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1. Inledning 

Idag lever uppskattningsvis 17000 judar i Sverige, men inte ens hälften är med i någon judisk 

församling, vilka finns bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö.  Alla de stora 

församlingarna där är öppna för judar oavsett deras religiösa orientering och är en del av 

paraplyorganisationen Judiska Centralrådet i Sverige.
1
 I vårt land är det den konservativa 

judendomen som är den mest påfallande i de judiska synagogorna. Konservativ judendom 

menar att ortodox judendom inte svarar mot den moderna människans livssituation men är 

samtidigt skeptisk mot den reformjudendom som anses vara för kompromissande gentemot 

samhället och religionsutövningen.
2
 Jämställdhet mellan könen är viktig i de svenska 

synagogorna, och de patriarkala könsmönster som kan förekomma i vissa synagogor har inte 

mycket plats i det svenska judiska livet. De som av traditionella skäl vill ha kvar 

könsseparation i synagogan har Stockholms synagoga kunnat kompromissa med på så sätt att 

de män som inte önskar att sitta med kvinnorna har fått behålla den vänstra sidan av 

synagogan, medan de kvinnor som inte vill sitta med männen får använda läktaren. På 

synagogans högra sida kan män och kvinnor sitta tillsammans. I Stockholms synagoga har 

kvinnor fått möjlighet att läsa texter inför församlingen, flickors bat mitzva har synliggjorts 

och jämställts med pojkars bar mitzva, och i en närliggande lokal kan kvinnor även läsa ur 

Toran. Där hålls en ”jämställd” gudstjänst.
3
 

 

Problemområde 

Under skrivandet av min c-uppsats inom lärarutbildningen höstterminen 2010 blev jag 

överraskad av vad läroböcker på gymnasiet som jag granskade innehöll. Läroböcker i 

religionskunskap i skolan är för många elever ett första möte med olika världsåskådningar och 

trossystem. I läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf94 står det att ”skolan ska främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”.
4
 Jag kan efter att ha skrivit min c- 

uppsats konstatera att det i de undersökta fallen ständigt var en viss typ av människor som 

eleverna mötte. I läsningen om judendomen mötte eleverna främst ortodoxa judiska män i 

                                                           
1
 Dencik, Lars (2007),  Judendomen i Sverige: en sociologisk belysning. Uppsala: Swedish Science Press, 25  

2
 Dencik 2007: 26-27 

3
 Dencik 2007: 30-31 

4
 Lpf94 s.3 
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Israel. De undersökta läroböckerna gav en högst ensidig bild av en de facto extremt 

pluralistisk judendom.  

Åren 1935-1991 hade Sverige olika granskningsorgan som hade som syfte att granska 

läromedel i skolan; sedan 1991 har lärarna i praktiken fått axla den rollen. Det är då viktigt att 

lärare frågar sig vilket urval och perspektiv de väljer för att få bättre undervisning. Vems 

berättelse är det som framträder i undervisningen? Och varför? Finns det skäl för en annan 

berättelse? Det är viktigt att lärare, speciellt i dagens mångkulturella Sverige, läser religiösa 

skrifter och texter, att de inte är rädda för dem. Men det gäller inte enbart religiösa texter, 

menar jag, utan även olika tolkningstraditioner inom olika religioner. I det sammanhanget är 

det bland annat viktigt att synliggöra kön som en faktor. Faktum är att en mängd olika 

religiösa instanser inte är tillgängliga för kvinnor, vilket gör att man missar en mängd kunskap 

som kunnat göras tillgänglig för eleverna.  

Genom att studera den judiska kvinnan i läroböcker med hjälp av ett judiskt feministiskt 

perspektiv vill jag bidra till att skapa förståelse för en mängd kunskaper som har växt fram ur 

specifika historiska kontexter som erbjuder förklaringar till olika traditioner, processer och 

ideal inom judendomen. Dessa kunskaper är framvuxna ur judiska kvinnors erfarenheter som 

finns bevarade i en judisk berättelse som behöver lyftas fram efter att tidigare ha varit 

marginaliserad till förmån för en annan berättelse. Judiska feminister menar att den berättelse 

som har företräde är sprungen ur en patriarkalisk
5
 manlig erfarenhet. De menar att denna 

berättelse om judendomen har blivit normgivande inom en mängd olika organ, även inom 

utbildningsorganen, och i synnerhet i läroböcker, menar jag.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur judendomen framställts i läroböcker i religion för 

gymnasiet från och med 1960- talet till nutid i Sverige. Finns det en könsmedvetenhet och hur 

lyfts kvinnors situation och roller fram? Detta ämnar jag undersöka med hjälp av ett 

feministiskt perspektiv. Grundläggande frågeställningar är: 

