurserna 

och visa på hur ämnena samspelar.
96

  

   Avslutande presenteras ett utdrag i skolverket om fördelar med ämnesöverskridande  

inom gymnasiet samt en punktlista av olika delar vad ämnes överskidande ger eleverna. 

 

Det finns många vinster med att lärare går ihop och arbetar ämnesövergripande i sina 

klasser. Bland annat kan lärarna tillsammans ge eleverna rika möjligheter att se helheter och 
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utveckla de förmågor som anges i examensmålen. På så sätt blir de väl förberedda inför 

gymnasiearbetet i trean.
97

 

1. Helhetssyn på elevernas kunskapsutveckling 

2. Samarbeta i grupp. Både elever och lärare 

3. Djupare förståelse för komplexa ämnesområden, fler infallsvinklar. 

4. Mer verklighetsanknutet arbetssätt. Lämna färdiga läromedel, mer levande källor. 

5. Variation 

6. Lustfyllt
98
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5 Tidigare forskning  
Det finns en stor del av forskning inom områdena genusteori och studier kring könens 

hierarkiska placering i samhället. Studier som enbart lokaliserat sig mot Lilith och hur 

hon framställs som eventuell förbild för samtida perspektiv är mindre. De texter som 

uppmärksammat Lilith kommer att presenteras men för att få en djupare bild kommer 

även tidigare forskning blicka mot hur normer och könshierarki tidigare beskrivits. 

Detta kommer också ske med en inblick i dagens gymnasieskola. För att förtydliga 

beskriver dessa texter hur könen framställs i litteraturen som sedan speglat samhället.  

 

4.1 Liliths benämning i Glaspärlespelen 
I sin doktorsavhandling Glaspärlespelaren lyfter Britt Johanne Farstad arketypen Lilith i 

olika delar i sin forskning. Hon har tagit del av boken Lilith’s Brood där hon själv 

uttrycker hur författarinnan Octavia Butlers nya gestaltningar ger nya perspektiv.
99

 

 

Butler sätter bl.a. sökljuset på motsättningar mellan etniska grupper, 

mänskligt (manligt) våld granskas genom en utomstående arts ögon och genusrelaterade 

problem sätts i fokus ifrån ett nyskapande perspektiv. Sexualitet och kroppslighet 

förändras i Butlers framtida värld, men istället for att bli allt mer abstrakta och 

okroppsliga, blir människor bättre förankrade i sina kroppar. Butler spegelvänder sexuella 

och socioekonomiska myter och berättelser och skapar genom det ny förståelse för 

företeelser som läsaren förhåller sig till i den egna, faktiska världen.
100

 

 

Butler använder den nya arten för att skildra de mänskliga problemen i världen och 

Lilith som arketypen för att leda det nya samhället. Butler spegelvänder, som Farstad 

uttrycker det, de sexuella och sociologiska myterna i världen och skapar en ny förståelse 

för läsaren om den faktiska världen.  

 

Farstad lyfter också arketypen Lilith när hon diskuterar novellen Avgrundsbok som är 

skriven av Peter Nilson. Hon påpekar att Nilson i flera litterära verk återkommande 

syftar mot Lilith och han beskriver de manliga karaktärernas uttryck om rädsla för den 

okända mystiska fresterskan, en kvinnodemon.
101

   

    I novellen Avgrundsbok är det förställningarna om Drottning Saba och Lilith som 

sammanförts på oväntade sätt. Farstad benämner det som att i ett flertal samtal jämförs 

karaktären Bilqis med Lilith just som den förföriska fresterskan som får männen på fall. 

Farstad utvecklar sin diskussion hur Lilith också kan återfinnas i samband med Kvinnan 

som ville ha barn med döden och Gilgamesheposet. Farstad benämner att enligt 

historiken Samuel Noa Kramer är Lilith beskriven i prologen till Gilgamesheposet.
102

 

Detta citeras följande ”a serpent who could not be charmed made its nest in the roots of 

the tree, The Anzu bird set his young in the branches of tree, And the dark maid Lilith 

built her home in the trunk”.
103
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    Farstad förklarar att sammabanden mellan Lilith och Drottning Saba är många inom 

ett flertal andra framställningar.  

 
Some say that Lilith ruled as queen in Zmargad, and again in Sheba; and was the 

demoness who destroyed Job's sons. Yet she escaped the curse of death which overtook 

Adam, since they had parted long before the Fall. Lilith and Naamah not only strangle 

infants but also seduce dreaming men, any one of whom, sleeping alone, may become 

their victim. Vidare sägs det att “Solomon 

suspected the Queen of Sheba of being Lilith, because she had hairy legs. His judgement 

on the two harlots is recorded in I Kings III. 16 ff. According to Isaiah xxxiv I4-I5, Lilith 

dwells among the desolate ruins in the Edomite Desert where satyrs (se'ir), reems, 

pelicans, owls, jackals, ostriches, arrow-snakes and kites keep her company.” 

http://gnosis.org/lilith.htm (2013-01-21).
104

  

 

Avslutningsvis så handlar Bilqis berättelse om förfall och misär. De sista åren av hennes 

liv lever Bilqis i en ”lerugn” och det öppnar tankarna till ”the darm maid Lilith (who) 

built her home in the trunk” beskriver Farstad. I motsats till fadern strålande slut så 

avslutas Bilqis liv att lever sina sista år bortglömd i människornas värld.
105

  

 

5.1  Lilith, Adam och Eva 

Författarinnan Henny Wenkart beskriver Liliths historia och tolkningar mellan könen. 

Hon diskuterar hur Lilith varit en revolution för flera kvinnor när hon genom 

skapelseberättelsens myt vägrade vara underdånig Adam. Lilith är skriven i en myt 

skapad och skriven av män. Av detta har hon associerats med begreppen olydig eller 

envis. De judiska kvinnorna har dock valt att lyfta henne i den definitionen Lilith 

förtjänar uttrycker sig Wenkart.
106

 Lilith representerar den kvinnliga friheten, styrkan, 

spontaniteten och generositeten. Vanligen när Lilith presenteras i äldre kvinnliga poem 

eller historier beskrivs Lilith, kvinnan, som den primära och mannen, ”he” den 

sekundära. Wenkart beskriver att de feministiska skribenterna ser Lilith som 

självständig och i synnerhet självständig från mannen. Lilith kan även associeras med 

homosexualitet då hon ur vissa verk hade lesbisk samvaro med Eva för att påverka 

Adams känslor.
107

 

 

[…] Lilith striving for equality with Adam must dome to grief: for if she were to achieve 

intimacy and equality with him, is his eyes he would have suffered defeat. A little boy 

may fear and resent his mother’s power over him, which she exerts because of her larger 

size and strength, among other things. […] As a man he is confronted by women who 

control his love button, his penis. As a teenager, he must watch helplessly as this most 

intimate, sensitive part of his body rises up against his will under the influence of a 

female.
108

  

 

Vidare beskriver Wenkart att mannen återfår sin kontroll under senare år men hans 

sexualitet kan fortfarande bli kontrollerad av en kvinna. Hon kan få hans penis att resa 

sig när hon vill. Den enda säkerheten mannen har är om han kontrollerar henne tillbaka 
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menar Wenkart. Därifrån har Lilith fått sin prägel till fresterska och demon. Detta 

eftersom Lilith kan kontrollera männens sexualitet. Myten ger henne en destruktiv bild 

istället för en bild av självständighet och styrka. De judiska männen under medeltiden 

hatade, fruktade men samtidigt lustade och begärde efter Lilith. De beskyllde henne för 

deras våta drömmar och att deras barn dog i födseln.
109

 Vidare utvecklar Wenkart att 

under medeltiden när myten om Lilith var en del av den emotionella verkligheten för 

judarna så dök hon oftast upp under kvinnornas menstruationsperioder. Enligt 

judendomen ska mannen vara avhållsam en vecka under och efter fruns menstruation. 

