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Abstract 

 

This thesis has the purpose that through a text analysis examine how four schoolbooks for high school 

treats the religions Judaism and Hinduism. The schoolbooks are from the years 2000, 2001, 2003 and 

2009. The perspectives are from a religious viewing point, that means that the women are religious, 

Jewish feminists and Hindu feminists. The theories used are written by these women and are academic 

litterature.  The questions are how are women represented in the schoolbooks, is the feminist critique 

present or are the two religions represented and described in an invariable way, and is the description of 

Judaism and Hinduism consistent with the curriculum?  

 

The text analysis used in this examination means that reality is organized through and by the language 

used by the actors in that reality. This language builds up structures of power which have the role to 

uphold the structure of power. The researcher’s role is to highlight the stories that are produced in the 

text, and to show the alternatives that in this case questions the power. 

 

The many feminist perspectives used in this thesis say that the stories of the religions are stories written 

by men and for men, they are patriarchal. They have up risen from the male authority and are used to 

suppress women in different ways. The Hindu feminists mean that it is not just the Hindu man, but it’s 

the white man, the colonizer that suppresses the lower caste man and women.  

 

The study confirms in most parts the feminist’s theories, by showing that there are most writings of 

men. Jewish orthodox man and Hindu middleclass man. The schoolbook from 2009 is more multilateral 

and shows both women and men, but still in many ways the descriptions of the two genders is based on 

the relation and descriptions of the genders as men describe it.   
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1. Inledning  

Det är viktigt för oss framtida lärare att veta vems röst det är som hörs och vems tolkning som 

framträder i vårt undervisningsmaterial i religionskunskap. Det är viktigt att veta vems och vilkas 

religiösa teorier och religiösa praxis som skapar förutsättningar för vår undervisning. Skolan är en 

mötesplats mellan olika livsåskådningar (även brist på sådana), mellan elever men även mellan elever 

och läroböcker. I målen för Religion A står det att eleven skall kunna reflektera över andra människors 

olika sätt att tänka om liv, tro och etik
1
. Som lärare är det viktigt att vi är medvetna om vilka dessa 

andra är, vems tankar om liv, tro och etik vi förmedlar.  Som forskare är det viktigt att vi är medvetna 

om de olika tolkningsperspektiv som existerar inom olika religioner och traditioner, och att vi ständigt 

uppdaterar oss inom de olika forskningsrönen för att kunna uppdatera skolan som en forskningsarena. 

De olika tolkningsperspektiv som ges företräde i läroböcker för religion är inte alltid adekvata med de 

tolkningsprocesser som förs inom olika religiösa traditioner. Vems perspektiv får företräde, och varför. 

Varje berättelse är en tolkning.  

 

Mitt mål i den här uppsatsen är att analysera fyra läroböcker i religionskunskap utifrån teorier från två 

olika religioner, feministiska teorier och genusteorier inom judendom och feministiska teorier och 

genusteorier inom hinduism. Dessa feministiska teorier och genusteorier har det som gemensamt att de 

menar att den berättelse som har företräde är en manlig berättelse, dvs. en berättelse sprungen ur den 

patriarkaliska
2
 manliga erfarenheten och är normgivande inom de olika religiösa diskurserna.  Varför 

feministiska teorier? Därför att det genom min egen erfarenhet har framkommit att detta perspektiv varit 

frånvarande i läroböcker för religionskunskap. Jag väljer att relatera teorierna till läroböcker därför att 

jag anser läroböcker representera allmänbildning som för en majoritet av eleverna är startskottet och 

knytpunkten i fråga om kunskap om olika religiösa praktiker. Läroboken som dominerande medium i 

undervisningen är också en anledning,
3
 denna Skolverkets publikation granskar grundskolan och 

läroböcker men av egen erfarenhet kan rapporten även relateras till gymnasiet där lärare använder 

läroböcker ofta som ett rättesnöre i undervisningen att förhålla sig till. Det finns omfattande 

läroboksforskning inom utbildningsvetenskap utifrån ett genusperspektiv, denna uppsats är ett bidrag till 

denna forskning men det är ett genusperspektiv utifrån andra premisser, ett inifrånperspektiv. Som 

                                                 
1
 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3204/titleId/RE1201%20-%20Religionskunskap%20A 

 
2
 Som präglas av faderlig välvillig men auktoritär myndighet. www.ne.se/sve/patriarkalisk  

3
 Läromedlens roll i undervisningen - grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska 

och samhällskunskap (Skolverket 2006)  

 

http://www.ne.se/sve/patriarkalisk
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Adele Reinhartz, feminist och judisk historiker uttrycker, att i hennes tänkande, “…”it was not so much 

feminist theory but the practical women`s movement that has most influence her”.
4
 Religiösa 

feministiska teoretiker och genusteoretiker inom judendom och hinduism bidrar till en förståelse av 

olika kunskaper framvuxna ur vissa historiska kontexter, och användbara inom vissa diskurser för att 

förklara specifika utvecklingsprocesser och ideal. Judiska kvinnors erfarenheter av förföljelse och 

utanförskap förmedlade i den gemensamma berättelsen som marginaliserat dem i historien generellt, i 

den judiska historien i synnerhet. Hinduiska kvinnors motstånd mot kolonisatörerna i rollen och 

identifieringen som de koloniserade de förtryckta, de andra. Den här uppsatsen försöker reflektera över 

kvinnors reella situation i deras reella kontexter. Genom att som lärare analysera vårt 

undervisningsmaterial kan vi undvika att reproducera denna marginalisering och främlinggörande av 

kvinnor som avvikare från den religiösa normen.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utifrån ett judiskt respektive hinduiskt feministiskt perspektiv analysera några läroböcker i 

religionskunskap för gymnasiet och göra en textanalys av hur religionerna judendom och hinduism 

behandlas.  

 Hur framställs och problematiseras kvinnan inom de respektive religionerna?   

 

 Finns den inomreligiösa feministiska/genus- kritiken och tolkningsprocessen närvarande eller 

framställs judendomen och hinduism som något oföränderligt? 

 

 Överensstämmer läroböckernas framställning med läroplanens riktlinjer? 

 

 

1.2 Material 

Analysen tar sin utgångspunkt i fyra läroböcker om religionskunskap avsedda för gymnasiet. Dessa 

läroböckers texter analyseras ur ett feministiskt/genus- perspektiv. Läroböckerna representerar olika 

årtal för att undersökningen skall kunna jämföra resultatet över tid, ifall det finns skillnader eller inte. 

                                                 
4
 Haker, Hille, Ross Susan & Wacker, Marie- Theres, Womens voices in world religions(SCM Press 2006 s.8) 
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Materialet består av: Mattsson Flennegård, Malin, Eriksson Leif & Hedengren, Uriel, Söka svar: 

religionskunskap kurs A & B, 1.uppl., Liber, Stockholm, 2000. Ring, Börge, Religion och sammanhang: 

religionskunskap A och B, 2.uppl., Liber AB, Stockholm, 2001. Arvidsson, Bengt, Relief: 

religionskunskap. B kurs, Att analysera och förstå religion, 2.uppl., Gleerup, Malmö, 2003. Jansson, 

Olov & Karlsson, Linda, Religionskunskap. A, en mosaik,1. Uppl., Bonnier utbildning, Stockholm, 

2009. Analysen utgår från kapitlen om judendom och hinduism. Exempel från texterna ges i form av 

citat eller referat. De utdrag som väljs är relaterade till syftet; analysera hur judendom och hinduism 

behandlas utifrån ett feministiskt perspektiv utifrån de ovan angivna frågeställningarna. 

 

 

1.2.1 Urval och avgränsning 

 

Materialet består av fyra läroböcker i religionskunskap avsedda för gymnasiet, eftersom att utbildningen 

är avsedd för gymnasienivå. De tre böckerna från år 2000, 2001 och 2003 är införskaffade på det viset 

att jag gick till ett gymnasium och frågade efter deras tre mest använda böcker, och jag fick då dessa tre 

till mitt förfogande. Den tredje boken 2009 är från Södertörns högskolas bibliotek, den enda läroboken i 

religionskunskap som finns där. Denna bok valdes för att kunna ha ett bredare urval samt för att det var 

intressant för mig att analysera den enda läroboken som Södertörns högskola har.  

 

Urvalet av religioner handlar snarare om en avgränsning, pågrund av det omfattande arbetet det ligger i 

att analysera flera religioner under en så kort period som ett examensarbete på C- nivå erhåller. De två 

religionerna som valdes är valda pågrund av ett intresse för dessa två religioner.  

 

 

1.2.2 Källkritik 

 

Samtlig teoretisk litteratur som refereras till är akademisk litteratur. Författarna är alla religiösa judiska 

eller hinduiska akademiker och feministiska genus teoretiker som engagerar sig i frågan om nutida 

religiösa kvinnors strategier/teorier för att handskas med det patriarkala arvet inom traditionen. De 

teoretiska utgångspunkterna som presenteras i olika antologier, böcker och författare anses vara 

autentiska representanter inom respektive område. De anses inte förespråka några universella sanningar, 

dock är det angelägen forskning för denna uppsats. Det finns ingen anledning att tvivla på deras 

autencitet.  



7 

 

 

1.2.3 Disposition  

 

Den tidigare forskningen baseras på tre delar; Forskning kring läromedel, Forskning kring 

feminism/genus teorier och två studentuppsatser samt en magisterexamen inom områdena Genus, 

religion och (religions)läromedel. Dessa tre ämnen anses vara relevanta för undersökningen och för att 

sätta den i ett vetenskapligt sammanhang kring Genus, religion och läromedel. I den andra delen av 

uppsatsen utvecklas den teoretiska ramen kopplat till uppsatsens syfte.  I kapitlen 2.1 ges en historisk 

överblick av det feministiska perspektivet inom Judendom respektive Hinduism. och i kapitlet 2.2  

behandlas nutida kvinnors strategier/teorier för att handskas med detta arv i traditionen. Kapitel 2.3 

behandlar feminism, postkolonialism och religiösa diskurser och för vidare problematiken och kritiken 

med att använda sig av generella genusteorier i studien. 2.4 är en sammanfattning av läroplanen och 

kursplanen i Religionskunskap A & B för förståelsen av hur man kan implementera dessa teorier i 

skolan.  

 

Jag kommer att utföra en läromedelsanalys med hjälp av en diskursanalys som textanalytisk metod i 

kapitel 3.1 och undersöka hur olika företeelser inom religionerna Judendom och Hinduism framställs i 

läroböckerna för att svara på syfte och frågeställningar.  Jag använder mig av Göran Bergström & 

Kristina Boreus(red), Textens mening och makt - metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys(Studentlitteratur 2005). Och Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 

Diskursanalys som teori och metod, (Studentlitteratur 2000). 3.1.1 är en egen utformad analysmodell, 

dvs. en ingång till hur texterna skall kunna läsas, vilka perspektiv som kan antas. Undersökning och 

Analys är indelat i tre större delar 4.1, 4.2 och 4.3, dessa delar är uppdelade efter frågeställningarna. 

Varje del i sin tur är indelad i två delar, en för judendom och en för hinduism. Kapitel 5 är en 

sammanfattande diskussion. Kapitel 6 är källförteckning.  