1. Hur skildras judendomen och den judiska historien? 

2. Hur skildras judiska kvinnors religiositet? 

3. Hur skildras judiska kvinnors situation i staten Israel? 

                                                           
5
 Det vill säga ”som präglas av faderlig välvillig men auktoritär myndighet”. www.ne.se/sve/patriarkalisk 

(hämtad 2011-10-03) 

http://www.ne.se/sve/patriarkalisk
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Material och metod 

Jag kommer att studera läroböcker med hjälp av en diskursanalys och undersöka hur olika 

företeelser inom judendomen framställs i läroböckerna för att svara på frågeställningarna. 

 

Analysen tar sin utgångspunkt i 24 läroböcker om religionskunskap avsedda för gymnasiet. 

Läroböckerna representerar olika årtal för att undersökningen skall kunna jämföra resultatet 

över tid, ifall det finns skillnader eller inte. Exempel från texterna ges i form av citat eller 

referat. De utdrag som väljs är relaterade till syftet utifrån de ovan angivna frågeställningarna. 

De 24 böckerna från åren 1968-2009 är införskaffade på det viset att jag gick till Kungliga 

biblioteket och sökte efter olika böcker i religionskunskap för gymnasiet. I Kungliga 

bibliotekets databas; Regina användes sökordet religionskunskap*gymnasie och det fanns 501 

resultat av läroböcker från 1968-2011. 74 av dessa var böcker för gymnasiet, varav ungefär 

hälften av dessa var lärarhandledning samt lärarmaterial. Ett annat faktum var att många av 

författarna återkom ofta vilket gjorde att jag försökte undvika detta för att bredda materialet 

och därför försökte jag använda mig av olika författare och böcker. Eftersom det inte fanns 

något stort urval av läroböcker på gymnasienivå, användes det som fanns. Anledningen till att 

undersökningen börjar med 1960-talet är att ämnet kristendomskunskap 1968 kom att ändras 

till ämnet religionskunskap.  

Diskursiv textanalys, som kommer att användas i uppsatsen, fokuserar på diskursiva relationer 

som ska ses i form av språkliga uttryck. Diskursanalys sätter alltså bland annat språket i 

centrum. I diskursanalys finns det också ett visst sätt att se på språket. Det uppfattas inte 

återge verkligheten, utan språket formar och legitimerar den. Diskursanalysen kan därför 

relateras till olika maktordningar, eftersom ett språkligt mönster sätter gränser för vårt sätt att 

tänka.
6
 Diskursen legitimerar och utesluter samtidigt vissa kunskaper eller berättelser. Den 

bestämmer även vilka som har rätt att uttala sig angående ett visst fenomen. Diskursen kan 

dock förändras; de auktoriteter som den innesluter är inte statiska. Michel Foucault menar att 

det är diskursen som avgör vem som har rätt att uttala sig inom ett visst område och skapa 

sanningar. Denna maktordning utesluter följaktligen vissa uttalanden som icke-sanningar eller 

                                                           
6 Bergström, Göran & Kristina Boreus (red.) (2005), Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 2. [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur, 305-306 
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icke-normativa. Denna maktordning är inte skapad av vissa, till exempel individer, för att 

brukas mot andra individer, utan denna makt utvecklas i relationen mellan dessa.
7
  