Detta för hennes kropp skall renas. En stor del av tiden i äktenskapet, utvecklar 

Wenkart, var avhållsamhet från varandra. Blodet symboliserar för många feministiska 

författare kvinnlighet. Fertiliteten och blodet är renhet och styrkan. Lilith dök alltså upp, 

enligt berättelserna, när männen var som mest utsatt för frestelse. Den tid han inte fick 

röra sin fru. Lilith beskrivs då vara skildrad med lågor kring sin kropp från naveln och 

neråt. 
110

 

    Vem Lilith utgör sig att vara beror på de kvinnor som söker henne och dessa kvinnors 

tidigare erfarenheter. Detta också beroende på behov eller rädsla för männen. Vad som 

karakteriserar Lilith är att hon är spontaniteten själv och kvinnor har länge sökt efter att 

våga bryta sig fri och vara spontan. En man kan dock frukta för en kvinnas spontanitet 

och hennes förlorande av självkontrollen, detta är i grund av att männen räds Lilith för 

hon har kontrollen över deras begär. Så mannen väljer också att åsidosätta spontaniteten 

själv, enligt Wenkart.
111

 

    Wenkart fortsätter med att förklara en anledning till att Lilith vill ha hämnd mot 

Adam är för att hon inte trodde att Adam så snabbt skulle finna kärleken i en ny kvinna. 

Hon lämnade Adam för han inte ville behandla henne som sin jämlika och i Lilith tanke 

skulle han reflektera och förstå varför hon lämnade honom. Lilith framställs även som 

orm-frestare eller ormen själv i Edens lustgård.
112

 Myten om Lilith utrycker 

uppmärksamhet hos människan med de två farliga och starka krafterna hos kvinnor; 

deras makt över männens begär och makten över männens generella kontinuitet vilket är 

mäns uppmärksamhet som är med deras relation till kvinnan. Oavsett om det är i ett 

mono- eller polygami äktenskap.
113

   

  

We must assume, of course, that although these stories were told as oral literature by 

women as well as men, they were elaborated by both sexes but written down by men. 

[…] Lilith, by contrast, choosing to live truthfully and authentically, must banish herself 

from marriage in which she is expected to be the subservient partner though she is of 

equal origin, […]  

   Lilith is still a character-in-progress.
114 
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5.2  När Gud var en kvinna 

Merlin Stone inleder sin bok When God was woman med att förklara att i början av allt 

dyrkade människorna Creatress of Life och the Mistress of the Heaven. I början av all 

religion var Gud en kvinna.
115

 Det var genom detta hon påbörjade sin undersökning 

kring de kvinnliga gudarna till en tid när Gudinnan var den allsmäktiga. När kvinnorna 

var Hennes präster och kontrollerade riterna i religionen.   

    Stone beskriver i hennes undersökningar att solguden idag beskrivs av manligt kön 

och månen som det kvinnliga. Till Stones förvåning har en Solgudinna funnits länder 

som Kanan, Anatolien, Arabländerna, Australien följt av Eskimåer, Japanerna och 

Khais i Indien som uttryckte att männen var en symbol av månen som var underordnade 

av solen. 
116

 I sin forskning fann hon att stor del av gudinnorna erhöll egenskaper som 

intelligens, vishet, modig, mäktig, konstnärlighet, skicklighet i skrift och ledare i strid.  

En Gudinna vid namn Saravati in Sumer ska ha hedrats för att ha skapat alfabetet. 

Gudinnan dyrkades i äldre Babylonien, Egypten, Afrika, Australien och Kina. Hon 

presenteras i många olika texter men med tiden byttes ordet Hon ut för männen skrev 

om texterna.
117

 

    Stone gör en egen reflektion där hon lyfter myten om Eva och hur det påverkade 

henne i sin uppväxt med Eva som kvinnlig symbol. 

 

But identifying with Eve, who was presented as the symbol of all women, the blame was 

in some mysterious way mine-and God, viewing the whole affair as my fault, chose to 

punish me by decreeing  ”I will greatly multiply your pain in childbearing; in pain you 

shall bring forth children, yet your desire shall be for your husband and he shall rule over 

you”(Genesis. 3:16) 

    So even as a young girl I was taught that, because of eve, when I grew up I was to bear 

my children in pain and suffering. As if this was not a sufficient penalty, […] I was to 

experience this pain with guilt, […] as punishment for being a woman, a daughter of Eve. 

To make matter worse, I was also supposed to accept the idea that men, symbolized by 

Adam, in order to prevent any further foolishness on my part, were presented with the 

right to control me-to rule over me. 
118

 

 

Hon förklarade vidare att denna roll kvinnan fått av myten om Eva och Adam från 

juden-kristendomens bibel var bara början på den manliga överlägsenheten och myten 

om Eva blev aldrig glömd. Det blev så att dessa myter blev stadgade var för att de äldre 

myterna om gudinnorna började kvalificeras som fabler och barnsagor. De ingick inte 

längre i det ultimata och lärande.
119

   

    The Queen of Heaven var den gudinna som var Gudinna som beskrevs mest frekvent 

och kvinnorna ansåg hon var den heligaste, beskriver Stones i sin forskning. Hon fann 

ett intressant fragment från de Summariska befolkningen med namnet Lilith. Lilith 

beskrivs som den unga jungfrun och den högra handen av Gudinnan Inanna. Lilith 

skickades till gatorna för att finna och hämta män åt Inanna och föra dem till templet. 
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Detta namn uppmärksammas senare i den hebreiska mytologin, den Judiska, som den 

första frun till Adam förklarar Stone. Hon vägrade vara underordnad Adam och gavs 

namnet demon av männen. Hon sökte efter spermarester för att skapa sina ”orena 

demonbarn”. Båda dessa myter, beskriver Stone har utvecklats på olika sätt ifrån 

originalet vem Lilith var men det som finns beskrivet kring henne är sexualiteten och 

bron till dyrkandet av Gudinnan.
120

  

    Andra spår av Lilith återfinns i bibeln, även om de är få. Lloyd Graham berättar ur sin 

bok Deceptions and myths of the bible att kungen Samson hade tre fruar och av dessa 

fruars namn var Delilah som betyder försvagning eller försvagade. Ordet kommer från 

hebreiskan Liliah som betyder mörker eller natt. Med ett D eller De framför så bildar 

det Deliliah. I hebreiskan betyder D begreppet daleth som betyder dörr som ordet 

Deliliah definition i hebreiskan blir dörren in till mörkret och inom mytologin är det 

vägen till helvetet eller underjorden. Deliliah är ingen mer eller mindre är Lilith som är 

Adams första hustru och Lilith kommer från det babyloniska ordet Lilitu, en ondskefull 

nattdemon. Inom alla de mesopotamiska rikena, förtydligar Graham identifierades Lilith 

med Succubus som var en fresterska som besökte männen om nätterna.
121

 

 

 

5.3 Att arbeta med genus i gymnasieskolan och jämnställdhetsflaggan 

I boken I en klass för sig presenterar Fanny Ambjörnsson resultat från sina fältstudier 

om genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Ambjörnssons studier diskuterar 

allt från hur flickor ska bete sig, konsten att göra sig kvinnlig, ord och begrepp kring 

tjejer, etnicitet och det väsentliga av att vara sig själv trots normaliteten. Normer och 

ideal är det som styr människor påpekar Ambjörnsson. I gymnasiet bland unga elever 

där hormoner och identitetsökandet är som starkast fortsätter dessa ideal och äldre 

tankesätt fortleva. Det är under dessa år eleverna bygger sina föreställningar kring vem 

de vill vara och vad som är ”rätt” och ”fel” i normaliteten.
122

  

    Genusbegreppet skapar ett lättare system att tala om skillnader mellan män och 

kvinnor, vad som är manligt och kvinnligt, utan att behöva diskutera biologiska 

skillnader. Fortfarande är det en svårhet att definiera begreppet genus och det fortgår en 

livlig diskussion. Det många feministiska forskare tycks vara enig om är att förståelsen 

av genus är en kulturellt skapad maktordning relaterad till de föreställningar som finns 

kring kvinnligt och manligt uttrycker Ambjörnsson. Hon menar att genus inte endast är 

ett begrepp som definierar att tjejer sätter upp håret i tofs utan det är mer än så, det är ett 

fortlöpande verb. En ständig process och hennes studier beskriver vilka handlingar det 

är som gör ”en till tjej” och vad händer om man misslyckas med dessa prestationer.
123

   

  Den normativa teorin gäller inte bara hur vi ska vara kvinna eller man utan att vi ska 

vara kvinna eller man. Denna process sker i vardagen under omedvetna 

beteendemönster människor präglas in till.
124

 Tjejerna i gymnasieskolan söker 

bekräftelse och oftast från det manliga könet. De klipper ny frisyr, köper nya kläder och 
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frågeställningen lyder ofta; Vad tyckte han? Ambjörnsson beskriver detta med: Vad 

tyckte Calle?
125

 som är en av gymnasietjejernas pojkvänner. Attraherandet av en man 

och att skapa en heterosexuell kropp är tjejernas mål.
126

 Tillskillnad från dessa 

gymnasietjejer som är S-tjejer (samhällsprogrammet) så pendlade BF-tjejerna (Barn- 

och fridisprogrammet) mellan det kroppsliga kvinnoidealet och att tänja på gränserna. 