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Kjell Härenstam skriver i Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja 

kunskap(2000) om lärarnas centrala roll i kunskapsinhämtning och hur olika värderingar kopplade till, 

till exempel läroplanen ligger bakom valet av kunskap. Härenstam skriver att ”kunskapstraditionen” 
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som förmedlas i klassrummet bygger oftast på det första ledet i tradentkedjan
5
 (detta är i många fall 

lärare och/eller läromedel) som därefter ”skapar” stereotyper. Härenstam skriver om ”tolkning och urval 

av bestämda personer i bestämda kultursammanhang” och att allt är alltid ”någons kunskap”.
6
 Han 

fortsätter med att skriva att denne någon har tolkningsföreträde och att detta tolkningsföreträde är 

kopplat till maktutövning. Vems kunskap skall skolan föra fram då? Detta blir särskilt viktigt i 

religionsundervisningen där grundläggande begrepp inte skall ses som ideologiskt neutrala.
7
 Boel 

Englunds rapport Läromedlens roll i undervisningen (2006) visar att lärare anser att elever ska hämta in 

grundläggande faktakunskaper, information, olika perspektiv samt intresse från läromedel. Lärarna 

medger att de i större utsträckning kan avgöra vilket läromedel de använder sig av och att de är med och 

utvärderar läromedel. En majoritet av lärarna menar även att läroböcker säkerställer att undervisningen 

uppfyller läroplanens mål.
8
  

 

I Genus: om det stabilas föränderliga former(2003) som är heltäckande bok i ämnet genusteori skriver 

Yvonne Hirdman att genus handlar om sociala processer och inte om olika roller som kvinnor eller män 

har(därav brytningen med könsrollsbegreppet). Genustänkandet accepterar inte någonting som reellt och 

ensamt existerande utan påverkan av våra egna tolkningar av olika fenomen. Genus berör även tankarna 

om manligt/kvinnligt som har skapat normer och de maktstrukturer som utformat dem. Jeanette sky 

diskuterar genus och makt i Genus och religion(2009) där hon bland annat skriver om patriarkala 

maktstrukturer, ideologier och religiös praxis inom olika religioner i relation till genus. I boken 

diskuterar hon bland annat ifall kvinnor har makt över sina egna kroppar och sin sexualitet. Sky menar 

även att olika religiösa föreställningar lever kvar i det sekulariserade samhället och påverkar kulturen. 

Hon har även en ambition som ska visa på hur religioner kan bli mer kvinnovänliga.  Rita Gross gör en 

distinktion mellan feminism som vetenskaplig metod och feminism som ett politiskt mål. Som en metod 

måste de studerade kvinnornas erfarenheter vara representerade, medan feminism som ett politiskt mål 

har en agenda att förändra den patriarkala strukturen inom till exempel religiösa traditioner. Denna 

distinktion är relevant för att de båda skall kunna uppfylla sitt syfte, speciellt i det vetenskapliga syftet 

där objektivitet och neutralitet är utgångspunkten. Gross har en vision om en postpatriarkal religiös 

tradition som skall uppnås genom feministisk kritik inom religiösa studier. Hon skriver: ”Feminism is 

                                                 
5
 Härenstam, Kjell, Kan du höra vindhästen?: religionsdidaktik - om konsten att välja kunskap (Studentlitteratur 2000 s.124) 

6
 Härenstam s.127 

7
 Härenstam s.131-132 

8
 Läromedlens roll i undervisningen - grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska 

och samhällskunskap (Skolverket 2006 s.10-11) 
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the radical proposition that women are human beings”, där hon menar att denna implikation är radikal 

eftersom att vetenskap och olika traditioner har trots denna självklarhet inte tagit kvinnor på allvar.
 9

 

 

Människan i religionsboken – textanalys ur ett genusperspektiv av fyra läroböcker om 

religionskunskap(2009) är en studentuppsats som beskriver hur läroböcker på ett tidsspann från 1973-

2006 inte har förändrats ur ett genusperspektiv, trots andra modifikationer. Författarna menar att det 

existerar underliggande ”dolda” budskap om kvinnlig/manligt i läroböckerna.
10

 Vems Judendom? En 

granskning av läroböcker i religionskunskap(2005). Är en studentuppsats där författarna genom en 

textanalys kom fram till ett resultat att läroböckerna dominerades av ortodoxa judiska män, kvinnor och 

reform judendom fick ett väsentligt mindre utrymme än den förra. Det var de ortodoxa männens religion 

som dominerade och bilder av dessa användes av läroboksförfattarna på ett tendensiöst sätt.
11

 Hinduisk 

religiös utövning i vardagen: En studie av brahminska kvinnors puja i Benares(2006) bygger på en 

fallstudie bland tio kvinnor som utför puja, hur och varför de utför dessa religiösa handlingar. Det 

intressanta slutresultatet är att kvinnornas tillvägagångssätt i dessa ritualer är traditionsförmedlade, där 

de lagt till ibland egna personliga inslag.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9
 Gross, Rita, Feminism and religion: an introduction (Beacon Press 1996 s. 16-17) 

10
 Gunnarson Helen, Veberg Malou. Människan i religionsboken(Högskolan i Halmstad 2009) 

11
 Johansson Malin, Klack Rebecka. Vems judendom? : en granskning av läroböcker i religionskunskap. (Högskolan i Gävle 

2005) 
12

 Ahlenius Brita. Hinduisk religiös utövning i vardagen : En studie av brahminska kvinnors puja i Benares. (Karlstads 

universitet 2006) 
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2. Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

 

2.1 Bakgrund 
 

Judendom 

 

Susannah Heschel skriver om hur judisk tradition med mourner`s kaddish(bönen för de döda) i en 

synagoga tvingade henne till en rekonstruktion av livet som judinna. Hon visste inte vilken fientlighet 

hon skulle möta när hon bad om att utföra denna heliga rit som till hennes förvåning endast var 

reserverad för män. Hur hennes närvaro i vissa ortodoxa synagogor var förbjuden: ”If you don`t leave, 

we can`t pray.”
13

Hennes bön för den döde fadern innebar en död för hennes känsla av att vara medlem 

av en religion, pågrund av den institutionaliserade sexismen. Många judiska feminister likt henne har 

samma erfarenhet av kaddish.
14

 Adele Reinhartz menar att judendom är mer än Synagogor, präster, 

religiösa läror och ritualer, reducerar man det till endast dessa komponenter har man missuppfattat och 

inte bejakat kvinnornas erfarenheter.
15

 De religiösa ritualerna har inte varit öppna för kvinnor som de 

har varit för män, tillexempel är kvinnors deltagande högst restriktiv inom ortodoxa synagogor, där 

kvinnor och män sitter på separata platser, kvinnorna oftast bakom männen. Lekmän får leda mässan 

ifall de har tillräckligt med kunskap, kvinnor har dock inte haft tillgång till den kunskapen förrän på 

senare tid i och med reformer inom judendomen, vilket gör det högst ogynnsamt att studera judendomen 

utifrån dessa aspekter. Genom påtryckningar och efterfrågan från kvinnor har studier inom traditionellt 

manliga sfärer till exempel judisk lag och prästerliga skrifter öppnats för kvinnor. Reinhartz 

understryker den svåra konflikten mellan feminism och ortodox judendom och menar att dessa motpoler 

tvingar fram ett svårt ställningstagande hos individen/kvinnan om vilken gemenskap man skall välja där 

bara en av dem erbjuder kvinnan lika möjligheter.
16

 Erfarenheterna av de religiösa ritualerna kan ha 

samma/och har oftast samma betydelse för kvinnor och män, men det är villkoren att delta i dem som 

skiljer män och kvinnor åt. Tillexempel mikwa, det renande badet som kvinnorna utför efter 

menstruationen, men som männen aldrig behöver utföra ifall de inte så önskar. Detta bad kan ge samma 

känsla av renhet för båda parterna dock är kvinnan förpliktigad att utföra den pågrund av hennes 

”orenhet”, medan mannen inte erfar samma känsla av orenhet, han går in utifrån egna premisser.
17

 

Judith Plaskow, grundaren av Journal of Feminist Studies of Religion(1985) menar att judiska kvinnor 

ställs ständigt inför frågan: Är du feminist eller Jude? Implicerat att dessa två är varandras motsatser. 

                                                 
13

 Heschel Susannah, Her voice her faith( Westview Press 2003 s. 146) 
14

 Heschel s. 146 
15

 Reinhartz, Adele,  womens voices in world religions (SCM Press 2006  s.13) 
16

 Reinhartz s.15-19 
17

 Elisa Klapheck, womens voices in world religions(SCM Press 2006 s.20-23) 
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Hon menar att den judiska tron inte är monolitisk utan den går att transformera till en religion som både 

män och kvinnor kan forma. Plaskow skriver att många av de förändringar som har skett inom 

Judendomen har lett till att kvinnor fått roller men endast roller där de fungerar som deltagare och 

producenter av en manlig religion. Eftersom att män har haft tillträde till tolkning av de bibliska 

texterna, har det lett till att texter som kunnat möjliggöra kvinnors frigörelse
18

 inom traditionen, med till 

exempel tillgång till texttolkning, lämnats intakta.
19

  

 

Hinduism 

 

En majoritet av alla hinduer lär om sin religion genom praxis, till exempel berättelser, dans, 

tempelbesök och ritualer, det är oftast detta som definierar deras religion. Religiösa doktriner och 

religiösa historiska händelser är inte någonting som berör en majoritet. Hinduism brukar förklaras i 

texter historiskt med början i Indus- civilisationen, arierna med Veda- skrifterna, filosofiska 

utläggningar i Upanishaderna(samling filosofiska texter om religionen), Bhagavad Gita och olika 

lagböcker som till exempel Manus lagar och införandet av kast- systemet och sen förflytta sig fram till 

nittonhundra- talet. Denna förklaringsmodell kan inte enbart benämnas som manlig utan både klass- och 

könshierarkiserad. Där de högkastiga brahminerna(manliga prästerskapet) och västinfluerade historiker 

och religionsvetare influerade av upplysningstidens vetenskapliga krav på vad religion är, är 

representerade. Dessa förklaringsmodeller representerar inte kvinnornas erfarenhet och de miljoner 

människor som inte fått sin förståelse genom sanskrit- texter(som de oftast inte kan läsa, eftersom att 

sanskrit länge varit förbehållet prästerskapet). Vasudha Narayanan, hinduisk feminist skriver, om hur 

hennes förståelse av sin religion baserad på till exempel tradition, mattradition och ritualer stod i 

konflikt med den bild av hinduism som hon mötte i läroböcker om hinduismen i Väst, som fokuserade 

på historia, profeter, ledare och tro. Den västerländska traditionen har fokuserat på karma, reinkarnation 

och det högre väsendet, iden bakom dessa, medan hinduer mer bejakar det praktiska utövandet av dessa. 

Även begreppet religion existerar inte på sanskrit, utan religion förklaras som till exempel den eviga 

läran.
20

 Under det första århundradet e.v.t skrevs det när ett flertal skrifter som behandlade frågor om 

moral, plikt och lagar, en av dessa var Manus lagar som såg till att upprätthålla vissa sociala normer 

som till exempel kastsystemet. Vilket resulterade i att kvinnor hamnade i en underordnad position mot 

den tidigare relativt höga de hade i Vedaskrifterna.
21

 De flesta texter håller (medelklass)mannen som 

                                                 
18

 Upphävande av påtvingad samhörighet vanl. av ett tillstånd av underkastelse; individuellt el. kollektivt. 
www.ne.se/sve/frigörelse  
19

 Plaskow, Judith, Standing again at Sinai Judaism from a feminist perspective, (Harper & Row, 1990 s. xvi) 
20

 Narayanan Vasudha, her voice her faith(Westview Press 2003 12-13) 
21

 Narayanan s. 25 

http://www.ne.se/sve/frigörelse
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norm, texter reciterade vid bröllop säger att en man har skyldigheter gentemot gudarna och förfäderna i 

livet som att gifta sig och få barn. Dessa skyldigheter betalar han tillbaka endast tillsammans med sin 

fru(utan henne går det inte) i hemmet, genom tillexempel puja, och att skaffa sig rikedom och hälsa. 