Makten i den judiska traditionen ska enligt ett diskursanalytiskt synsätt inte ses som ett 

system utvecklat av män för att användas mot kvinnor, utan som ett patriarkalt system som 

upprätthåller vissa (patriarkala) normer som i sin tur slår mot kvinnor (och män). Makten 

uttryckt i den judiska feminismen ska inte heller tolkas som ett system som agerar mot 

männen, utan mot just normerna som baseras på den judiska manliga erfarenheten som den 

uttrycks inom den judiska religiösa praktiken. Diskursiv textanalys undersöker vad som sägs, 

vad som inte sägs, vem som säger något och utifrån vilken position som det sägs och hur det 

sägs. Människorna i undersökningen ska inte tolkas som helt autonoma individer, utan de är 

människor som tillhör en viss gemenskap, positionerade inom en specifik religiös kontext, där 

handlingsutrymmet är begränsat.
8
 Eftersom språket ses som icke-neutralt och socialt 

konstruerat eller konstruerande, ska olika berättelser och tolkningar betraktas som en grund 

för kunskap. Makt handlar då om att få vissa kunskaper erkända.
9
 Uppsatsen vill analysera det 

som skrivs och inte skrivs om judendomen i läroböckerna för att se vilka kunskaper i form av 

skildringar som förmedlas. Eftersom ”sanningen” finns inom diskursen vill undersökningen 

visa på vilka berättelser och tolkningar som framställs som sanna eller legitima, vilka 

berättelser och tolkningar som finns representerade, och vilka som inte förekommer. 

Diskursanalys har vissa likheter med källkritisk analys av tendens. 

 

Tidigare forskning 

 

Detta avsnitt om tidigare forskningen fokuserar i första hand på några viktiga studier om 

läromedel och om religionsdidaktik och i andra hand på studentuppsatser inom områdena 

genus, religion och (religions)läromedel. Dessa tre delar är relevanta för undersökningen och 

för att sätta den i ett vetenskapligt sammanhang kring genus, religion och läromedel.  

 

Först behandlas några avhandlingar som visar på läroböckernas starka ställning i den svenska 

skolan. Alla tre avhandlingarna ifrågasätter även den roll som läroboken kommit att ha samt 

                                                           
7
 Bergström & Boreus 2005: 309 

8
 Bergström & Boreus 2005: 312 

9
 Bergström & Boreus 2005: 326-327 
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dess innehåll som oftast är normerande och fostrande. Detta överensstämmer med resultatet 

från min egen undersökning. Därefter uppmärksammas en studie av Stephane Bruchfeld som 

fokuserar på judendom även om hennes fokus är antisemitism snarare än genusfrågor. De 

olika studentuppsatser, som jag haft med i min tidigare forskning är viktiga eftersom de flesta 

också fokuserar på judendomen i läroböcker i religionskunskap och visar att det är främst den 

ortodoxa judiska mannen som lyfts fram. En av uppsatserna visar på att läroböcker gärna 

skapar ett vi och dem perspektiv, dvs. hierarkiseringar mellan olika grupper. 

 

I Karl Göran Algotssons avhandling Från katekestvång till religionsfrihet: debatten om 

religionsundervisningen i skolan under 1900-talet analyseras debatten om 

religionsundervisningen i skolan, där författaren granskar olika tryckta källor som förekommit 

i diskussionen om religionsämnets innehåll. Det fanns flera aktörer inom denna debatt: de 

”ortodoxa” statskyrkomännen som starkt försvarade katekesundervisningen långt in på 1900- 

talet; anhängare av den liberala teologin, som ansåg att religionsundervisningen skulle präglas 

av ett mer liberalt förhållningssätt; de frikyrkliga som betonade Bibelns centrala ställning i 

religionsundervisningen; och till sist fanns det ”kulturradikaler” som var en heterogen grupp 

med olika individer som agerat främst enskilt, till exempel olika tidningsdebattörer. 

Gemensamt för de sistnämnda var att de var reformvänliga.
10

 1903 års riksdag och kyrkomöte 

begärde en ny lärobok istället för 1878 års katekesutveckling, och 1919 kom den första 

undervisningsplanen för folkskolan, som skulle präglas av icke-konfessionalism och 

objektivitet.
11

 Ser man längre fram i efterkrigstidens Sverige, presenterade Skolutredningen 

en annan syn på religionsundervisningen. Tvärtemot 1919 års undervisningsplan betonar man 

nu ämnets konfessionella karaktär samtidigt som man förespråkar en evangelisk 

kristendomsundervisning igen.
12 Under 1960-talet kom gymnasiet att bli föremål för särskilt 

genomgripande förändringar. Ämnet kristendomskunskap kom att bli religionskunskap 1968: 

undervisningen skulle då omfatta olika världsreligioner och inte endast kristendom. 