Dessa tjejer klädde sig mer utmanande och detta med medvetenhet.
127

 Vid ett tillfälle 

har Ambjörnsson under sina fältstudier deltagit i en lektion i Livskunskap. Läraren 

diskuterar med eleverna vad de attraheras av hos det motsatta könet för att sedan kort 

benämna även samkönade. Ambjörnson beskriver att läraren visar på medvetenhet att 

synliggöra andra läggningar än heterosexualitet. Tyvärr framställs lärarens attityd kring 

homosexualiteten en sorts tilläggskunskap beskriver Ambjörnsson.  

 

När läraren synliggör homosexualitet som en tilläggskunskap visar det att inställningen 

kring killar och tjejers normativa sexuella preferenser inte påverkas eller ändras. Detta 

eftersom läraren börjar med att öppna frågan vad killarna attraheras av hos en tjej och 

tjejerna i en kille istället för att öppna frågan vad de attraheras av hos en annan 

människa. Här befäster läraren att homosexualitet är en avvikelse och stärker de 

normativa grunderna menar Ambjörnsson.
128

 Eleverna som fortsätter i dessa mönster att 

homosexualitet uppmärksammas tydligast hos killarna där begreppet bög ses som ett 

allmänt skällsord. Det som inte var normativt-maskulint tog killarna anstånd till samt att 

de beskrev att bögar är fjolliga och omanliga.
129

 Vidare utvecklar Ambjörnsson att 

eleverna ser skillnaden på homosexuella eftersom de inte ingår i det normativa idealet. 

Killarna ska vara råare och tjejer mjukare och dessa förhållningsätt förväntar 

gymnasieeleverna att de ska ha för att uppskattas av det andra könet.
130

  

 

De överträdelser av normerna som horan respektive den okvinnliga kvinnan utgör tycks 

alltså vara mindre av varandras motpoler, samtidigt som de är tydligt avhängiga 

tolkningar präglade av klass. På så vis minns vi om hur genusskapande är en komplex 

process inom vilken andra strukturerade principer alltid är närvarande.
131

  

 

Ambjörnsson uttrycker fortsättningsvis att begreppet feminist är ett ord som är 

förknippat med en negativ spänning för många av de unga killarna i gymnasiet. När 

några tjejer startade feministgrupper för att motverka patriarkatets struktur fick de 

motstånd och ofta kommentarer som löd; »Jobbiga kvinnor!«, »Hysteriska typer« eller 

»Lesbiska«. Dessa associationer grundar sig i att de unga killarna inte fått kunskaper om 

att se genus i större perspektiv.
132

 Ambjörnsson uttrycker sig följande slutet av sin 

studie: 
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Att ha en feministisk övertygelse och skriva in sig i ett feministiskt forskarsammanhang 

uppmanar till reflektioner kring just makt och maktlöshet, maktutövning och förtryck. 

Till att undersöka hierarkier mellan män och kvinnor, knutna till föreställningar kring 

manligt och kvinnligt.
133

 

 

Vidare beskriver hon definitionen av normalitet. Det handlar inte endast om en neutral 

beskrivning av det genomsnittliga och vanliga sättet att vara, utan det är en uppmaning 

på hur man som människa bör vara. Eleverna i gymnasieskolan i Ambjörnsson studie 

sökte ständigt efter att vara fria människor samtidigt upprätthöll tjejerna mot varandra 

föreställningarna om att S-tjejerna förväntades ingå mer konkret i normaliteten medan 

BF-tjejerna inte gjorde det. 
134

 

 

Den opposition mot normer och ideal som de båda tjejgrupperna stundom uttryckt måste 

följaktligen till stora delar betraktas som ett resultat av de handlingsmönster, 

kommunikationsstrategier och känslostrukturer som var dem tillgängliga. På samma sätt 

måste vi också förstå de gränser tjejerna drog gentemot varandra och andra. Därför finns 

det inte heller inget enkelt svar på Annikas fråga om huruvida tjejerna är förtrycka eller 

ej. Bara ytterligare frågor, för nya generationer av tjejer, kommande forskning och 

politisk aktivism, att avhandla.
135

  

 

Yvonne Hirdman är en forskare som djupdykt i det svenska samhällets jämställdhet.  

Hon reflekterar över i sin bok Genus – om det stabilas föränderliga former att Sverige 

är ett land med en jämställhetsflagga, ändock produceras olikheter mellan könen. Med 

detta menar Hirdman att som land har utvecklingen kommit längre i Sverige än vad det 

har i exempelvis andra länder. Exempel sedan 1960-talet med införandet av kampanjen 

”Kvinnan med hjälmen”
136

 har staten reformerat samhället för kvinnor och män ska 

inkluderas lika i de olika yrkesgrupperna överlag.
137

 Det är svårt att bryta normer och 

det uttrycker även Hirdman som: ”varför i jösse namn ska kvinnor ha sämre betalt för 

samma eller likvärdigt yrke? Varför ska män representera kvinnor i politiken?”
138

  

 

Likt att eleverna fortsätter i normalitetens mönster så är samhället skapt av strukturer 

som människor fortsätter att omedvetet gå i. Det finns en revolutionär målsättning som 

lyder att förändra könens ojämlika relation samtidigt som medlen för detta inte finns, 

inte kan finnas och kanske rentav inte får finnas. Denna samhällsuppbyggnad är svårare 

att förändra än att byta ut en maktägande klass mot en annan. Vilken innebär enligt 

Hirdman att med eller utan maktanalys är metoden för att förändra samhället högst 

bekymmersamt.
139

 Jämställheten har blivit en produkt och kvinnan lika så. Den manliga 

normen uttrycker att ”vi” ska ”ta vara på” kvinnor och deras kompetens.
140

  

    Avslutningsvis uttrycker sig hirdman att den manliga normen och Honom är inte av 
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samma status som för 50 eller 100 år sedan. Hon beskriver det som en grundläggande 

sekularisering av Människan. 

 

Det är den nakne kejsaren vi ser, en plufsig halvgammal figur, med en krypande känsla 

av panik när han fingrar på byxornas guldbrokad. Eller låter jag mig luras av att han blivit 

så sjaskig i sin senmoderna tragik? I vilket fall som helst, förlusten av denna tusenåriga 

artefakt är emellertid varken smärtfri eller ofarlig. Vi bör vara på vår vakt.
141 
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6 Analys 
Innan analysen mellan böckernas innehåll och skolverkets riktlinjer för kurserna 

svenska 3 och religionskunskap 1 kommer analysmetoden presenteras. Under analysen 

kommer teorierna finnas till stöd för att förklara och granska analysprocessen.  

 

Arketypsanalys av Lilith 

Arketypsteorin bygger på hur män och kvinnorna framställs inom litteraturen. Det 

speciella med Lilith är att hon bryter normen i de kvinnliga egenskaperna. Lilith 

karakteriseras inom litteraturen som antingen svart- eller rödhårig. Där det röda 

symboliserar eld eller blod och det svarta, natten. Dessa kommer utifrån de olika 

symboler hon liknas med och dessa symboler är äpplet, blodet, elden, natten, en uggla 

m.fl. Genom att hon presenteras med olika symboler kan hon kvalificeras som arketyp 

men även på hennes egenskaper som är återkommande. Lilith kommer ifrån en 

föreställningsvärld där kvinnan skapades samtidigt som mannen från samma jord av 

Gud. Denna karaktär har dock tidigare återgivits i tradition hos den Summariska 

befolkningen som den högra handen till Gudinnan Innana. Lilith berör läsaren på ett 

nytt sätt eftersom hon frångår den normativa och stereotypiska kvinnan i det 

västerländska samhället detta till skillnad från andra kvinnliga arketyper modern, häxan 

eller jungfrun. Lilith som arketyp står för mod, individualitet, frihet och självständighet. 