Även födelsedagsritualer är i främsta hand riktade mot mannen vid dennes 50 och 60 årsdag, men i 

många delar av södra Indien har kvinnor börjat ta del av dessa ritualer och fira sina egna födelsedagar.
22

  

 

Hinduiska feminister menar att många av texterna är kvinnofientliga och har lästs ur ett kvinnofientligt 

perspektiv, lösningen ligger inte i att negligera dem utan kvinnor måste arbeta med den och läsa dem för 

att kunna erbjuda hinduer alternativa tolkningar. Inom bröllopsceremonin reciterar brudgummen en 

hymn, lovsång till sin brud, som i en del av texten lyder: ”Indra välsigna oss med tio barn och låt mig bli 

den elfte”, istället för att mannen skall ses om ett ansvarstagande för kvinnan tolkar författaren och 

samtida kvinnor detta med mannens återfödelse genom giftermålet. Det finns dock många komponenter 

i bröllopsritualen som visar på dess patriarkala struktur, en kvinna ärver sin pappas gotra” ättelinje” vid 

födseln, och ”adopterar” sedan sin mans vid bröllopet och kvinnan överlämnas av sin far till sin man vid 

altaret. Många av dessa traditioner härstammar från gudinnan Sita som är en ständig följeslagare till sin 

man Rama, Sita som modell för en lång generation av kvinnor har börjat ifrågasättas idag av många 

hinduiska kvinnor. Änkor har i det hinduiska samhället länge betraktas med misstänksamhet och olycka, 

även i reforminriktade kretsar existerar denna attityd. Sati, är en praktik som änkor utförde, genom att 

bränna sig själva vilket visar på ett patriarkalt system som änkorna är väl förankrade i. Man har kämpat 

mot dessa traditioner genom att bland annat höja åldern för giftermål, vilket minskar risken för yngre 

änkor.
23

  

 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

 

Judendom 

 

Den feministiska rörelsen inom Judendomen har förändrat livet för många judiska kvinnor, kvinnor har 

blivit ordinerade som präster(rabbiner) genom att feminister har börjat ifrågasätta kvinnors roller i den 

judiska historien och i judiska texter. Den judiska feminismen har genom historiska studier och 

textstudier visat bevis på att kvinnor varit aktiva deltagare/ledare i den judiska gemenskapen. Dilemmat 

som judiska feminister stöter på menar de är att när de betraktar judendom som en sexistisk institution 

                                                 
22

 Narayanan s. 32 
23

 Narayanan s. 38-40 
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kan de inte bara lämna den, därför att den judiska identiteten är fundamental och kan inte lämnas utan 

att en del av självet försvinner med den. Heschel menar att sexismen inte ligger i läran utan i de religiösa 

symbolerna som formar och modifierar läran, den viktigaste symbolen är Gud som man. Kvinnors 

erfarenheter har blivit ignorerade av traditionen och när judiska kvinnor närmar sig religionen genom 

Bibeln där Gud beskrivs som man medverkar de i den judiska gemenskapen under just den förståelsen 

av Gud.
24

 Feminister benämner Gud som Hon(Shekhinah) inte Han, inte en hon i den bemärkelsen som 

en motsats till Han, utan en könlös Hon som bejakar även Henne.
25

Samtida läromedel som Jewish 

People och Jewish Thought vid universitet nämner få kvinnor vid behandling av judisk historia, 

föreställningen blir då att vara jude är att vara en man. För att komma åt kvinnornas erfarenheter måste 

man undersöka hur kvinnor upplevde sin judiska identitet, hur ska man hitta kvinnans historia när 

majoriteten av de förmoderna judiska texterna är skrivna av män? kvinnornas erfarenheter är inte 

sprungna ur påbud från Bibeln utan från rabbiners(mäns)tolkningarna utav Bibeln.
26

 

 

Elisa Klapheck, Nederländernas första kvinnliga rabbin som verkar i församlingen Beit Ha`Chidush 

placerar denna församling i en kontext av förnyelse inom samtida judendom där man arbetar med att 

finna nya vägar med den judiska traditionen som grund. Klapheck menar att judendom är en religion för 

frigörelse(med sin början i Exodus, frigörelse från slaveriet), och därmed öppnas det rum för kvinnor att 

arbeta för sin egen frigörelse inom den judiska kontexten, genom att göra sina röster, erfarenheter 

synliga. Klapheck menar att kvinnorna måste organisera sig i ledarskap inom den judiska gemenskapen i 

tillexempel synagogor som rabbiner för att kunna erövra den religiösa makten.
27

  

 

Plaskows teorier handlar inte om att söka lika rättigheter i en oföränderlig religion, utan syftet är en från 

grunden transformation av religionen och det judiska samhället. Feminismen strävar efter frihet och 

frigörelse för alla, både kvinnor och män, och inte efter individuella rättigheter i ett samhälle baserat på 

klass/könshierarkier. I den judiska kontexten innebär det att när kvinnors erfarenhet och röster börjar 

synas och höras, kommer judendomen vara en religion för alla, den judiska feminismen tar då makten 

för att forma en judisk tradition som inkluderar båda könen.
28

 Bibeln som en patriarkal text både 

lingvistiskt
29

 och teologiskt kan i sig själv inte forma patriarkala strukturer, men den kan dock legitimera 

och upprätthålla ett patriarkalt religiöst system.
30

 Eftersom att judar baserar sin gemenskap på en 

                                                 
24

 Heschel s. 148 
25

 Plaskow s. 136 & s. xv 
26

 Heschel s. 148-150 
27

 Klapheck s. 20-24 
28

 Plaskow s. xvi 
29

 Plaskow s. 13 
30

 Plaskow s. 22 
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gemensam historia ur Bibeln, är den historien alltid närvarande för upprätthållandet av gemenskapen, 

feminister vill därför inkorporera kvinnornas historia som en del av den gemensamma historien, för hela 

gemenskapen. Därför måste den vara sprungen ur Bibeln genom till exempel nya uttolkningar.
31

 Man 

måste se historien ur kvinnornas perspektiv, i deras egna termer och hur de definierade sin tillvaro, 
32

 det 

som saknas i uttolkningarna är vad kvinnor gjorde och erfar, eftersom att fokus läggs på relationerna 

mellan könen så som det manliga könet definierade relationen.
33

  

 

Hinduism  

 

Madhu Khana menar att den status och värde som samhället tilldelar kvinnan är tydliga fingervisningar 

på nationens i helhet styrka och djup. Trots att hinduiska religiösa och filosofiska utläggningar menar att 

kvinnan symboliserar en gudinna, och all hennes styrka, helighet och energi, reflekterar inte detta 

kvinnans faktiska status i samhället. Trots reformer för kvinnor i Indien är dessa endast anpassade till 

medelklasskvinnan i städerna, kvinnorna på landsbygden har inte tillgång till eller kunskap om sina 

rättigheter, många kvinnor känner inte till sin potential som kvinnor. Genus- och kulturstudier i Indien 

har utgått från ett västerländskt perspektiv med liberala och sekulära preferenser, där de har fokuserat på 

heliga texter, symboler och kvinnliga ikoner. Dessa studier har utgått från teoretiska modeller från väst, 

som inte bejakat de hinduiska kvinnornas förutsättningar utifrån religiösa och postkoloniala 

erfarenheter. Till exempel när hinduiska kvinnor på gräsrotsnivå startat organisationer som hjälper andra 

utsatta kvinnor med bland annat omhändertagande av barn, har vissa feministiska kritiska röster höjts 

som menar att denna hjälp är en illusion om frigörelse som inte ifrågasätter det patriarkala systemet. 

Man måste dock undersöka kvinnors ledarskap i den kontext de verkar i, en majoritet av alla indiska 

kvinnor är hinduer, där det religiösa livet har en distinkt roll i själv identifieringen. Många av dessa 

kvinnor förlikar sig med tanken om distinktionen mellan manligt och kvinnligt, även den manliga 

definitionen av det kvinnliga. Den hinduiska kvinnan ser på sitt ledarskap således ur ett kontextbundet 

perspektiv, hon är som gift kvinna betraktad som gudinnan av välstånd, och som en mor innehar hon 

ledarskapet inom familjen. Man måste ta i beaktande dessa multidimensionella identiteter som dessa 

kvinnor rör sig i inom olika kontexter, kvinnor som multikulturella. Kvinnor måste studeras inom deras 

olika kontexter, inte bara som kön, dvs., könshierarkiserade utan i tillexempel urbana eller agrikulturella 

kontexter, eftersom dessa kvinnor har skilda erfarenheter.
 34
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 Plaskow s. 28 
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33
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34

 Khanna, Madhu, womens voices in world religions (SCM Press 2006 s. 83-84) 
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Eftersom att den majoritetsomfattande hinduiska kulturen äger patriarkala mönster från kolonialismen är 

det eftersträvansvärt att studera subkulturer som har ett ”kvinnovänligt” etos. Där man bland annat ber 

över kastgränserna, kvinnor har auktoritet inom olika samhälls institutioner, de är i besittning av olika 

religiösa befattningar och där de kan vara gurus- (andliga ledare) eller präster. Även Gudinnedyrkan har 

bidragit till ett erkännande av kvinnors potential och kvinnors frigörelse. Gudinnedyrkan är ett viktigt 

inslag i dessa kvinnors kamp för frihet då de hämtar den ur den erfarna, ärvda gemensamma historien. 

Den är hämtad inifrån ur den religiösa kontexten, och utmanar mannen som norm. Hinduiska feminister 

belyser även den kunskapstradition som kvinnor är förmedlare av, genom till exempel muntlig tradition 

som ett system av berättelser som upprätthåller vissa kunskaper de anser viktiga. Genom att inte ta 

tillvara dessa kvinnors erfarenheter eller självpositionering som religiösa hinduiska kvinnor 

reproducerar man en monolitisk världssyn, vare sig den är sprungen ur patriarkatet eller den sekulära 

(feminismen) vetenskapen. Genusstudier måste börja där kvinnorna är.
35

   

 

Sanskrit- studier har börjat tillämpas bland hinduiska feminister för att översätta elitistiska texter och det 

hegemoniska språket och anpassa till religiösa hinduiska kvinnor inom olika klasser. Dessa studier har 

som mål att skapa forum där kvinnors röster blir hörda, kvinnor som har olika erfarenheter men som har 

det gemensamt att de alla vill bli inkluderade i den gemenskap som de blivit exkluderade från, dvs. 

sanskrit- språket.
36

 

 

 

2.3 Postkolonialism, feminism och religiösa diskurser 

 

Det patriarkala systemet är i sin diskurs inte endast uppburen och författad av män, det är den patriarkala 

normen som är styrande, inte mannen. Det patriarkala systemets extrema gräns; fundamentalismen har 

även använt sig av kvinnor som bärare och nyckelpersoner i reproduktionen av vissa stereotyper. 

Kvinnor är både objekt och subjekt i patriarkala och fundamentalistiska traditioner. Det västinfluerade 

feministiska arbetet kan i sina genusstudier reproducera det koloniala perspektivet, eller snarare inte ta 

det i beaktande. Där könsdikotomierna existerar mellan man/kvinna men även mellan 

kolonisatör/koloniserad, de sekulära/ de fundamentalistiska. De sekulära, de som talar åt den 

fundamentalistiska de som sätter upp normer, det starkare könet, det sekulära könet.
37
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36

 Patton, L. Laurie, Postcolonialism, Feminism & Religious Discourse(Routledge 2002 s. 124) 
37

 Donaldsson, E. Laura & Kwok, Pui-Ian Postcolonialism, Feminism & Religious Discourse(Routledge 2002 s. 1) 



16 

 

Gayatri Chakravorty Spivak menar att det feministiska projektet kan komma att förkroppsliga det 

imperialistiska projektet där förhoppningar om att frigöra individen eller massan resulterar i att gynna 

det feministiska projektet i sig.
38

 Kritiken mot det västerländska studiet av religion, riktas mot 

konstruktionen av ”den andre”, den religiösa som avvikare från normen, som de menar studier har 

resulterat i. De undersöker relationen mellan religion och makt utifrån olika maktanalyser, där till 

exempel Edward Said och dennes arbete om Orientalism står som modell. Dessa studier har dock en 

tendens att negligera könet som en maktfaktor i konstruktionen av den andre, här har den feministiska 

kritiken varit en avgörande faktor. Inomreligiösa feministiska studier riktar sin kritik mot den vetenskap 

som inte tycks kunna förena feminism med religionskritik, för bara genom en förgrening av dessa kan 

man möjliggöra kvinnors erfarenheter att synas inom deras egna kontexter och verkligheter. Antingen 

har studien varit en kritik av kolonialismen, en kritik av olika religiösa feministiska teorier eller så är det 

en självkritik mot den egna studien och dess oförmåga att appliceras inom andra traditioner. Därför finns 

det ett behov av att kombinera olika metoder.
39

 

 

 

2.4 Lpf 94 

 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) går det att finna många uttalanden som stödjer ett 

arbetssätt där lärare är förtrogna med de olika (feministiska teorier och genus) teorier och 

tolkningsprocesser som förs inom judendom och hinduism. Det finns uttalanden som stödjer en skola 

som en forskningsarena där lärare måste vara insatta i olika tolkningsprocesser, Läraren skall i 

undervisningen beakta resultat av utvecklingen inom ämnesområdet och den pedagogiska forskningen, 

Läraren skall även tydliggöra vilka värderingar och perspektiv kunskaperna vilar på och låta eleven ta 

ställning till hur kunskaper kan användas. 
40

 Utifrån detta tydliggörande skall eleven kunna kritiskt 

granska och värdera påståenden och förhållanden.
41

  Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i 

olika religioner och andra livsåskådningar.
42

 Religionskunskap syftar till reflektion över existentiella 

frågor ur olika perspektiv samt till ökad förståelse för andra tolkningar. Eleverna skall skapa 

analysmodeller för att kunna förstå hur och varför olika traditioner samspelar med religiösa 

övertygelser, förstå relationen mellan religion och samhällssystem. Religionsämnet ska skapa förståelse 
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17 

 

för hur olika livsvillkor och livsåskådningar människor haft har gett upphov till olika religioner, dvs. 

kontexter som människor och tro verkar i.  