Undervisningen skulle även omfatta alternativ till religion överhuvudtaget, som ateism, och 

vara objektiv. Redan 1964 fastslogs av riksdagen ”att gymnasiets och fackskolans 

religionsorienterade undervisning skall vara objektiv”.
13

 Med objektivitet menas enligt GU 

(Gymnasieutredningen) att kunna skilja mellan verklighetsföreställningar och värderingar 

                                                           
10

Algotsson, Karl-Göran (1975), Från katekestvång till religionsfrihet: debatten om 

religionsundervisningen i skolan under 1900-talet. Diss. Uppsala universitet, 20 

11
 Algotsson 1975: 24-25 

12
 Algotsson 1975: 300 

13
 Algotsson 1975: 372-380 
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samt att läraren ska inta en neutral hållning i kontroversiella frågor. Icke-kristna religioner 

skulle studeras inifrån så att en ”saklig” och ”riktig” bild framställdes av religionen i fråga.  

 

Janne Holmens granskning av läroböcker i Den politiska läroboken: bilden av USA och 

Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget ger en viktig 

insyn i vilken roll läroböcker intar i undervisningen. För att bli valda och uppköpta måste 

läroböcker ha en syn som sammanfaller med lärarkollektivets: läroböcker är till skillnad från 

andra böcker i samhället underordnade staten, indirekt genom till exempel läroplanen.
14

 

Genom de många förändringar som drabbat skolan under 1900-talet har inte lärobokens 

särställning i undervisningen hotats. Den utpekas ofta som den viktigaste faktorn i 

undervisningen. Läroboken har kommit att ersätta läroplanen som styrmedel eftersom många 

lärare förutsätter att läroboksförfattarna följer läroplanens intentioner. Dess auktoriserade 

tolkning av läroplanen ger den en auktoriserad ställning i undervisningen. Holmen skriver att 

det är främst sju olika faktorer som påverkar innehållet i läroboken: fakta från forskningen; 

läroboksproducenterna; författare och förlag; statlig kontroll genom läroplaner och 

granskningsmyndigheter; efterfrågan på läroboksmarknaden; samhällsklimat; samt 

lärobokstradition, läroboksgenre och gamla fördomar.
15

 

 

Holmens resultat visar även att läroböcker tenderar att vara konservativa och kopiera sina 

föregångare när materialet är harmlöst och inte aktuellt, men i aktuella frågor är författarna 

högst känsliga för politiska vindar.
16

 

 

Även i studien, Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som 

andraspråk (1995-2005) är det läroböckernas innehåll som står i fokus för granskning. 

Författaren, Jörgen Mattlar, menar att läroböcker är arenor för ideologiproduktion och 

hegemonisträvanden och att den ideologiproduktion som sker i läroböcker ofta tar sig 

propagandaliknande uttryck.
17

 Läromedel ingår i en textgenre som kallas sakprosa, dess 

funktion är att upprätthålla ett kollektivt minne, normera sociala praktiker och sprida 

                                                           
14 Holmén, Janne Sven-Åke (2006), Den politiska läroboken: bilden av USA och Sovjetunionen i norska, 

svenska och finländska läroböcker under kalla kriget. Diss. Uppsala universitet, 12 

 
15

 Holmen 2006: 23-27 
16

 Holmen 2006: 331-335 
17 Mattlar, Jörgen (2008), Skolbokspropaganda?: en ideologianalys av läroböcker i svenska som 

andraspråk (1995-2005). Diss. Uppsala universitet, 11-12 



9 
 

kunskaper. Mattlar menar också att läroboken är den viktigaste pedagogiska texten i 

undervisningen. I en norsk undersökning menar 80 procent av lärarna att deras 

lektionsplanering utgår från läroboken. Den har kommit att symbolisera ett kontrakt mellan 

lärare och elev om vad det är som man måste kunna för att uppnå målen.
18

 Nio av tio 

läromedelsförfattare är idag verksamma lärare. Mattlar ser dem som traditionella. De har en 

hög utbildningsnivå och återspeglar den rådande hegemonin och ideologin i samhället, vilket i 

sin tur påverkar innehållet.
19

 Lärobokens uppgift är, enligt Mattlar, att skapa en 

föreställningsvärld som är gemensam för alla; det finns en normerande aspekt och en manifest 

ideologi, eller i många fall rester av olika ideologier som förts samman och ger en illusion av 

en medveten heterogenitet.
20

  