Dessa handlingsmönster återkommer ständigt hos Lilith. Begreppet funktion reflekterar 

hur karaktären, arketypen, agerar i en viss händelse. Lilith reagerar ofta med stolthet, 

rakryggad samt intelligens. Hon reflekterar som individ över beslut och låter sig inte 

utelämnas för att någon annan skall styra henne. Innan den västerländska kulturen 

började formas fanns Lilith i litteraturens hos olika befolkningar. Hon kvalificeras än 

som arketyp även om hon vid få tillfällen framställs i nutida litteratur. På grund av 

hennes avsaknad och avlägsnandet av henne från Bibeln så tillhör hon inte de typiska 

arketyperna i västerländsk modern litteratur eller andra medier.  

 

Analys av Adams första hustru Lilith och Lilith’s Brood med stöd av 

teorier 

Citaten i varje litterärt verk kommer representera böckerna under analysen. Dessa citat 

diskuteras sedan med teorierna utifrån genusperspektiv i samhället. Liliths tema och 

återkommande motiv kommer också förklaras. 

 

Ur stoftet steg vi upp, rygg mot rygg, man och kvinna. Så vända vi oss båda om och 

såg varandra människan.
142

 

- Det är bara en intelligent man som tolererar en jämlik kvinna och du vill väl vara 

intelligent, Adam? Eller hur? Det är bara en riktig stark man som vågar vara svag, du 

är lika mycket kvinna som jag är man. Fattar du inte det, Adam? 
143
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- We’re not hierarchical, you see. We never were. But we are powerfully acquisitive. We 

acquire new life-seek it, investigate it, manipulate it, sort it, use it.[…]
144

 

 

Tuana beskriver hur könens uppdelning sett ut genom tiderna. Kvinnan har alltid 

placerats i lägre rang.
145

 Gustavsson tydliggör att det finns egentligen inte konkret 

skillnad mellan könen. Den skillnaden som finns är marginell och baseras på biologiska 

färdigheter, vilket också Tuana styrker.
 146

 Föreställningarna om könens egenskaper 

baseras på den andra skapelseberättelsen i Genesis.
147

 Förutom den andra 

skapelseberättelsen beskriver Platons med sin tolkning att mannen framställes som det 

dominanta könet. Mannen skapades först och hade den värdigaste egenskapen vilket var 

Förnuftet. Kvinnan liknades med Sinnesvarselblivningen.
148

 I Ambjörnsson teori är det 

en relation mellan norm och avvikelse en hierarki. Mannen är det överlägsna könet av 

människan på samma sätt har homosexualiteten en symbolisk men även en social 

underordnad plats mot heterosexualiteten. Hierarkisystemets uppbyggnad mellan könen 

har egentligen inga vetenskapliga belägg utan de baseras på de äldre tankestrukturer 

ifrån litteratur. Vad som kan fastställa detta presenteras i Genesis vid första 

skapelseberättelsen, att mannen och kvinnan skapades samtidigt. Vilket löd följande: 

”So God he created man in his image, in image of God he created him; male and female 

he created them”
149

 Vad som förstärker bryggan med Lilith mellan könen kan återses i 

Butlers roman Lilith’s Brood där ledaren väljs utifrån dess förutsättningar inte kön. 

Lilith får i den boken som handlingsmotivet, mönstret, självständighet och mod. Hon 

blir bryggan mellan människorna och de nya livsformerna. I situationsmotivet med 

Lilith i dessa citat agerar hon självständigt och rakryggad. Utifrån dessa citat i båda 

verken Adams första hustru Lilith och Lilith’s Brood är Lilith öppensinnad och väljer att 

se individer utifrån deras egenskaper, inte kön eller livsform. 

 

 

- Do you understand why they chose you-someone who desperately doesn’t want the 

responsibility, who doesn’t want to lead, who is a woman? 

The condescension in his voice first startled, then angered her. 

- Do I see, Joe? Oh yes, I’ve had plenty of time to see
150

 

 

- Du är väl inte mer van vid jakt än jag! 

Adam sträckte ut sin hand mot mig. 

- Så kom då med, men skyll dig själv. Jakt är till för män och inte för kvinnor. 

- Och vem har sagt det? 

- Ingen, naturligtvis ingen.
151

 

 

Liliths tema fortsätter med att vara självständig och intelligent. Hennes resonemang drar 

inte samma förutfattade slutsatser som männen i citaten. Arketypen belyser nya 
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perspektiv likt att det inte finns några relevanta slutsatser för att könens egenskaper är 

något man föds med. Männen bör inte automatiskt ta plats och kvinnan ska inte 

kontrolleras,
152

 av anledningen att det inte existerar några konkreta belägg för detta. 

Människornas egenskaper kommer beroende på samhällsstruktur och omgivning. Lilith 

som arketyp bevisar att kvinnor inte måste vara passiva eller ha specifika beteenden.
153

 

 

 

Här delade människan på sig, här var vi mer än man och kvinna. Adam var den 

befruktande, jag den födande. Han gav och jag tog emot.
154

  

 

Den Osynlige och Adam fick tissla och tassla bäst de ville om kvällarna. Numera hörde 

jag dem nog, visste väl deras förhoppningar om att naturens egna lagar skulle göra mig 

fogligare och mer lik den kvinnotjänarinna de önskade. Själv var jag emellertid fast 

besluten att fortsätta att vara människa- och kvinna. Jag skulle förvandla mitt 

barnafödande till en vällustslek i stället för en smärtkris. Men ännu kunde Adam och den 

Osynlige få gå omkring och hoppas…
155

 

 

 

Arketypen Lilith bevisar på sin sinnesnärvaro och intelligens. Ett medvetehetsmotiv 

synliggörs genom att Lilith ser vad som sker kring henne för att senare spegla 

egenskaper som intelligens och reflektion. Hon uppmärksammar vad som händer i 

hennes närvaro och väljer inte att ta en passivroll utan en aktiv. Lilith förstår att Gud 

och Adam försöker uppmana till att hon är objektet som ska ta emot. Som arketyp låter 

sig inte Lilith att kontrolleras, vilket inte tillhör de normativa tankestrukturerna, 156
 utan 

är fast bestämd över sin frihet och självständighet. Hon vänder barnafödandet till vällust 

och bemöter sitt öde utifrån sin egen vilja.  

 

 

- Lilith, sa han varnande, du vet vad vi är tillsagda. Vi måste lyda, och du måste även 

lyda mig, din herre och man. Här kommer jag hem hungrig och trött, och så vitt jag 

märker har du varken dukat fram mat eller dryck utan bara tänkt upproriska tankar. 

Men då rann sinnet på mig. Jag stampade hårt med min fot i mjukt gräs. 

- Aldrig ska du härska över mig, Adam! Skrek jag. Aldrig ska någon man kuva mig! 

På samma gång är vi skapade, du och jag, båda som självständiga människor.
157

  

 

Semael försökte ideligen övertala mig att flytta ifrån min grotta till hans avsevärt 

bekvämare boning.  […] Hemma hos Semael skulle min självständighet utplånas, jag 

litade inte alls på hans fagra löften att allt skulle vara som förut. […] 

- Om du vill leva tillsammans med mig så får det ske här, sa jag bestämt och höjde mitt 

krus med druvsaft mot Semael.
158
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Återigen presenterar arketypen Lilith självständighet. Lilith belyser idéen om en ny 

tankestruktur utifrån att människan skapades utifrån samma grund, mer lika än olika. 

Samma potential samt att det inte finns trovärdiga belägg för att mannen ska vara den 

som är högst i hierarkin. Kvinnan måste inte vara den som ska anpassa sig eftersom det 

inte finns någon egentlig grund för det. Friheten kom med människorna enligt arketypen 

Lilith och friheten tillhör alla kön.  

 

Att jag var öppen nu, gjorde det otillåtna tillåtet och ledde skräcken på 

njutningsvägar… 

- Ta mig då! Ropade jag utmanande. Fullborda din våldtäkt, visa din styrka! 

Men Semael hade släppt mina armar, han torkade bort spottet och gnuggade sig i 

ögonen. Han verkade helt blind.
159

 

 

- Loyalties can change according to who people are sleeping with, Lilith said.
160

 

 

- There’ll be no rape here, she said evenly. She raised her voice. 

- Nobody here is property. Nobody here has the right to use of anybody else’s body. 