Religionsämnet rymmer sex olika dimensioner där de olika dimensionerna har som mål att skapa 

förståelse och kunskaper och ge tillgång till olika djupanalyser inom ämnet. Dessa dimensioner är: en 

historisk, ger en historisk bakgrundsbild. En institutionell, studier av tillexempel kyrkor och tempel. En 

kulturell, studerar relationen mellan religion och kultur. En dimension om tro, beskriver tron och dess 

fundament och urkunder. En etikdimension, olika inställningar/svar angående tillexempel olika 

moraliska problem och en genusdimension, skapa förståelse för hur religioner skapar normer om kön, 

men även hur olika icke- religiösa normer gett upphov till religiösa normer.
43
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3. Metod 
 

3.1 Diskursiv textanalys 
 

Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.
44

 Diskursanalytiker undersöker hur språket 

bidrar till att forma verkligheten. Den sociala verkligheten organiseras utifrån det språk aktörerna i den 

verkligheten brukar. Diskursanalysen förutsätter en maktordning eftersom att olika språkliga mönster 

sätter gränser för vårt sätt att handla och tänka.
45

 Vilken berättelse är återgiven i läroboken? Finns det 

utrymme för en annan berättelse än den givna?
46

 Makt ska förstås som en produktiv kraft som utgör 

diskurser, kunskap och subjekt. Det är genom makten som subjekten skiljs åt, ges olika karakteristika 

och skapar relationer till varandra.
47

  

 

Michel Foucault beskriver diskurs som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra, 

och på det sätt pekar diskursen på vem som har rätt att uttala sig inom ett område. Foucault menar vidare 

att diskurser skapar mekanismer som på detta sätt utestänger vissa människor, denna makt är inte skapad 

av vissa individer/grupper/institutioner för att brukas mot andra individer/grupper/institutioner, utan 

utvecklas i relationen mellan dessa, till exempel när någonting börjar ses som en tradition eller 

förbjudet.
48

För att denna syn på tradition skall kunna verkställas måste båda parterna vara överens om 

traditionen, eller så måste den ena av parterna motsätta sig tolkningen och därmed uppstår en motmakt, 

som synliggör makten. Makten i den religiösa diskursen är därmed inte förstådd som ett system skapat 

av män för att användas mot kvinnor, utan ett patriarkalt system som upprätthåller vissa normer. Här 

finner feministerna möjligheter att ta striden inte gentemot männen(som är en del av den religiösa 

gemenskapen) utan mot den manliga erfarenheten som normgivande inom den religiösa sociala 

praktiken.  

 

En diskursiv textanalys undersöker individer, strukturer och handlingsutrymmet inom diskursen. Den 

undersöker vad som kan sägas, vem som får säga det, från vilka positioner sägs det och hur det sägs. 

Människorna i det studerade syftet är inte att uppfatta som autonoma aktörer, utan som människor inom 

en viss religiös gemenskap positionerade inom en specifik religiös kontext, där handlingsutrymmet är 

                                                 
44

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, (Studentlitteratur 2000 s.7) 
45

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys (Studentlitteratur 2005 s. 305- 306) 
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 Bergström & Boreus s 309 
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begränsat till vissa religiösa bestämmelser att förhålla sig till.
49

 I en diskursanalys ses språket som 

ickeneutralt, språket formas i en social kontext. Språket är även formande eftersom att till exempel olika 

uppfattningar konstrueras genom det språk som brukas. Inom denna förståelse ses olika tolkningar som 

grund för kunskap, och makt handlar om att få vissa kunskaper erkända.
50

 Dessa kunskaper eller 

sanningar är maktsystem som producerar vissa utsagor om olika fenomen och som upprätthålls av det 

rådande maktsystemet.
51

   

 

Utgångspunkten i studien är att sanningen finns inom diskursen, och därför är diskursen föremål för 

analysen. Forskaren måste arbeta och analysera det som faktiskt sagts eller skrivits för att undersöka 

vilka mönster som uppträder i utsagorna. Vidare är det relevant att undersöka de sociala konsekvenser 

som dessa diskursiva utsagor medför. Forskaren är intresserad av vilka utsagor som framställs som 

sanna, dvs. vilka utsagor som förekommer och vilka utsagor som inte är närvarande.
52

 

 

 

3.1.1 Analysmodell 

 Förklarar läroboken någonting som skall kunna prövas och kontrolleras? 

 Sammanväver lärobokstexterna kunskap och moral? 

 Framställs normer och värderingar på ett sådant sätt som inte möjliggör kritik? 

 Framställs judendom och hinduism som levande religioner, dvs. under ständig omtolkning, eller 

är de konstanta? 

 Utgår läroboken från mannen som idealtypen, normen? Eller skildras den religiösa människan 

som könlös? 

 Framställs religionen som könssegrerad och/eller genushierarkiserad? 

 Är kvinnorna aktiva eller passiva i berättelserna? 
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4. Undersökning och Analys 

 

4.1 Hur framställs och problematiseras kvinnan inom de respektive religionerna?   

 

4.1.1Judendom 

 

Bibeln och kvinnan 

 

I läroböckerna nämns endast två kvinnor vid namn, båda dessa är bibliska utdöda personer. Ester är den 

ena omnämnda kvinnan, hon nämns i anslutning till Purimfirandet i tre av böckerna.
53

 I den fjärde 

läroboken finns ett temakapitel som heter: Kvinnan i religionen. Författarna skriver att det manliga 

perspektivet dominerat och att det är nödvändigt med kvinnliga perspektiv och erfarenheter som både 

män och kvinnor kan ha glädje av. Den kvinna som det skrivs om är som nämnts en död kvinna: Lilith, i 

läroboken beskriven som demon och förförerska. De refererar till rabbinsk tradition, där det i Talmud 

uppmanas att män inte ska vara ensamma om natten eftersom att Lilith kan komma och förföra dem i 

sömnen.
 54

  Inom judisk feminism representerar Lilith den starka kvinnan. Judiska feminister är överens 

med den rabbinska traditionen om att Lilith förvisades från Edens lustgård för att hon krävde 

jämställdhet med Adam, dock menar de att Lilith inte var en demon och en farlig förförerska. Eftersom 

att de anser att hon kallas detta därför att hon vägrar passa in i patriarkala strukturer och har figurerat 

som ett exempel för judiska kvinnor att efterlikna.
55

 En annan viktig kvinna inom judisk historia som 

inte alls förekommer i läroböckerna är Miriam, Moses syster som tillsammans med sin bror ledde 

judarna genom Röda havet. Miriam har figurerat som en nyckelperson för judiska feminister för att hon 

kunnat bevisa och påvisa kvinnors deltagande i den judiska historiska gemenskapen.  

 

Kvinnornas frånvaro problematiseras inte som i exemplet med de tio budorden som utgår från mannen 

som norm. Det finns sex uppgifter i anslutning till denna del men ingen av uppgifterna problematiserar 

detta.
56

 I en särskild del om judisk kultur, skrivs det om fem män och en maträtt. I delen om judisk 
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kultur i Sverige förekommer en man och en kvinna, men endast i bild, med tillhörande text.
57

 Könsroller 

tas upp i en av böckerna: ”Många judar menar att rollfördelningen mellan kvinna och man finns inbyggd 

i själva skapelsen.”
58

, det förekommer dock inte några alternativ till detta påstående.  

 

Heschel skriver att den förändring inom judendomen som det innebär med att låta kvinnorna vara en del 

av den judiska gemenskapen kan vara den största i modern tid. Feminister som hon hävdar att denna 

förändring inte är ny utan den existerar i den judiska historiska kontexten, kvinnorna behöver endast 

lyftas fram ur historien. Det räcker inte enbart med att visa på några gudinnor eller kvinnliga gestalter, 

studier har visat att även inom patriarkala strukturer uppkommer gudinnor. Man måste visa på hur dessa 

verkade och verkar inom religionen, tillexempel var Miriam en profet, en ledare inom judendomen och 

hon finns omnämnd inom auktoritära källor. De många judiska kvinnor som följeslagare till Jesus visar 

på judendomens tolerans mot kvinnor, detta visar på att kvinnor var religiöst aktiva i den tidiga judiska 

historien.
59

  

 

Synagogan och kvinnan 

 

Att det finns olika uppfattningar inom tron belyses också: ”I vissa synagogor sitter män och kvinnor 

tillsammans vid gudstjänsterna, i andra inte. En del judar är noga med koshermat/…/ ”
60

 Kvinnors 

position i synagogan kopplas till mat. Det finns uppgifter i läroböckerna som på olika sätt belyser 

kvinnans roll i judendomen: 

 

I den judiska familjetraditionen ingår tydliga könsroller. Kvinnans religiösa plikt är att sköta 

hemmet, mannens att gå i synagogan. Hur skulle du vilja att rollfördelningen såg ut i ett eget 

förhållande?
61

 

 

och ”En man förför en ogift ung kvinna som är oskuld. Döm med hjälp av 2 Mosebok 22:16.”
62

  

Det står endast om männen som aktiva i gudstjänsten i tre av böckerna, kvinnorna är med när det 

påvisas att män och kvinnor sitter åtskilda i vissa synagogor, och detta faktum problematiseras inte 

heller.
63

 ”Högtidliga ögonblick i synagogan. Männen bär en liten tygmössa, kipah/…/Männen/…/bära 
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en stor, fransad bönemantel. I vissa synagogor sitter män och kvinnor åtskilda och då finns oftast en 

särskild läktare för kvinnorna.” 
64

 I en annan lärobok beskrivs skillnaderna mellan ortodox, liberal och 

konservativ judendom och respektive syn på könen på ett annorlunda sätt än ovan: ”Skillnaderna mellan 

de tre huvudgrupperna kan på ett enkelt sätt illustreras av hur män och kvinnor sitter i synagogan”. Det 

ges tre bilder som visar på positioneringen av könen i synagogan där det under en bild står att i den 

ortodoxa synagogan sitter kvinnorna på läktaren, kvinnan blir då avvikare, då mannens position inte 

uttalas.
 65

 Dessa bilder visar endast en schematisering och ingen förklaring eller problematisering ges.  

 

Man framställer en bild av judendomen där vissa riktningar är mer patriarkala än andra, en skala som 

definieras utifrån kvinnans plats i synagogan. Ifall det existerar en patriarkal struktur inom judendomen, 

som judiska feminister menar är det viktigt att inte förstå det som att det finns icke – patriarkala 

utrymmen, som reformjudendom
66

, där feministerna verkar. Feminism har sina rötter inom reform 

judendom, men reformjudendom är inte feministisk.
67

  

 

I läroboken en mosaik framkommer en annan betoning på kvinnans roll i synagogan där liberal och 

konservativ judendom förklaras med att kvinnor och män kan sitta tillsammans i synagogan och 

jämställdhet betonas. I detta avsnitt finns en bildtext som förklarar rabbinens roll, och till texten är det 

två bilder: på en manlig och en kvinnlig rabbin.
68

  

 

 Att kvinnorna inte behöver delta i gudstjänst och böner kan ses som en befrielse men också 

som ett utanförskap. De texter och tolkningar som traditionen bygger på har tillkommit i 

sammanhang där kvinnor varit utestängda. Inom stora delar av nutida judendom är frågan om 

kvinnors roll mycket viktigt och det har fått till följd att även kvinnor kan medverka i och 

leda gudstjänster och församlingar.
69

  

 

Det förbud som finns i Talmud om att kvinnor inte får läsa Toran i synagogan, förklarar judiska 

feminister med att: förbudet mot att kvinnor inte får läsa Toran i synagogor betyder att denna judiska lag 

i själva verket visar på att detta har förekommit, annars skulle förbudet inte ha uppkommit.
70

 Det är i 

och med uppkomsten av den judiska feminismen under 1970-talet som ordinationen av kvinnliga 
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rabbiner möjliggjorts, idag är uppgiften för dessa rabbiner att skapa och utveckla ett språk i gudstjänsten 

som inkluderar båda könen. Och Heschel menar att denna utveckling måste beskrivas som judiska 

kvinnors engagemang i religion och som ett sätt att inkludera alla judiska kvinnor i judendomen.
71

 

Kvinnor blir inte jämlikar när de endast medverkar i gudstjänster och församlingar, jämlikar blir de när 

de börjar ifrågasätta och omforma de strukturer som en gång exkluderade dem.
72

 För att kvinnor skall 

kunna vara aktiva i synagogan på samma villkor som männen måste även rollfördelningen inom 

hushållet fördelas lika, jämställdhet måste genomsyra hela den judiska gemenskapen.
73

Läroboken 

skriver att många texter tillkommit i sammanhang där kvinnor varit exkluderade, feminister menar att 

kvinnor då inte tagits med i texterna, dessa kvinnor omexkluderas ständigt när dessa texter läses i 

synagogan, och kvinnans frånvaro inte kritiserar medvetet.
74

  

 

Den judiska identiteten och kvinnan 

 

Bar mitzva och Bat mitzva(riter för att bli religiöst myndiga pojkar respektive flickor) refereras i texten 

som Bar mitzva, när man talar om Bat mitzva är det när man skall förklara att detta tillkommit under 

senare tid. Det står tillexempel att flickornas ceremonier inte är lika tydligt fastställda som pojkarnas 

eftersom att ”/…/kvinnan inte aktivt deltar i synagogans gudstjänst. Det ingår helt enkelt inte i kvinnans 

plikter.”
75

 Omskärelsen beskrivs som ett tecken på judisk identitet(där ”tecken på judisk identitet” är 

markerat svart i läroboken) överförd från far till son i generationer. Kvinnans/moderns roll är 

frånvarande och hennes koppling till den judiska identiteten. ”I traditionell judendom firas i första hand 

att en pojke blivit religiöst myndig.”
76

  

 

Kvinnans erfarenheter beskrivs inte för att de inte anses relevanta för den judiska självidentifieringen. 

De är en del av judendomen, men de definierar inte judendomen som tro, ”The covenant community is 

the community of the circumcised”.
77

 

 

Bat mitzva beskrivs som en senare utveckling, vidare står det att Bar – (och inte Bat mitzva) blivit en 

stor högtid.  I en mosaik beskrivs omskärelsen neutralt, utan fadern, sonen och den judiska identiteten 

nämnda. Även Bar - och Bat mitzva beskrivs icke- könsvärderande, de skrivs tillsamman: ”När en pojke 
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och en flicka/…/”
78

Den ena figurerar inte som normgivande över den andra. ”Se med denna ring skall 

du vara mig helgad(som min hustru) enligt Mose och det judiska folkets lag”
79

, står det under 

bröllopsavsnittet i en lärobok. Vidare står det att: ”Vigseln ska ske i närvaro av minst tio män.” och 

”kvinnan måste vänta minst 92 dagar innan hon får gifta om sig.”
80

 Det står ingenting om kvinnans 

deltagande i bröllopsritualen eller om mannens skyldigheter(eller frånvaron av dessa) vid en eventuell 

skilsmässa. 

 

 

4.1.2 Hinduism 

 

Kasten och kvinnan 

 

Kvinnan är högst frånvarande i beskrivningen av livets stadier, som skriver att pojken börjar som 

lärjunge, senare blir han mannen som ska uppfylla sin plikt som familjefader och försörjare. Efter det 

lämnar mannen hemmet och blir asket. Det sista stadiet innebär att han överger allt. Målet för hans liv är 

”frälsning”. Den religiösa människan blir då den religiösa mannen.
81

  Texterna om livets stadier bli både 

klass- och könshierarkiserade då medelklass mannen framkommer som norm.
82

 Kastsystemets praxis 

exemplifieras till exempel utifrån två hinduiska män, skinngarvaren och mannen i tågkupén.
83

 Kvinnans 

plats i livets stadier exemplifieras i en mosaik: 

 

Kvinnans levnadsstadier har varit som flicka, hustru och änka. Inom Hinduismen finns 

möjligheter att hitta stöd för den som vill stärka kvinnornas självständighet och 

rättigheter bland annat med de många gudinnorna som förebild. Historien visar dock att 

kvinnans ställning inte förbättrats genom en allmän vördnad för kvinnliga gudagestalter. 

Trots dessa är kvinnans ställning på de flesta håll i den hinduiska världen svag.
84

  

 

Lågkastiga kvinnor är de som står längst ner på den sociala rangskalan i Indien. Detta problematiseras 

även ur ett klassperspektiv där det skrivs om skillnaden mellan stad och by, kvinnans situation 

                                                 
78

 Jansson & Karlsson s. 65 
79

 Tidman, Arvidsson & Axelsson Hermansson s. 39-40 
80

 Börge s. 68 
81

 Tidman, Arvidsson & Axelsson Hermansson s. 129 
82

 Börge s. 190 
83

 Mattsson, Eriksson & Hedengren s. 101 
84

 Jansson & Karlsson s. 130 



25 

 

sammanfattas på 29 rader.
85

 Könsperspektivet framkommer när författarna skriver att ”Brahminerna 

måste följa strikta regler för att behålla sin renhet. Lågkastiga och kvinnor har inga sådana regler utan 

kan utföra sin puja mer personligt”.
86

Det framkommer påståenden som inte problematiseras ur ett 

djupare perspektiv som tillexempel när det står att kvinnor som gifter sig under sin kast blir förvisade 

och att barnen betraktas som kastlösa.
87

  

 

Den framställning av den hinduiska kvinnan som ges är en bild som utgår från mannen som normen, där 

hennes verklighet är skriven i motsats till hans. Då utgår man från mannens verklighet och kvinnans 

verklighet blir då inte lika bra. Eftersom att hinduism är mindre lära och tro och mera ett sätt att leva, 

blir den beskrivna verkligheten av ett sätt att leva mer väsentlig för att framställa den hinduiska kvinnan.  

Den verkligheten som presenteras är hennes, men den verkligheten är en verklighet baserad på 

relationen mellan henne och mannen, en relation som mannen beskrivit den.  

 

Det är viktigt att inte endast skildra hinduism som klasshierarkiserad där män lyfts fram som 

hegemoniska gentemot kvinnor. Kvinnor ur högre kaster är oftast positiva till kastsystemet, för att det 

erbjuder dem unika möjligheter till framgång. Vissa har tolkat möjligheten för kvinnor att tolka sanskrit 

som ett sätt att bevara sanskritstudierna inom en viss kast.
88

  

 

Kvinnans roll 

 

Det finns uppgifter i läroböckerna som specificerar kvinnans roll i religionen, på detta sätt framstår 

kvinnan som en särart i förhållande till helheten: Hinduismen. Till exempel när det står att man skall 

beskriva den hinduiska synen på kvinnan och 

 

Av vilka anledningar kan man påstå att den traditionella hinduiska synen på kvinnan och 

behandlingen av kvinnan i verkligheten är motsägelsefull? Vari ligger det motsägelsefulla? 

Vilka paralleller kan man dra till andra traditioners syn på kvinnan?”
89

 ”kan man säga att den 

indiska kvinnan både är skyddad och förtryckt? Motivera.”
90

  

 

                                                 
85

 Tidman, Arvidsson & Axelsson Hermansson s. 143 
86

 Mattsson, Eriksson & Hedengren s. 97 
87

 Tidman, Arvidsson & Axelsson Hermansson s. 142 
88

 Patton s. 130 
89

 Mattsson, Eriksson & Hedengren s. 108 
90

Tidman, Arvidsson & Axelsson Hermansson s. 145 



26 

 

Ett kapitel i en lärobok heter: Hinduisk moral i konflikt med patriarkala traditioner, där det skrivs 

att ”den indiska kvinnans friheter och rättigheter inte alls överensstämmer med mannens trots nya 

lagar som ger henne både arvsrätt och rätt till skilsmässa.”
91

 

 

Kvinnor beskrivs också under mer positiva textomgivningar bland annat med att allt fler kvinnor får 

utbildning, och att fler och fler kvinnorättsorganisationer har bildats i Indien. Läroböckerna 

problematiserar inte att kvinnorna på landsbygden lever under andra förutsättningar än kvinnorna i 

städerna, både genom religiösa och världsliga aktiviteter. Kvinnorna på landsbygden känner inte oftast 

till att de har rättigheter och att staten har skyldigheter gentemot dem, därför tar de inte heller dem i 

anspråk. De reformer som skett för kvinnor som tillåter dem tillexempel utbildning och rösträtt, har skett 

genom reformer av de heliga lagarna, dvs. en inomreligiös reform.
92

 

 

Kapitlet om bröllop beskriver kvinnan som förtryckt. Det står att släkten är uppbyggd runt henne och att 

mannen beroende av henne, men allt detta sker på mannens premisser. ”Välsignade 

Indra/…/”(bröllopsrecitationen)
93

 tolkas av författaren annorlunda i läroboken jämfört med de 

feministiska teoretikerna. Det är dock onödigt här av författaren att tolka. På samma sida står det om 

änkebränning och fosterdiagnostik som genererat abort av flickebarn som beskrivs som ett överskott av 

nyfödda pojkar och inte som dödsfall av nyfödda/ickefödda flickebarn. Kvinnan förblir även här 

beskriven endast som flicka, hustru och änka.  

 

Khanna skriver att efter 400-talet e.v.t, när äktenskapet institutionaliserades, blev den hinduiska 

kvinnans roll förpassad till hemmet och maken. Äktenskapet baserades på en könshierarki, där maken 

var hegemonisk, och kvinnans roll var att underkasta sig åt maken som åt en gud.
94

 

 

Gudinnor och kvinnan 

 

Temat i boken som heter kvinnan i religionen: påstår att det manliga perspektivet dominerat religioner, 

den hinduiska kvinnan får då ett eget kapitel längst bak i boken. Det nämns dock inga kvinnor utan det 

kvinnliga perspektivet innebär olika gudinnor.
95

 Det skrivs inte heller någonting om hur dessa gudinnor 

används av olika hinduiska kvinnor för att skapa utrymme för den kvinnliga kraften. Samtidigt som 
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detta utrymme även skapar forum för utveckling av traditionen av kvinnor för kvinnor. Lite längre fram 

i kapitlet står det samtidigt att hinduiska feminister inte är intresserade av gudinnor eftersom att de inte 

är lika ”starka” som kvinnor inom hinduismen som tillexempel Lilith är inom judendomen.
 96

 

 

Den feministiska kritiken innebär dock att man måste bejaka gudinnedyrkan som de religiösa kvinnorna 

gör det. Vasudha Narayanan, hinduisk feminist skriver att det är inom de hinduiska ritualerna man måste 

hitta kvinnans erfarenheter eftersom att det är inom dessa som den hinduiska kvinnan identifierar sig 

själv. Gudinnedyrkan är en väsentlig del inom denna erfarenhet, som hinduiska kvinnor använder sig av 

för att stärka den religiösa aktiviteten. Under 1970- talet har byggandet av tempel åt gudinnorna tagit 

fart, där dyrkare av tillexempel gudinnan Lakshmi gick samman och bad till henne. Denna bön skall ses 

som en bön för den kvinnliga kraften, rotad i traditionen men som har fått ett nytt liv i traditionen, då 

endast den kvinnliga kraften är föremål för bön. Under samma tid öppnades ett annat tempel i en by i 

Indien till gudinnan Adi Para Shakti som öppnade upp för kvinnor. Gudinnan kom till en ung man i en 

syn, och sa: att oavsett skillnader i hudfärg och kast, är alla dyrkares blod rött, och att ett tempel skulle 

byggas för att hylla detta. Än idag bär alla hennes dyrkare oavsett hudfärg och placering i kastsystemet 

röda kläder när de ber, och till skillnad mot i andra tempel som har en brahman får menstruerade 

kvinnor också be.
97

 

 

 

4.2 Finns den inom religiösa feministiska/genus kritiken och tolkningsprocessen 

närvarande eller framställs Judendomen och Hinduism som någonting oföränderligt? 