There’ll be no back-to-the-Stone-Age, caveman bullshit!
161

 

 

Arketypen Lilith är en symbol för sexualiteten speciellt den fria sexualiteten vilket 

presenteras I följande citat. Medvetandemotiv träder fram genom att Lilith övertar 

våldtäkten till sin egen samt återtar sin integritet och självständighet. Ingen kan härska 

över Liliths fria sexualitet. Lilith har kontroll över sin sexualitet samtidigt som hon inte 

låter sig kontrolleras. Utifrån det andra citatet som kommer från Lilith’s Brood så 

beskriver hon att lojaliteten kan förändras beroende på vem en människa har sex med. 

Sexualitetens makt hos människorna kontrollerar dem. Liliths beskrivning av detta visar 

på medvetandemotiv hos karaktären. Hon förklarar att endast när människan har 

kontrollen över sin egen sexualitet kan man välja hur den ska användas. I kvinnans 

position som subjekt och med mannen som objekt i samhället måste kvinnan bryta den 

normativa strukturen i att endast hon ska ta emot.
162

 Sista citatet karakteriseras 

arketypen med empati men också förnuft. Moralen utger sig att man ska resonera 

förnuft som är en av de manliga egenskaperna.
163

 Samtidigt inkluderar Lilith de 

kvinnligt kodade egenskaperna som empati och känslor. 164
 

    Här återses de teman som finns hos Lilith, frihet, mod och självständighet. Hon tar en 

aktivroll och presenterar att ingen är någons ägodel. Arketypen Liliths 

medvetandemotiv och tema speglas i att hon uttrycker att människan inte får ägas 

eftersom det är en fri varelse och den fria sexualiteten är människans egen.  

 

 

Jag, Lilith, människa på jorden. Vem trodde jag egentligen att jag var? En av de första 

självständiga kvinnorna som vägrade att vara slavinna åt medmänniskan mannen. En 
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kvinna som vågade stå på sig redan i skapelsens begynnelse. En kvinna som vågade stå 

på sig redan i skapelsens gryning?  

Eller var jag bara en myt, framsprungen ur alla de förtrycka slavinnornas innersta 

drömmar? En myt som hjälpte dem själva att leva vidare?
165

 

 

Det verkade som jag aldrig skulle finna den blommande dal jag fantiserat om och som jag 

hade lovat mina döttrar. Ändå måste jag fortsätta, leta efter det jag sökte, finna den rätta 

vägen. Annars.. ja, annars skulle ju allt varit förgäves. Ända från början. Någonstans 

måste det ju finnas en fristad också för mig.
166

 

 

 

Dessa utdrag i texterna presenterar hur arketypen med ett medvetandemotiv som 

representerar sinnesuppfattningen över situationen och med känslor för den. 

Situationsmotivet speglar hur den klassiska relationen, hierarkin, är mellan könen. 

Gustavssons berättelse beskriver hur arketypen Lilith gör en reflektion över sig själv om 

arketyp. Är Lilith endast en myt som är framsprungen ur de innersta drömmarna hos 

kvinnorna? Sista citatet uppmanar till hur Lilith ännu inte klivit in i vår litterära värld 

och funnit den plats ”som arketypen själv önskat”. I den västerländska världens 

normalitet existerar inte Lilith som en klassisk arketyp i litteraturen.  

    Ambjörnsson beskriver att normalitet handlar om att upprätthålla hierarkin mellan 

kön och klasstillhörighet.167 Så länge denna normalitet fortsätter existera i samma 

mönster kan inte Lilith finnas inom de klassiska arketyperna i litteraturen. Liliths teman 

som representerar kvinnlig styrka, självständighet, frihet och den fria sexualiteten måste 

normaliseras hos det kvinnliga könet.  

 

Kursplanerna och ämnesöverskridande möjlighet i kurserna svenska 3 

och religionskunskap 1 

Denna delen i analysen ska jämföra och se vilka av kursmålen som passar att arbeta 

ämnesöverskridande med.  

    Skolverkets riktlinjer presenterar olika syften, kunskaper och centrala delar som 

kurserna ska innehålla i gymnasieskolan. Dessa ska läraren efterfölja men hur läraren 

väljer att genomföra kunskapskraven är självstyrt. Detta skapar stora friheter och stort 

ansvar. Vid lektionsplaneringen gäller det att belysa vad som är väsentligt för samtida 

samhälle men även för den specifika målgruppen elever.  

 

Svenska 3 

Nedan följer kunskapskraven, begrepp som översiktligt, välgrundad och nyanserat är 

borttaget. Detta eftersom analysen inte fokuserar på betyg utan funktion för 

ämnesöverskridande syfte.  

 

Svenska 3                                                        Religionskunskap 1 

Eleven kan göra en fördjupad, textnära Eleven kan redogöra för och analysera 
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litterär analys av ett tema, en genre eller ett 

författarskap. I analysen använder eleven 

litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg 

samt ger stöd för sin tolkning genom belägg 

från texterna. 

 

världsreligionerna och livsåskådningar samt 

översiktligt redogöra för deras kännetecken 

och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige 

och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven 

samband och drar slutsatser om 

världsreligioner och livsåskådningar i 

relation till individer, grupper och samhällen 

utifrån olika tolkningar och perspektiv. 

Eleven ger exempel på hur identitet kan 

formas i relation till religion och 

livsåskådning samt gör en analys av denna 

relation i vilken eleven beskriver samband 

och drar slutsatser. Eleven kan redogöra för 

hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, 

sexualitet och socioekonomisk bakgrund. 

 

 

Svenska 3 

Förklaring och exempel 

Följande kunskapskrav i svenska 3 presenterar att eleven ska genom att läsa och ta del 

av ett litterärt verk analysera och beskriva olika detaljer för vad som sker i texten och 

varför. En fördjupad analys ska inte endast reflektera över det ytliga utan också 

underliggande budskap från verket. Eleven skall med litteraturvetenskapliga begrepp 

som arketyp, genre, metafor, berättarperspektiv, intrig, symboler m.fl beskriva vad som 

sker och varför i boken. Detta för att stödja och tydliggöra elevens analys av verket. 

Eleven kan genom att läsa ett litterärt verk söka efter arketyper och analysera dem.  

 

Religionskunskap 1 

Förklaring och exempel 

Inom detta kunskapskrav ska eleven lära sig de olika världsreligionerna och förstå deras 

kännetecken men även hur de sett ut historiskt. Detta för att sedan jämföra med idag och 

i Sveriges samhälle. Eleven ska också i detta kunskapskrav, som i svenska 3, veta hur 

man analyserar. Eleven ska se samband och perspektiv mellan religionerna och det 

samhälle som existerar i idag. Eleven kan genom att läsa om judendom och kristendom 

analysera vilka skillnader som är mellan skapelseberättelserna och jämföra det med 

perspektiv från den normalitet som finns i samtida samhälle. 

    Det andra kunskapskravet presenterar hur människor formar identiteter efter vilket 

samhälle man lever i och vilken religion som ligger till grund för det. Vilka perspektiv 

och vad är ”normalt” i det samhället. Detta kan eleven sedan vidare utveckla till vår 

sexualitet, kön, etnicitet och klasstillhörighet. Detta kunskapskrav är ytterst speciellt 

eftersom det öppnar dörren för att inkludera Lilith med arketypens nya perspektiv av 

hur man ska se människor utifrån kön, sexualitet m.fl.  

 

Analys för ämnesöverskridande mellan kunskapskrav för svenska 3 och 

religionskunskap 1 



 

41 

 

Båda kunskapskraven använder sig av begreppet analys och genom att eleverna först får 

möjligheten att studera och söka skillnader mellan första och andra skapelseberättelsen 

kan eleven upptäcka den bortplockade skapelseberättelsen där spår av Lilith finns kvar. 

Skolverket uttrycker att eleverna ska utmanas till nya tankesätt
168

 vilket är precis vad 

Lilith kan bidra med inom dessa ämnen. Detta kan eleven sedan uppmärksammas för 

vidare analys samt upptäcka skillnaden mellan hur Lilith fortsatt leva kvar hos 

kvinnorna inom judendomen men att i kristendomen plockades hon bort. De får med sig 

perspektiv och kunskap från religionskunskapen om vem hon var, vilka teman och 

begrepp som representerar henne och de symboler hon liknas med. Eleverna kan sedan 

applicera denna kunskap genom att läsa ett litterärt verk, med kunskap om vad en 

arketyp är, och söka efter karaktärer som erhåller liknande teman med Lilith. Eleverna 

ska med hjälp av lärare få det stödet som behövs för dessa litterära analyser och det är 

genom denna process eleverna kan få med sig nya perspektiv i läsningen.
169

 Detta 

uppmanar till ett meningsskapande för eleverna menar Langer som beskriver att idealet 

för ungdomarna är att ha öppna diskussioner om det som uppmärksammas i läsningen.
 