 

4.2.1 Judendom 

 

Ortodoxa judar 

Ortodoxa judiska män i Israel förekommer i en större del i både text och bildtext, där andra riktningar 

inom judendomen ständigt kontrasteras mot denna. Tillexempel en bildtext som lyder: ”Bön vid västra 

muren. ”Bredvid ser man skuggor av ortodoxa judar med de karakteristiska sidolockarna”.
98

 En annan 

bildtext som också anknyter till västra muren säger: ”En ortodox jude ber.”
99

 Västra muren är judarnas 

viktigaste religiösa vallfärdsmål, och en viktig nationell symbol. Försök som gjorts av kvinnor att be vid 
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Västra muren har blivit avfärdade av ortodoxa rabbiner, som hindrat dessa med både fysisk och psykisk 

våld.
100

  

 

I läroböckerna är det ortodox judendom som är normativ, oavsett hur den värderas av 

författarna(negativt, positivt eller neutralt) till vilken de andra formerna av judendomen kontrasteras 

mot. Judisk feminism är inte att beskriva endast kvinnor och kvinnovänliga fenomen, feminism innebär 

att mångkulturaliteten inom religionen representeras, och att det inte skapas olika hierarkier.
101

 De 

ortodoxa kvinnorna är inte närvarande, endast männen. Kvinnorna beskrivs endast utifrån sin relation 

till männen, tillexempel vad ortodoxa män anser om skilsmässa osv. Plaskow menar att feminismen 

även måste synliggöra de ortodoxa kvinnornas erfarenheter, fastän många judiska kvinnor anser 

relationen mellan könen vara könshierarkiserad, där mannens står överst, måste feminismen visa på att 

denna kunskap är sprungen ur den manliga berättelsen.
102

 

 

En annan bildtext med bild på ortodoxa judiska män: ”I rabbinskolorna diskuteras hur de heliga 

skrifterna ska tolkas i dagens samhälle. Texttolkning i synagoga i Jerusalem”.
103

 Och vidare: ”Att 

studera Guds ord är en självklarhet för de här ortodoxa judarna”
104

. Det står att denna grupp präglar vår 

bild av judendomen, fastän de är en minoritet, samtidigt som två bilder dvs. alla, är bilder på ortodoxa 

judiska män under kapitlet om olika riktningar inom judendomen, bildtexten lyder: ”Ortodoxa judar i 

morgonbön.”
105

 Bland ortodoxa judar är det svårt att för kvinnor ta initiativ till skilsmässa,
 106

 judiska 

feminister menar att det är existerar en motpol mellan feminism och ortodoxi. Där de menar att inom 

ortodox judendom har män kontroll över äktenskapet och skilsmässan och där det heterosexuella 

äktenskapet är normen, homosexualitet betraktas som en synd. 
107

På samma sida står det om Kaddish 

bönen, men det står ingenting om de könsrestriktioner som förekommer.  

 

En frågande och tolkande religion 

 

Läroboken antyder att det typiska för judendomen är att det är en frågande tradition, en tradition som 

sträcker sig tillbaka till Babylonien. Där man påpekar att den judendomen Abraham stod för känner inte 

                                                 
100

 Heschel s. 166 
101

 Plaskow s. 9-10 
102

 Plaskow s. 230 
103

 Tidman, Arvidsson & Axelsson Hermansson s. 42 
104

 Börge s. 51 
105

Börge s. 69 
106

 Jansson & Karlsson s. 66- 67 
107

 Heschel s. 160 



29 

 

många judar igen sig i idag. Talmud(den tillsammans med Bibeln viktigaste boken för judar) är ett 

resultat av den frågande traditionen. Talmud som är tolkningar av Bibeln ger svar på de funderingar och 

oklarheter som existerar runt Bibeln.
108

 Eftersom kvinnor inte givits utrymme och tillåtelse att tolka är 

det en tolkning som är sprungen ur den manliga erfarenheten. I boken en mosaik följer den andra 

meningen i kapitlet om judendom: ”en viktig fråga för dagens judar är hur man ska förhålla sig till 

mångtusenåriga traditioner”.
109

 Det står vidare att varje tradition av rabbiner får använda det egna 

förståndet när de författar Talmud.
110

 Tolkning skrivs som det viktigaste inslaget i judisk tro och lära. 

Därför kom den judiska tron att formuleras av rabbiner. Den judiska tron grundar sig alltså på 

Talmud.
111

 I samma bok finns det en bild med tillhörande bildtext: ”Mannen på bilden tolkar texten.”
112

  

 

Alla judar är olika men ”det som för dem samman är religionen, traditionen och historien. Den som 

följer de religiösa plikterna, får också del av det historiska arvet”.
 113

 Detta är en moralisk utsaga, 

sprungen ur en viss position. Man bejakar inte den mångfald av judar som ifrågasätter dessa kriterier för 

judendom, tillexempel feminister som ifrågasätter traditionen. Olika inriktningar beskrivs som mer eller 

mindre traditionsbundna, där liberala judar anses se lite lättare på äldre regler.
114

 Ingen av dessa bejakar 

den feministiska kritiken som ifrågasätter reglerna och omtolkar arvet i traditionen. Till skillnad från de 

andra läroböckerna beskriver en mosaik Abraham och den tidiga historien väldigt kort, vikt läggs på 

samtiden.
115

 Dock skriver ingen av läroböcker i den judiska historien om Sara och Rebecka samt andra 

kvinnor, som är betydande för den judiska historien.  

 

Samma villkor 

 

Ett exempel som läroboken Söka svar lyfter fram som samma villkor för män och kvinnor är inom 

militärtjänstgöring som är obligatoriskt för kvinnor i Israel.
116

 Heschel skriver att den israeliska armen 

består av både kvinnor och män, men att kvinnor ordineras annorlunda uppgifter än män och att de inte 

har rätt att strida i konflikter och krig. Hon försöker avmystifiera denna myt om samma villkor för män 

och kvinnor inom den israeliska armen.
117
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Gud lär man känna genom judarnas historia
118

, därför är det viktigt för de judiska feministerna att lyfta 

fram kvinnan i och ur historien eftersom historien fungerar som grund för den judiska 

identiteten.
119

Historien är levande och genom att lyfta fram kvinnan och hennes erfarenheter ur historien 

och samtiden, uppstår en erfarenhet och verklighet som inte endast är sprungen ur en manlig erfarenhet 

och verklighet.
120

 Judiska feminister letar inte efter kvinnor i texterna utan de förutsätter att de finns där, 

och att de har varit med och skapat judendomen men att deras erfarenheter inte värderas och därför inte 

är synliga. Det är endast när kvinnornas historia också finns med som judarnas historia finns med, därför 

att judendomen består och har alltid bestått av både män och kvinnor.
121

  

 

Gud 

 

Endast i en mosaik uttrycks Gud som könlös, ingenstans uttrycks en han eller hon. Även Messias 

uttrycks som en könlös gestalt.
122

 I de andra läroböckerna är Gud uttryckt som en Han. ”För den som 

Gud uppenbarat sig för har han meddelat sin plan med skapelsen och människorna”
123

 ”Han styr världen 

mot ett bestämt mål och har gjort så sedan skapelsen.”
124

 I Relief beskrivs Gud med hans, fyra gånger, 

honom, en gång, han, två gånger och fader, en gång.
125

 Även i Religion och sammanhang beskrivs Gud 

som Han, far och Herren.
126

  

 

Att relatera till Gud som en han bidrar till ett religiöst språk som utgår från den manliga normen. Om 

Gud är en han och vi är en avbild av Gud blir mannen normen och kvinnan den andra, den anormala. 

Och om kvinnan då framställs som den andra, måste vi tala om kvinnan som den andra, vi måste 

använda ett språk som visar på antingen henne som den andra eller inte visar henne alls.
127

 Det som 

krävs är en pluralistisk gudsbild som omfamnar alla erfarenheter och därmed inte tillåter att religionen 

och Gud definieras utifrån endast vissa positioner, och endast tillåter vissa att definiera och uttala sig om 

religionen och Gud.
128
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4.2.2 Hinduism 

 

Utveckling 

 

Om olika tankar och kulturströmningar i Hinduismen ges en historisk överblick över utvecklingen, 

väldigt sällan ges en samtida bild av pågående utveckling.
129

 En av de utvecklingsprocesser som beskriv 

är sanskritskolor för utbildning i att läsa heliga texter på sanskrit. Reformhinduism handlar enbart om 

Rama Krishna missionen
130

 Det står dock ingenting om kvinnor som har börjat tolka texterna ur ett 

hinduiskt feministiskt perspektiv eller om olika subkulturer som har ett kvinnovänligt etos. Läroboken 

tar inte heller upp det faktum att sanskritskolorna domineras av kvinnor, drygt en sjättedel är män. Det 

har skett ett könsskifte. Dessa kvinnliga studenter uttrycker att sanskritstudier, utbildning och 

hushållsarbete är förenliga komponenter som är en del av kvinnans plikter. Och menar att 

sanskritspråket på detta sätt kan föras genom kvinnorna till vidare generationer i hemmet.
 131

  

Utvecklingen har sitt stöd inom religionen, i synnerhet i de heliga texterna, därför är det högst väsentligt 

för kvinnor att kunna läsa och tolka texter på sanskrit. Det finns flera texter som även om de är 

uppbyggda kring en patriarkal struktur, visar på en flytande gräns kring kön, om vad deras olika 

uppgifter är tillexempel. Här finns möjligheter att tolka in från andra perspektiv och förståelsen som 

inkluderar kvinnor.
132

 

Traditions utveckling eller förändring beskrivs som icke- religiösa förändringar, dvs. utveckling som 

sekularism. ”I dagens Indien är det inte längre självklart att pojkar genomgår snörceremonin. 

Traditionen i familjen avgör. Även i Indien sker en sekularisering.”
133

 

 

Gudinnor 

 

”Rama och hans hustru Sita är idealbilden för det goda äktenskapet enligt hinduismen”
 134

 det är en 

tradition som kommit att ifrågasättas av hinduiska feminister. Eftersom att Sita är en ständig 

följeslagare till sin man. ”Över stora delar av Indien dyrkas en gudinna som kan ha olika namn och 

uppenbarelseformer.”
 135

 Det står inget om att många kvinnor genom gudinnedyrkan skapar utrymme för 

att framhäva den kvinnliga kraftens, Shaktis potential och möjligheter inom den inomreligiösa 
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kontexten. I uppgifterna till läroboken finns utrymme för att undersöka gudinnornas roll inom den 

hinduiska traditionen. ”Hur kan det komma sig att gudinnorna spelar en sådan viktig roll trots att 

samhället är så pass mansdominerat? Hur arbetar indiska kvinnorättsgrupper? Vad gör Sverige för att 

stödja dem?”
136

  

 

I dessa frågor ser hinduiska feminister en möjlighet att lyfta fram hinduiska kvinnors faktiska 

erfarenheter och möjligheter. Dessa feminister hämtar möjligheterna ur den egna traditionen, som i 

exempel med menstruation och orenhet. Även om kvinnor som menstruerar inte får delta i religiösa 

aktiviteter eller gå in i tempel finns det berättelse som problematisera detta som berättelsen om 

prinsessan Draupadi och hennes hängivenhet till guden Krishna i Mahabharata. Under några 

omständigheter blir prinsessan fångatagen av några män och indragen i ett tempel, det visar sig att hon 

menstruerar och männen kräver henne och hennes kläder på grund av hennes orenhet. Draupadi 

hängiver sig då i bön och tillkallar Krishna som uppenbarar sig, prinsessans kläder går då inte att få av 

henne hur mycket de än sliter i dem. Hinduiska teologer tolkar detta som att även om ritualen med 

orenhet och renhet härstammar ur den patriarkala traditionen, är hängivenheten till gud starkare än 

traditionen. Kvinnors religiösa roller och deltagande måste hämtas ur historiska exempel som till 

exempel om de har varit religiösa/världsliga hinduiska ledare och integreras med läsningen av heliga 

texter som visar på hinduiska kvinnors erfarenheter och möjligheter.
137

  

 

Alla manliga gudar har fruar eller en kvinnlig princip. Gudinnorna bär på en väldig kraft 

som kallas shakti, en kraft som antingen kan vara nedbrytande eller uppbyggande. Det är 

inte bara gudinnor som bär på denna kraft, det gör varje kvinna, och denna kraft måste 

tämjas och kontrolleras av mannen för att bli något positivt. Även gudarna måste styra 

gudinnorna.
138

 

 

Denna gudinnornas dualistiska natur förklarar Gupta med att alla kvinnor har olika sidor, hon är en mor, 

en hustru och en skapande kraft i dess oändlighet. Hon menar att alla kvinnor kan liknas vid denna 

jämförelse. Den hinduiska kvinnan är som den hinduiska gudinnan, båda en kraft som skapar, bryter 

ned, hon är samtidigt en mor och hustru.
139
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Kvinnor i historien 

 

Den feministiska genuskritiken är främst kritisk mot frånvaron av kvinnor i både den historiska och 

samtida framställningen av hinduism. De lyfter fram olika kvinnor som poeten Tarigonda Venkamamba, 

och kvinnliga filosofer som Maitreyi i Upanishaderna. De menar att frånvaron inte endast eller bara 

beror på att dessa kvinnors texter valts bort för att de är skrivna av kvinnor, utan därför att religionen 

förändrats under olika perioder och efter den vediska tiden(1200 f.v.t) hade religionen som mål att 

framstå som mer androgyn. Därmed fanns det inte plats i texterna för de kvinnliga erfarenheterna som 

specifika för den religiösa traditionen. Läroböckerna problematiserar inte kvinnors frånvaro i religionen: 

 

Thus, correcting for this invisibility of women involves not simply ”adding women and 

stirring,” but reconstructing the model of scholarship in each discipline and across 

disciplines.
140

  

 

Genuskritiken är beroende av en kunskapskritik, som fokuserar på kvinnornas erfarenheter för att kunna 

tala om kvinnor, och som inte placerar dem i periferin, som ett tema i religionsboken: Kvinnan i 

religionen. För att kunna få fram ny kunskap måste man ställa nya frågor, ur nya perspektiv och för att 

få fram hinduiska kvinnor måste man ställa den religiösa kvinnan i fokus. Det innebär inte ett urval av 

kvinnovänliga frågor och kunskaper, utan man måste inkludera all kunskap för att kunna skapa nya 

modeller för tolkning. De tolkningsmodeller som läroböckerna erbjuder är baserade på västerländska 

perspektiv som lägger fokus på den hinduiska litteraturen och läran som till största delen är författad av 

män och för män. Men denna är även klasshierarkiserad, där den hinduiska medelklassmannens normer 

givits företräde i beskrivningen av religionen.
141

 Det har skrivits mycket om förtryckta hinduiska 

kvinnor, det är viktigt att kunna beskriva och visa på de styrkor som de hinduiska kvinnorna äger och 

brukar. Den västerländska feminismen menar att den hinduiska kvinnan är förtryckt eftersom att hon 

inte är närvarande i texterna och har som mål att beskriva hennes frånvaro. De hinduiska feministerna 

menar att det bidrar till ett dubbelt förtyck när man inte synliggör hinduiska kvinnors styrkor samt 

metoder för att brottas med det förtryckande arvet.
142
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4.3 Överensstämmer läroböckernas framställning med läroplanens riktlinjer? 

 

4.3.1 Judendom 

 

”Judarna tar livet på stort allvar och inriktar sig på här och nu.” och ”Kärnfamiljen fungerar som en 

garant för den judiska identiteten och för trons fortlevnad.” ”Buden(de tio budorden) är inte bara förslag 

utan exakta krav och människan ska följa den utan tanke på belöning”.
143

  

 

Vems judendom 

 

Sådana här beskrivningar av judar och judendomen som en helhet osynliggör diverse motstridigheter 

som existerar inom traditionen och förekommer mycket i läroböckerna, där läsaren inte ges tillgång till 

alternativa tolkningar. Där står bland annat att människan straffas ifall hon inte följer Guds vilja och att 

judarna tvingast leva utan land som straff för att de inte hållit sig till förbundet och buden.
144

 Det är här 

viktigt att läraren tydliggör vilka värderingar och perspektiv sådana här utsagor vilar på, detta skall inte 

påstås representera den judiska helheten, alternativa tolkningar måste synliggöras. Vem är det som säger 

så här? Och varför? Genom att eleverna är förtrogna med de olika feministiska teorierna kan de 

undersöka hur sådana kunskaper kan användas inom religionen och varför de användas. Hur 

representeras den judiska tron genom att läroboken uttrycker ord som judarna(och inte en del judar), 

kärnfamiljen(vad är det?) och krav? Judendomen representeras utifrån dessa ord av den ortodoxa 

inriktningen, eftersom att de anser att de representerar den riktiga judendomen, äktenskapet är mellan 

man och kvinna som skall alstra barn(skilsmässa är svårt för kvinnor att ta initiativ till), samt att de 

judiska lagarna måste följas för att man skall kunna betraktas som en riktig jude(tillexempel strikta 

kosher regler) 

 

Den sionistiska rörelsen beskrivs som en broms till den förekommande assimilationen som skulle ha 

utplånat den judiska kulturen och identiteten i Västeuropa. Och att stödet till staten israel ersatt 

synagogan som den sammanhållande kraften, och på detta sätt har den andliga judendomen hamnat i 

skymundan.
145

 Heschel skriver att denna assimilation till Västeuropeiska normer är den kraft som gett 

judiska kvinnor rätten att leda gudstjänster i form av rabbiner. Samtidigt som det inom den sionistiska 
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rörelsen uttalades jämställdhet mellan könen, behöll man ledarskapet hos det manliga könet.
146

 Eleven 

ska kunna kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden.
147

  Som tillexempel sådana här där 

läroboken uttrycker apokalyptiska åsikter om den judiska kulturen. Judendomen beskrivs här som icke 

europeiskt, det skapas en distinktion mellan judisk och västeuropeisk kultur där den förra är den som 

assimileras in i den andra.  

 

Det förekommer även dåliga ordval: ”Judar har befunnit sig i minoritet och det har varit riskfritt att 

mobba dem”.
148

 

 

Människan skall kunna kontrollera och styra sin sexualitet, detta förbud mot driftighet övar upp 

människans förmåga att säga nej. Där en begränsning ger en känsla av frihet. 
149

 Människan skall här 

tolkas som den judiska mannen, eftersom att sexualiteten tillhör honom. Den judiska kvinnans och den 

homosexuelles sexuella drifter är synd och skam, där den förra skall kontrolleras och behagas av 

mannen, och den senares inte förekomma alls eller regleras.
150

 Religionskunskapsämnet skall få 

eleverna att reflektera över olika existentiella frågor ur olika perspektiv. För ökad förståelse för andra 

tolkningar är det viktigt att läroboken tydligt klargör vems perspektiv, tolkningar och kunskap som 

texten representerar. Det är även viktigt att eleverna får tillgång till alternativa tolkningar för att kunna 

bredda sin kunskap om olika religiösa traditioner.  

 

Religionsämnets dimensioner 

 

De olika dimensionerna som religionsämnet innehåller som skall bidra till djupare kunskap och 

förståelse för olika traditioner och religioner kan ur dessa religionsböcker sägas utgå från den manliga 

ortodoxa kunskapen. Den historiska bakgrundsbilden som ges är en bakgrund som presenterar 

judendomen med Abraham och Moses, samt sionismen och dess grundare Theodor Herzl. Viktiga 

historiska personer som Sara och Miriam är inte närvarande, därmed skapas en historisk bakgrundsbild 

om en tro skapad av män, där kvinnor inte varit deltagare i tron. Den institutionella dimensionen 

representeras i läroböckerna utav ortodoxa judiska män.   Kvinnorna är närvarande, men bara i relation 

till männen, det som beskrivs är vart kvinnorna sitter i synagogan och vad detta faktum är beroende av 

samt hur verksam kvinnan är i gudstjänsten beroende på vilken församling hon tillhör. Kvinnorna 
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beskrivs alltid i relation till männen och inte till tron, härmed implicerat att det är männen som 

representerar tron. Relationen mellan tro och religion beskrivs med de olika judiska festhögtiderna, 

mognads ritualer samt bröllopet. Festhögtiderna är könlösa, kvinnors och mäns roller samt deras 

respektive deltagande inom dessa festhögtider är inte beskrivna.  De religiösa mognads riterna Bar och 

Bat Mitzva är förekommande i alla läroböcker fast på olika sätt. Endast en mosaik är icke 

könsvärderande i sin beskrivning av dessa, ”När en pojke och en flicka/…/”
151

, där de andra 

hierarkiserar genom att Bar mitzva som är den religiösa mognadsriten för pojkar är den som 

förekommer beskrivs flest antal gånger gentemot Bat mitzva som är den religiösa mognadsriten för 

flickor. ”I traditionell judendom firas i första hand att en pojke blivit religiöst myndig.”
152

.  ”kvinnan 

måste vänta minst 92 dagar innan hon får gifta om sig.”
 153

 är det enda som nämns i bröllopsavsnittet om 

en eventuell skilsmässa skulle ske, detta påstående problematiseras dock inte. Måste kvinnan vänta 92 

dagar inom de alla judiska inriktningarna eller inte är en fråga som inte är närvarande. Den kultur som 

representerar judendomen är den manliga kulturen. Läroböckerna lägger olika stor vikt på att beskriva 

tron utifrån de urkunder som finns, i Relief står det under rubriken Vad är judisk tro? om Talmud och 

Bibeln där tron är formulerad av rabbiner(lärda män).
154

 I en mosaik står Talmud och Bibeln under 

rubriken Heliga texter, som följs åt av en bild på både en kvinnlig och en manlig rabbin.
155

 I Söka svar 

förekommer Bibeln och Talmud en gång i texten, som ”Judarnas gemensamma grund…”,
156

och två 

gånger i elevuppgifterna där eleverna ska tolka olika bibeltexter.
157

I religion och sammanhang står det 

om Bibeln och talmud, där det i anslutning till denna text finns en bild med tillhörande bildtext som 

lyder: ”Att studera Guds ord är en självklarhet för de här ortodoxa pojkarna”.
158

 Eftersom att judiska 

ortodoxa män representerar judendomen i dessa läroböcker är det deras etik som är främst närvarande, 

med tillexempel ”En man förför en ogift ung kvinna som är oskuld. Döm med hjälp av 2 Mosebok 

22:16.”
159

 Liberala judar och feminister utför tolkningar av Bibeln genom att se Bibeln i dess historiska 

kontext och döma efter det. Ortodoxi menar att svaret finns i Bibeln, och därmed skulle en tolkning av 

Bibeln utförd av en ortodox jude se ut på detta sätt. Därför kan sådana här uppgifter begränsa elevernas 

förståelse om olika tolkningsprocesser som existerar inom religionen. Genusdimensionen är inte 

närvarande i dessa läroböcker, utan läroböckerna förutom i viss mån en mosaik är icke genus medvetna i 

sin framställning av män och kvinnor. Religionen framställs som heteronormativa och den judiska 
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ortodoxa mannen är normen. Genom att osynliggöra kvinnorna i texten utgår texten från en position där 

mannen är aktören och kvinnan är anormal, det anormala könet, antingen förtyckt eller könlös. Kvinnan 

benämns inte som den judiska kvinnan utan endast kvinnan i relation till den judiska mannen, hennes 

situation beskrivs utifrån denna relation.  

 

 

4.3.2 Hinduism 

 

Vems hinduism 

 

Beskrivningar av religiösa människor i hinduismen ser oftast ut på det sätt att människorna får 

personifiera den religiösa läran. 

 

Deras handlingar utförs med en innerlighet, vördnad och glädje som samspelar med en 

tradition långt tillbaka i historien. Så här har hinduerna börjat sin morgon i urminnes tider 

och handlingarna ger uttryck för ett självklart sätt att leva.
 160

   

 

Det fortsätter med att hinduernas, (underförstått alla hinduers) inställning till andra religioner och 

människor av annan religiös övertygelse är öppet och tolerant. Hindun framställs i läroboken Söka svar 

som en icke-tvekande religiös människa, varje Hindu vet sin plats, beklagar sig inte över den och vet att 

ansvaret för livssituationen ligger helt och hållet hos en själv. 