170
  Om eleverna både får möjligheten att efter sin analys öppet diskutera vad de 

uppmärksammat ökar perspektiven vid inlärningsprocessen om genus i litteratur. Med 

en textnära och djup analys kan de studera hur kvinnorna presenteras i verket och 

reflektera över frågor som hur hade karaktären skildrats om Lilith vore arketypen. Detta 

ger eleven nya perspektiv för det samtida samhälle som existerar idag eftersom 

normaliteten för samhället är de klassiska rollerna i hur en man och kvinna ska vara. 

Lilith tydliggör för eleverna i den textnära analysen hur mer lika är olika könen är och 

att det inte finns konkreta belägg varför samhället ska särskilja manligt kodade 

egenskaper och kvinnligt kodade egenskaper. Samtidigt bör eleverna ha stöd för hur de 

ska konkretisera i sina analyser. Detta för att eleverna inte endast kritiserar för att 

kritisera vilket kan skapa problem.
171  

    Ämnesöverskridande mellan dessa ämnen öppnar bredare perspektiv för eleverna 

eftersom de får kunskap på en djupare nivå och möjlighet att fördjupa sig i hur inrotad 

samhället är i äldre tankestrukturer. Eleverna ska uppmärksamma de dolda ideologier 

som litteraturen bär med sig och det understryker även Persson.
172

 Det finns bevis att 

litteratur är sammanvävd med förtryck och maktstruktur. Eleverna ska kunna kritiskt 

granska texter men litteraturen bygger också på de stora fördelarna. Enligt Persson är 

litteraturen det enda medium som kan moralisera.
173

 Eleverna kan också med stöd från 

kunskapskravet i religionskunskapen reflektera i sin analys att grunderna till vår hierarki 

i mellan könen och sexualiteten, hetero primär homo sekundär, ligger i de äldre 

tankestrukturerna från religionen. De får hjälp och se problematiken men också att 

bygga nya tankesätt och ideologier.
174

  Elever kan genom ämnesöverskridande 

uppmärksamma att Eva och Adam har haft en stor funktion i samhället och den litterära 
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världen för att skapa det normativa samhället. Ämnesöverskridande arbete öppnar 

möjligheten för eleverna att reflektera över Lilith och könsstrukturer på en djupare nivå. 

Eleverna kan även få reflektera över hur samhällets ideologi hade sett ut om Lilith hade 

varit den enda hustrun till Adam.   
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7 Resultat 
Resultatsdelen förklarar först resultatet av Lilith som arketyp för att sedan återge hennes 

påverkan på nutida samhälle och tankestrukturer. Den andra delen besvarar 

frågeställningarna. 

 

Lilith som arketyp och romanerna Adams första hustru Lilith och Lilith’s Brood 

Utifrån analysen mellan de litterära verken Adams första hustru Lilith och Lilith’s 

Brood uppmärksammades återkommande teman och motiv hos Lilith som arketyp. 

Liliths teman är att hon som arketyp står för ¹ självständighet. Hon uppmanar ständigt 

till att hon ska få gå sin väg och att hon kan stå stadigt på jorden utan någon än sig själv. 

Lilith vill kunna få gå sin väg och i och med det kommer det andra begreppet som är ² 

frihet. Liliths frihet är viktig för henne och hon strävar ständigt efter att få vara en fri 

människa, ingen ska kunna kontrollera eller äga någon annan än sig själv och med det 

kommer tredje begreppet ³ mod. Denna arketyp är modig eftersom hon står upp för sig 

själv och vägrar låta någon kontrollera henne samtidigt som hon hellre väljer ödemarken 

än att vara den sekundära varelsen, objektet, för mannen. Lilith försöker förklara för 

Adam att en individ inte måste kontrollera eller låta sig kontrolleras. Det sista begreppet 

som är ett återkommande tema är ⁴ den fria sexualiteten. Alla människors sexualitet är 

sin egen och ingen skall kontrollera en annans människans sexualitet enligt arketypen 

Lilith. Sexualiteten är människans och den är till för oss själva. Man eller kvinna, 

heterosexuell eller homosexuell så ska sexualiteten vara fri i Liliths filosofi. 

    Precis som Ambjörnsson uttryckte så strävar de unga s-tjejerna efter att vara 

normaliteten. Kontrollerade och att kontrollera sig själva. De kan inte bära hur mycket 

smink de vill eller ligga med hur många de vill.
175

 Med Lilith som förebild för 

kvinnorna, och för männen, behöver det inte finnas underliggande krav på hur man som 

människa ska vara. Männen inkluderas i denna norm i att de förväntas vara subjektet, 

den primära och agera i en aktiv roll.
176

 För männen är Lilith en förebild eftersom hon 

öppnar bron till att vi är mer lika än olika mellan könen. Männen är lika mycket kvinna 

som en kvinna är man, och de egenskaper människor har bör vara mänskliga inte 

könskodade. Lilith tillåter männen ha kvinnligt kodade egenskaper och det skulle vara 

normativt. Lilith öppnar en utgångspunkt för förändringar av de äldre tankestrukturerna 

i samhället
177

 men denna förändring kan endast ske om människor väljer att tro på 

förändringen. Resultatet av analysen visar på att dessa belägg att mannen ska vara den 

primära endast existerar utifrån äldre texter som fortsatt rulla i samma hamsterhjul. 

Detta är inte hållbart eftersom människor i dagens moderna samhälle inte behöver 

förlita sig på de biologiska färdigheterna, som att en man är starkare. Det som Lloyd 

presenterar är att det inte finns belägg för att mannen skulle vara förnuftigare utan det 

beskrivs endast av gamla tankestrukturer där mannen beskrivits som den primära 

varelsen.
178

 Det Tuana diskuterar är att kvinnan beskrivs endast som objektet och den 

sekundära eftersom hon var den andra människan som skapades i andra 
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skapelseberättelsen.179 Lilith skapades samtidigt med Adam i den första 

skapelseberättelsen och genom dessa texter finns det inga argument som tydliggör att en 

kvinna ska komma på andra plats. Hierarkin består av anledning att den tillhör 

normaliteten och människan är en varelse som inte vill vara en avvikelse.180
 För att 

konkretisera männens placering som primär i hierarkisystemet uppmärksammade Stone 

under sin undersökning att Gud presenterades från början som kvinna. Rättare sagt så 

var de första gudarna som dyrkades av kvinnligt kön som Stone redogör för i boken 

When God was a woman. De första kvinnliga gudarna beskrevs som Queen of heaven 

eller Queen of earth och de följande gudarna som idag klassificeras som manliga var en 

gång kvinnliga. Solen var kvinnlig medan månen representerade brödraskap. Dessa 

myter och berättelser bevisar att hierarkin mellan könen beror på hur människorna 

presenterar Gudarna och deras kön.
181

 Män skrev om gudarnas kön i texterna och där 

uppstod en bidragande faktor för det nutida samhällets hierarkisystem.
182

    

    Lilith visar också på att sexualiteten tillhör individen och ingen annan. Sexualiteten 

ska främja människan och den ska användas utifrån individen behov. Endast individen 

ska få kontrollera sin sexualitet oavsett hetero eller homo. Lilith är dock en avvikelse i 

jämförelse med det samhälle som finns idag. Avvikelser upprätthålls av normaliteten 

som bestämmer vad som tillhör det normala eller inte. Hur har genusordningen sett ut 

genom tiderna och vilka könskodade egenskaper har människorna symboliserats med.
183

 

Som avvikelse problematiserar det att få människor att förstå Lilith men genom att 

uppmärksamma henne är det en början till nya tankar och idéer. Lilith strävar inte efter 

ett matriarkat utan ett jämställt samhälle vilket förtydligas i att hon återkommande vill 

få Adam att se henne som sin jämlike. I Lilith’s Brood lyfter arketypen samma sak att 

människor ska se varandra som jämlika och i detta fall inkluderat de nya livsformerna 

Oankali.  