 

Varje Hindu vet sin Dharma och vet också att det inte är någon ide att beklaga sig över den; 

ansvaret ligger helt och hållet hos den enskilde individen och det finns ingen annan att 

anklaga för den livssituation man hamnat i.
161

  

Att följa de hinduiska traditionerna är en naturlig del av vardagen och strävan efter frälsning 

ett djupt och innerligt behov.”/…/” Människans religiösa behov tar sig många uttryck men 

bakom alla olika tankar och handlingar är människans strävan ändå en och densamma; 

längtan efter och föreningen med det gudomliga.
162
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Relief skriver att i hinduismen spelar rit och liv större roll än tro och lärosystem, samtidigt som den förra 

får lika många sidor i läroboken som den senare.
163

 I samma bok står det skrivet under kapitlet kultur 

och samhälle om: reformhinduism som innefattar Rama Krishna missionen, Sikher, där det bara står om 

de sikhiska männen, fundamentalism, kastsystemet och 29 rader om man och kvinna, skrivet negativt 

och så heliga kor. Det finns även ett kort kapitel i kultur och samhälle som behandlar hinduism i 

Sverige, dvs. antalet hinduer i Sverige och hur de begraver sina döda.
164

  

 

Eleven tolkar 

 

I en lärobok beskrivs ett exempel på äktenskapsproblem: ”Äktenskapsproblem kan bero på att hustrun 

besatts av en ond ande eller att hon lagt magisk medicin i sin mans mat.” Detta beskrivs som om det 

vore ett faktum och inte en uppfattning som vissa hinduer har. I en uppgift som är kopplat till etiskt 

arbete och abort problematiseras inte de patriarkala strukturer som det beskriva påståendet är grundat på. 

Aborter förklaras enbart av ekonomiska orsaker, och ger inte utrymme för eleven att undersöka andra 

orsaker till varför kvinnor i Indien utför aborter, och förhållandet abort och fosterdiagnostik.
165

  

 

Brudbränning innebär att kvinnan bränns till döds i sitt hem./…/Mannen bränner då kvinnan 

genom att hälla bensin på henne och tända på ofta med hjälp av sin mor. I många indiska kök 

finns öppen eld eller gasspis och man kan hävda att en olycka skett i köket.
166

 

 

Denna del i läroboken där författaren själv spekulerar i hur denna tragiska rit utförs och döljs är icke 

befogad, eftersom att det inte finns eller presenteras några vetenskapliga källor som författaren kan 

hänvisa till.  

  

En annan uppgift som finns i läroboken lyder: ”Inom det hinduiska samhället är det vanligt med 

arrangerade äktenskap. Vad kan det finnas för fördelar och nackdelar med sådana äktenskap?”
167

 Här 

borde det ges möjligheter för eleverna att studera olika patriarkala eller diverse makt strukturer som 

genererar dessa äktenskap, eller undersöka olika tolkningar som ges. Eleven borde inte ges utrymme i 

att spekulera dess för och nackdelar. Pui- lan uttrycker denna känsla för empati med: “what the 
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colonized need is not `empathy`, but justice in terms of both political liberation and cultural 

representation”.
168

 

 

 

Religionsämnets dimensioner 

 

Det som inte nämns i den historiska bakgrunden till hinduismen är kolonisatörernas påverkan på 

religionen, någonting som de judiska feministerna menar har format medelklass mannen som norm på 

grund av den religions förståelse européerna förde med sig. Ingen av läroböckerna skriver om de olika 

gudinnetempel som startas av hinduiska kvinnor för att be åt och hylla den kvinnliga kraften shakti. 

Tempel och kvinnor förekommer i den mån författarna skriver att lågkastiga eller menstruerande 

kvinnor inte får träda in i tempel. Bröllop och olika festligheter representerar kulturen inom hinduismen. 

Den feministiska kritiken är inte närvarande som belyser de festligheter och traditioner som hyllar 

gudinnan och som utförs av miljoner hinduiska kvinnor både på landsbygden och i städerna. Speciellt 

olika gudinnedyrkan där kvinnor för en stund korsar kastgränserna. Bröllop generellt men hustrun i 

synnerhet är rikligt beskrivna i läroböckerna, mannen som make förekommer inte specifikt endast i 

förhållande till hustrun. Hindun beskrivs som en individ utan några tvivel till sin tro, utan denne vet sin 

plats i tillvaron. De hinduiska riter är en självklar del av vardagen, som hindun inte ifrågasätter, 

läroboken erbjuder inte några alternativ. Trons fundament beskrivs inte utifrån olika perspektiv, 

läroboken belyser inte de olika tolkningstraditioner som existerar inom hinduismen. Genusdimensionen 

är inte närvarande, kvinnans levnadsstadier är som dotter, hustru och änka.
169

 Hustrun som förtryck vad 

gäller arvsrätt och skilsmässa.
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5 Sammanfattande diskussion  
 

Resultatet från denna begränsande undersökning antyder att ortodoxa judiska män snarare än kvinnor 

ger röst åt judendomen i de undersökta läroböckerna. Samt att det är medelklassmannen som är 

normerande i beskrivningen av hinduismen. Eftersom att det är textboksförfattarna som ger röst åt de 

olika religionerna är det deras språk som formar verkligheten, sanningen om de olika religionerna. 

Läroboksförfattarna ger dock röst åt vissa subjekt, ger vissa kunskaper mer utrymme och synliggör vissa 

system och strukturer som anses representativa inom en viss diskurs. Genom att legitimera vissa 

kunskaper över andra reproducerar man de maktsystem som kan som i det här fallet osynliggöra 

kvinnan och hennes erfarenheter. När mannen och dennes erfarenheter är normen uppträder kvinnan och 

hennes erfarenheter i periferin, hon uppstår som en kontrast mot den religiösa normen, kvinnan blir ett 

tema i religionsboken. Hon får ett eget kapitel istället för att vara en del av den ”riktiga” texten.  

 

Judendom 

 

Gemensamt för alla fyra religionsböcker är att fokus läggs på synagogan. Synagogan blir en 

utgångspunkt för att tala om det kvinnliga könet, om hennes villkor i den religiösa gemenskapen samt 

männens förhållningssätt gentemot henne. Det är kvinnans fysiska position i synagogan som betonas, 

kvinnan är könet, mannen är normen.  

 

I läroplanen står det att Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och andra 

livsåskådningar. Här är det viktigt att eleven även jämför inom och inte enbart mellan religioner för att 

förstå mångkulturalitet inom traditionen. 

 

Denna undersökning påminner om Vems Judendom? En granskning av läroböcker i 

religionskunskap(2005). Eftersom att båda undersökningarna menar att det är de ortodoxa judiska 

männen som är främst representerade i läroböckerna. Undersökningen överensstämmer även med Rita 

Gross teorier om att trots vetenskapens framfart i västvärlden (alla läroböckerna är skrivna inom en 

västerländsk kontext) har inte kvinnornas erfarenheter tagits på allvar. Resultatet stödjer även Kjell 

Härenstams forskning där denne skriver att någon alltid har tolkningsföreträde och att detta 

tolkningsföreträde är kopplat till maktutövning. Den kunskap skolan förmedlar är således någons 

kunskap om någonting och skall inte betraktas som neutral kunskap. 
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Judiska feministiska genus teoretiker menar att om kvinnorna ska vara en del av judendomen måste 

deras erfarenheter synliggöras, kvinnor är inte med bara för att de nämns, dvs. adding and stirring. 

Kvinnor är mer än sitt kön, judiska feminister menar att det är den kvinnliga erfarenheten och 

kunskapen som måste synliggöras, för när fokus läggs på relationerna mellan könen såsom det manliga 

könet definierar relationen och könen är det en berättelse om kvinnor och inte en berättelse av kvinnor. 

När läroböckerna reducerar den judiska historien till att endast omfatta män som aktörer, är det ett 

osynliggörande av kvinnor, de blir passiva, judendomen är mannen, eftersom att judendomen beskrivs 

som utformad och tillhörande mannen. De patriarkala strukturerna reproduceras varje gång kvinnans 

berättelse inte är definierad av kvinnan själv, utan hon har givits en identitet.  

 

Hinduism 

 

I läroböckerna beskrivs hinduismen utifrån en manlig medelklass norm, kvinnan förekommer i 

beskrivningar av kast systemet, men då endast lågkastiga kvinnor det görs ingen distinktion mellan olika 

hinduiska kvinnor. Gudinnedyrkan som samtida hinduiska kvinnors metod för att hylla den kvinnliga 

kraften beaktas inte av läroboksförfattarna, där de förekommer beskrivs det som negativa metoder för 

frigörelse som ej givit några resultat. Kvinnorna beskrivs som förtryckta och passiva och läroböckerna 

uppmärksammar inte viktiga historiska kvinnliga hinduiska gestalter. Ännu mindre nämns 

kolonisationen av Indien, och dess enorma påverkan på den hinduiska traditionen, kulturen och 

självidentifieringen som koloniserade och förtryckta. Männen benämns utifrån vissa positioner och 

kvinnan kontrasteras mot dessa. De många elevuppgifter som finns i läroböckerna ifrågasätter inte de 

patriarkala strukturerna utan istället reproduceras givande maktstrukturer som existera inom 

majoritetens hinduism. Läroboksförfattarna synliggör vissa strukturer som legitimerar dessa patriarkala 

maktstrukturer. Eleverna ges tillgång till en viss tradition som de skall ta ställning till, och få kunskap 

ifrån. De hinduiska kvinnorna förklaras förtryckta inom den hinduiska tron, dvs. det är religionen som 

förtrycker, de handlande subjekten inom religionen utpekas sällan. I det här fallet ses de handlande 

subjekten som en massa och inte som individuella aktörer. Den handlande massan är de individer som 

av (varierande kön) genom olika handlingar som texten beskriver upprätthåller den patriarkala normen. 

 

Denna undersökning av hur hinduismen och i synnerhet den hinduiska kvinnan framställs i läroböcker 

bekräftar att läroböckerna skrivna ur olika tidsspann har modifierat mycket i texterna, men inte 

genusperspektivet som har lämnas intakt. Som även är skrivet i studentuppsatsen Människan i 

religionsboken – textanalys ur ett genusperspektiv av fyra läroböcker om religionskunskap(2009). Den 

bild som förmedlas av den hinduiska kvinnan och hennes religiositet överensstämmer inte med den 
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religionsforskning som skrivit om detta. Hinduisk religiös utövning i vardagen: En studie av 

brahminska kvinnors puja i Benares(2006) menar att kvinnor är högst aktiva gudinnedyrkare och dessa 

kvinnor har en enorm kunskap oftast muntligt traderad som de för vidare i generationer. Författaren 

menar att dessa kvinnor inte anpassar sig till traditionen av gudinnedyrkan, utan med sin kunskap 

utformar de nya personliga tillbedjanssätt. Hinduiska feminister menar i motsats till Jeanette Sky och 

hennes forskning att religioner inte skall ”transformeras” till mer kvinnovänliga religioner, eftersom att 

dessa menar att hinduiska kvinnor liksom hinduismen äger multidimensionella identiteter. Alla 

hinduiska kvinnor är inte lika och den religiösa praktiken skiljer sig åt inom olika kontexter. Vidare 

måste de religiösa kvinnorna själva transformera sin tro, för att den skall ge mening åt dem.  

 

Sociala konsekvenser 

 

Nya perspektiv leder till ny kunskap. Ett perspektiv som utgår från kvinnors egna erfarenheter och 

tankar kring sin religion och religiositet skapar kunskap om kvinnors egna erfarenheter och tankar kring 

sin religion och religiositet. Denna uppsats är endast en bråkdel av genusforskning som bedrivs och 

svarar därmed inte på allt, och har inte heller det som avsikt. Det här är en uppsats om två religioner, 

utifrån ett fåtal teoretiker applicerat endast på fyra läroböcker. Det finns utrymme och möjligheter till 

bred vidare forskning inom och i anslutning till detta ämne.   Det finns möjlighet att undersöka andra 

religioner eller att snäva in sig på vissa specifika ämnen inom denna studie som tillexempel 

gudinndyrkan inom hinduismen eller synagogan och kvinnan inom judendomen. Det är dock viktigt att 

man som forskare i allmänhet men som lärare i synnerhet har en förtrogenhet i de olika inomreligiösa 

tolkningsprocesserna, för att kunna utgå från religiösa kvinnors faktiska erfarenheter och faktiska 

kontexter. Genom att utgå från faktiska kvinnors metoder att brottas med arv inom traditionen synliggör 

vi dessa kvinnor som bärare av en levande tradition under ständig omtolkning och förnyelse. Det finns 

plats för en annan berättelse än den givna, det gäller bara att hitta den berättelsen och synliggöra den.  
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