   Denna självständighet som Lilith representerar i sin arketyp har setts som irrationalitet 

hos männen.184
 Vilket också är en del som har gjort det svårt att inkludera Lilith i 

litteraturen. Hon har beskrivits som demon för att upprätthålla normaliteten eftersom en 

kvinna skall vara ödmjuk, tolerant, i detta fall mot Adam, och kontrollerande.
185 Lilith 

bryter alla dessa normer och har genom detta plockats bort från Bibeln. Man måste 

belysa kvinnobilden och ge Lilith som exempel i litteraturen för att nå en ny norm för 

kvinnan. Genom detta uppstår andra perspektiv.
186

  

 

Resultat ämnesöverskridande i svenska 3 och religionskunskap 1 med Lilith som 

verktyg  

Potential för ämnesöversidande har uppmärksammats. I båda kunskapskraven ska 

eleverna lära sig analysera och reflektera. Religionen grundar sig i att eleverna ska lära 

sig på vilket sätt samhället påverkats av religion. Detta öppnar möjligheten att enkelt 
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bevisa för eleverna hur vår tankestruktur bygger på arketypiska roller där könen 

förväntas erhålla vissa egenskaper och förhållningsätt.
187

 Dessa har förts vidare med 

litteratur för att bevara den maktordning som synliggörs idag. Kristendomen är också 

den religion som ska uppmärksammas mest av världsreligionerna på grund av att det 

svenska samhället bygger på den protestantiska kristendomen. Religionskunskap 1 och 

svenska 3 synkar med varandra inom kunskapskraven för att genomföra 

ämnesöverskridande projekt med Lilith som verktyg. Lilith fungerar som bryggan 

mellan dessa två ämnen precis som hon är bryggan mellan könshierarkin. Hon beskrivs 

i litteratur som arketyp vilket tillhör svenska 3 och hon är en karaktär och myt från 

gamla testamentet som uppmärksammas i religionskunskap 1. Arketypen Lilith utmanar 

normaliteten och maktstrukturerna. Både mellan könen men också mellan människor 

vilket gör hon öppnar nya tankesätt, perspektiv och ger eleverna möjligheten att se 

samhället i ett annat perspektiv. Män och kvinnor behöver inte sektioneras in i olika 

fack endast efter deras kön. Deras intressen, läggning, egenskaper och utseende måste 

inte baseras efter vilket kön de föds med biologiskt. Lilith är ett verktyg för att 

synliggöra hur grunder, tankar och hierarki byggs vidare genom litteraturen. Lilith 

uppmärksammar för eleverna att det inte finns några konkreta belägg för att människan 

ska vara uppdelad i hierarkisystem. Hon kan med sina teman och motiv ge eleverna de 

redskap som de behöver för att bemöta den äldre tankestruktur som finns idag och 

ifrågasätta den. Genom analys, diskussion samt reflektion kan Lilith påverka kvinnliga 

och manliga elever i gymnasiet till att belysa människan måste inte följa normer utan vi 

är fria människor som har rätten att vara de vi vill vara. Ingen bör ha en högre position 

över den andra oavsett kön.  

 

 

Kan arketypen Lilith tillföra jämställdhetsperspektiv för eleverna i 

gymnasieskolan och i samtida samhälle? 

Lilith är en arketyp och som arketyp påverkar hon människor när de läser om henne i 

litteraturen. Hennes återkommande teman kring den fria sexualiteten, självständighet 

eller mod. Motiven hon bär på oftast är medvetehetsmotiv och situationsmotiv. Hon 

som karaktär har kontroll på det som sker henne och arketypen Lilith reflekterar över 

större spektrum. Lilith kan tillföra många nya perspektiv för eleverna i gymnasieskolan 

då hon öppnar en brygga till att människan är mer lika än olika. Lilith belyser även att 

de grundläggande normerna existerar endast för att människor väljer att fortgå i samma 

mönster. För ungdomarna ger Lilith dem kunskapen kring hur religion och litteratur 

påverkar samhället och att de är stommen till samhällets patriarkala system. Det finns 

egentligen inga belägg att könen har olika egenskaper när de föds eller intressen utan 

människorna formas till man eller kvinna inom normen. Lilith kan påverka ett nutida 

samhälle med nya perspektiv och eleverna i gymnasiet är den nya generationen. Lika 

som det äldre uttrycket ”man kan inte lära gamla hundar sitta” är det problematiskt att 

förändra tankestrukturer som är inrotade i äldre generationer. Lilith kan dock öppna 

perspektiven hos ungdomarna och påverka denna generation starkare. Detta eftersom 

ungdomarna är i utvecklingsfasen i gymnasiet att söka sin identitet. Det öppnar nya 
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broar mellan könen och sexualiteten hos gymnasieungdomarna och möjliggör att 

framtida samhälle kan bli mer jämställt. Lilith kan tillföra jämställdshetsperspektiv men 

det gäller också att människor är villiga att ta emot denna bortplockade arketyp och ge 

Lilith en ny chans. Gymnasieleverna är en början eftersom de är den nya generationens 

människor. 

 

Hur kan vi använda oss av Lilith inom skolan som ett ämnesöverskridande 

redskap mellan svenska och religion? 

Lilith i sig själv är ett redskap och verktyg att använda. Hon som arketyp är en konkret 

koppling mellan religion och litteratur. Detta eftersom hon som karaktär ursprungligen 

kommer från första skapelseberättelsen i Genesis samt att Lilith klassificeras som 

arketyp och tillhör per automatik litteraturen. För att lyfta jämnställshetsfrågor är Lilith 

en intressant och rolig koppling för eleverna att se på jämställhet på nya sätt. Lilith som 

arketyp ger nya perspektiv att bemöta ämnet på. Hon tillhör en myt och historia som 

plockades bort och redan där öppnar hon diskussionen för eleverna. En frågeställning 

eleverna kan arbeta med för att ge exempel är ”varför tror ni att hon plockades bort?” 

Citat eller kapitel från Gustavssons bok Adams första hustru Lilith ge kan eleverna 

tankeställningar att reflektera över. Lilith visar att människan är självständig och att den 

ska få vara fri. Eleverna kan därefter diskutera hur vidare fri är en man eller en kvinna i 

samhället samt varför förväntas det att män och kvinnor ska besitta vissa egenskaper 

redan vid födseln. Lilith kan vara ett redskap för att bryta äldre tankestrukturer kring att 

feminism inte handlar om att bygga ett matriarkat utan om att låta båda könen ha samma 

rättigheter. Män ska inte dömas för att ha kvinnligt kodade egenskaper utan människan 

är fri att vara som den vill vara. Lilith visar även att kvinnligt kodade egenskaper och 

beteenden inte är negativa utan att dessa äldre tankestrukturer endast lever kvar för att 

samhället fortsätter bruka dem. Eleverna får konkret se hur litteratur i samspel med 

religion påverkat samhället och hur Eva och Adam är en grund för människan.  
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8 Diskussion 
Under en av mina lektioner på fordonsprogrammet berättade en av eleverna i sin Power 

Point att en kontakt som skulle sammanföras med en annan penetrerade hanen honan. 

Kopplingen av kablarna var till ett aggregat som eleven hade genomför på sin APL, 

(arbetsplats lärande). Där öppnades diskussionen varför eleverna trodde de valt att kalla 

den ena delen hane och den andra hona. Eleven svarade ”för hanen penetrerar”. Denna 

del öppnar min inledning mot diskussionen. 

    Så länge en man penetrerar är han man. Så länge han inte är den som blir penetrerad 

så är sexualiteteten fungerande för mannen. Det klassiska är att mannen ska penetrera, 

han skall ge, honan ska ta emot. Likt hur Lilith hörde Gud tissla och tassla med Adam i 

boken Adams första hustru Lilith. Elever som fortsätter i dessa mönster som att mannen 

inte ska associeras begreppet objekt uppmärksammas tydligast hos killarna, enligt 

Ambjörnsson, där begreppet bögar ses som ett allmänt skällsord. Det som inte var 

normativt-maskulint tog killarna avstånd till, de beskrev även att bögar är fjolliga och 

omanliga.
188

 Killarna uttryckte sig att det var äckligt med bögar för de penetrerar 

varandra. När en man blir penetrerad försvinner de normativa maskulinet och han blir 

en avvikelse. Diskussionerna om homosexualiteten bland män är idag fortfarande 

problematisk. Männen kallar varandra bög om någon beter sig feminint för en man ska 

inte ha kvinnliga egenskaper eller beteenden. Män ska inte tala om att de uppskattar 

penetration av sin kvinnliga partner för det avlägsnar det normativa maskulinet för dem. 

    Problemet i dagens samhälle är att de kvinnligt kodade egenskaperna och beteendena 

har lägre status. För att förändra synen måste kvinnan placeras på samma nivå som 

mannen, då kan nya tankestrukturer byggas upp. Samhällssituationen idag är att kvinnan 

förväntas bli penetrerad, hon ska ta emot och mannen ska ge. Männen vill inte 

objektifiera sig för normen tillåter inte dem att göra det. Lilith ville vara ovanför Adam 

vid den sexuella akten men han ville inte låta henne ta den övre och subjektiva 

positionen i sexet. Semael tappade lusten av att våldta Lilith när hon tillät det ske och 

tog kontroll över sin sexualitet. Arketypen Lilith binder människorna närmare varandra 

i jämställhet både från vanliga sysslor till sexuella akter. Lilith uttrycker att kvinnan är 

lika mycket man som mannen är kvinna. 189
  Hon bevisar även att ingen kropp tillhör 

någon annan än individen själv och att den kvinnliga sexualiteten är lika väsentlig som 

mannen. Lilith utmanar även tankestrukturen och ifrågasätter den. Det intressanta är att 

våra levnadsstrukturer bygger på litterära verk som har skrivits för män, av män till män 

trots att kvinnan och gudinnorna var de första att dyrkas, som Stone presenterade i sin 

forskning. Dessa gudinnor presenterades med att vara intelligenta, starka och skickliga 

krigare men plötsligt förblev dessa myter endast sagor som fördes vidare till barnen. 

Dessa myters makt förlorades och männen skrev om texterna och bytte ut pronomen 

hon till han.
 190

 Lilith kan återge en rättvis syn för människan mellan könen. Gustavsson 

återger några gånger i boken Adams första hustru Lilith att arketypen skildrar sig själv 

med ”jag är kvinna och människa”. Lilith ser sig som människa men arketypen 

beskriver även att hon inte är mer värd än mannen de borde endast förväntas vara de 
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som Adam och Lilith var, människor. En fri människa utan förutfattade tankar kring 

egenskaper, hierarki, beteende eller sexualitet. 

    Lilith kan dock endast bli accepterad om de tidigare beskrivningarna förändras kring 

att hon endast var en demon och fresterska. De manliga karaktärerna inom litteraturen 

har beskrivits vara rädda för Lilith vilket Farstad förklarar i sin avhandling.
191

 Samhället 

måste våga släppa in kvinnorna och bryta föreställningarna kring att Lilith var ond, för 

att hon ville stå på samma piedestal som Adam.  

 

För elevernas kunskapsutveckling och samhällets nya generation är genuskunskap ett 

viktigt ämne i skolorna. Vi lever i ett samhälle där etiken och vissa strukturer har 

förändrats. Trotts detta ligger de manliga egenskaperna som högst representerade och 

prioriterade. Människan kan idag bygga sina beslut på känslor trots att det fortfarande 

finns underliggande diskussioner om hur vidare bra det är att endast lyssna på känslor 

utan förnuft. Beslut på känslor kan liknas med att följa sitt hjärta medan förnuftet 

handlar om det logiska tänkandet och vad hjärnan uttrycker. Gymnasieelevernas val till 

linjen beslutas troligtvis med förnuft utifrån påverkan av föräldrar, släkt och vänner. 

Fler problem som öppnar möjlighet för elevers kreativitet plockas bort och att studera 

en linje för de följer sitt hjärta är inte accepterat av samhället i längden.  Lärare måste 

uppmärksamma de underliggande strukturerna för eleverna som att trots Sveriges goda 

utveckling mot ett mer jämställt samhälle måste också de äldre faktorerna belysas. Det 

handlar inte endast om att kvinnorna har lägre lön i genomsnitt eller förväntas vara 

hemma med barnen.  Eleverna måste få ta del av varför samhällsstrukturerna ser ut som 

den gör och vad den bygger på. Ambjörnsson beskriver att det handlar om att vi präglas 

till att vi ska bli man eller kvinna. Elevernas förväntningar på varandras kön uppmanar 

till att bibehålla normalitetens ideal.
192

 Samhället måste se att, man eller kvinna, ung 

eller gammal, heterosexuell eller homosexuell, alla människor. Det spelar egentligen 

ingen roll hur man ser ut, vilka egenskaper individer har så länge människor i samhället 

får må bra i att få vara den de vill vara. Denna förändring kan endast ske om männen är 

redo att delge kvinnorna samma plats. Kvinnligt kodade egenskaper och beteenden 

måste bli lika väl representerade som de manliga. För att återigen citera Gustavsson 

”Det är bara en intelligent man som tolererar en jämlik kvinna och du vill väl vara 

intelligent, Adam? Eller hur? Det är bara en riktig stark man som vågar vara svag, du är 

lika mycket kvinna som jag är man. Fattar du inte det, Adam?
193

” 

Låt oss börja med Lilith.  
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9 Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att reflektera och studera över om arketypen Lilith kan 

ge ungdomar och samhälle fler perspektiv av genus. Studien kom till att bevisa om 

Lilith kan ge nya perspektiv för både samhälle men framförallt den nya 

generationen, gymnasieelever. Förändring av tankestrukturer som är fler tusentals år 

genomförs inte med raketfart enkelt sagt. Det behövs tid för att samhället skall 

kunna anpassa sig. Lilith kan vara en metod att förändra samhället även om 

förändringen är svår enligt Hirdman. Målsättningen lyder att förändra könens 

relation till jämställda men att skapa helt nya normer och samhällsstrukturer där 

båda könen är av samma position är svårare än att samhället skulle bytas mot en 

matriarkalt, enligt Hirdman. Det Lilith bevisar är dock att kvinnor och män är av 

samma art, man är människor. De olika teorierna för studien belyser den verklighet 

människan lever i och hur det kommer sig att vår vardag ser ut som den gör. När 

den tidigare forskningen presenterar att könens hierarki beror på kulturella 

sammanhang och tidsperioder tydliggör det att den tid vi lever i nu nödvändigtvis 

inte måste vara permanent. Det finns tid för förändring. 

    Jag vill påpeka att under tiden korta tid jag hunnit presterat ute i yrket har många 

ungdomar en annan bild av människan och de sexuella läggningarna än vad som 

påvisades i Ambjörnssons studie från 2003. En utveckling har skett men den är inte 

tillräcklig. Det vore intressant för studien skulle varit att genomfört nya fältstudier 

bland ungdomarna i gymnasieskolan i undersökning om förhållningsättet till 

varandras kön förbättras. Detta kan dock säkerligen få olika resultat på skola och 

kommun. Det hade givit bredare perspektiv för studien med jämförelse till 

Ambjörnssons studie där ungdomarna visade konkreta normativa föreställningar. 

     

9.2  Slutsats 
Avslutningsvis vill jag uttrycka att människan ska få ha tillgången till de 

egenskaper, känslor, behov, upplevelser, som de vill utan förutfattade förväntningar. 

Ingen egenskap som anses som kvinnliga ska vara negativa eller uttryckas med 

skällsord. Våra levnadsätt är och har varit funktionella för människans överlevnad 

men utveckling har kommit så långt att det är dags att ta ytterligare ett steg. Idag är 

det inte av relevans att en relation måste byggas på heterosexualitet. Människan 

kommer att fortsätta leva och utvecklas ändå. Inget är större än kärleken uttrycks det 

och låt kärlek få frodas på alla sätt. Som skribent hoppas jag att studien kan inleda 

till vidare tankeställningar och frågor för kommande forskning. Fler författare väljer 

att lära känna och ta sig an Lilith som arketyp och bygga nya litterära verk där 

kvinnan och mannen erhåller samma funktion och plats. Studien gav många nya 

tankar och uppmärksammande men framförallt en stor glädje. En glädje att öppna 

nya dörrar i skolvärlden och låta elever jobba med en arketyp som för oss 

människor samman istället för att uppdela oss mellan kön eller sexualitet. Lilith 

kommer att bli en brygg för mig i kommande arbete bland ungdomarna. Att bygga 

sin karaktär som människa och våga vara den vi innerst inne vill vara. Lilith, 

människan som följde sin väg för självständighet.  
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