 

Johan Wickström skriver i Våra förfäder var hedningar: nordisk forntid som myt i den 

svenska folkskolans pedagogiska texter fram till år 1919 att en pedagogisk text är att likställa 

med en mer traditionell lärobok. En pedagogisk text kännetecknas av att den tillkommit inom 

ramen för en utbildningsinstitution Syftet med den är att realisera en läroplan och att 

reproducera befintlig kunskap. Dess funktion är fostrande och normerande. Texten avser även 

att representera en verklighet som är oberoende av texten och en organisering av omvärlden. 

Den pedagogiska texten ska kunna tolkas utifrån olika teoretiska perspektiv.
21

  

 

Stephane Bruchfelds studie ”Öga för öga, tand för tand-": en granskning av svenska 

läromedel i historia, religion och samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet om 

judendom, judisk historia och förintelsen, som är framtagen av Svenska Kommittén Mot 

Antisemitism, har för avsikt att genomföra en analys av svenska läroböcker om judisk 

historia, judendomen och förintelsen under andra världskriget. Slutsatsen är att äldre material, 

från 1970-talet, har en distanserad hållning mot judendomen och den judiska historien. I nyare 

material, från 1990-talet, har man särskilt i religionsämnet återgett en bredare och fylligare 

bild som är mindre präglad av äldre tolkningstraditioner.
22

 Ett av de oftast förekommande 

                                                           
18

 Mattlar 2008: 19-20 
19

 Mattlar 2008: 36- 37 
20

 Mattlar 2008: 61 
21

Wickström, Johan (2008), Våra förfäder var hedningar: nordisk forntid som myt i den svenska 

folkskolans pedagogiska texter fram till år 1919. Diss. Uppsala universitet, 20 

22
Bruchfeld, Stéphane (1996), "Öga för öga, tand för tand-": en granskning av svenska läromedel i 

historia, religion och samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet om judendom, judisk historia och 

förintelsen. Stockholm: Svenska Komm. Mot Antisemitism, 5 
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felen i läroböckerna är beskrivningarna av sionismen, som brukar förklaras som en gren inom 

judendomen, det vill säga som någonting som har uppkommit inom den judiska tron, vilket är 

fel eftersom sionismen uppstod som en sekulär rörelse och många sionister inte är judar. Det 

krävs en tydlig separation av judendom och sionism menar Bruchfeld.
23

 Andra ständigt 

återkommande och problematiska feltolkningar är att läroböckerna inte förklarar centrala 

begrepp, till exempel ”det utvalda folket”, och att judendom i motsats till kristendom beskrivs 

som en lagreligion, där de judiska lagarna får mycket utrymme i förhållande till resten av 

innehållet. Bruchfeld menar att judendom, som i dessa fall, många gånger förklaras utifrån en 

äldre kristen tolkningstradition. Och författaren menar att det inom religionsämnet måste 

skapas en större medvetenhet om den kristna tolkningstraditionen och dess betydelse i studiet 

av andra religioner, och vilken syn som har skapats om judendomen utifrån denna och vilka 

feltolkningar detta har lett till.
24

  

 

I Malin Johanssons och Rebecka Klacks uppsats ”Vems judendom? En granskning av 

läroböcker i religionskunskap” menar författarna att det är den ortodoxa judendomen som får 

störst plats i de fyra granskade läroböckerna från 1991, 2000 och två från 2001, varav jag 

också har granskat en av de två sistnämnda: Börge Ring (2001). Sammanfattningsvis skriver 

författarna att det förekommer mycket historiskt material och inte mycket om samtida 

judendom. Ultraortodox och ortodox judendom förväxlas ofta fastän det är en stor skillnad 

mellan dem. Den förra är en inriktning inom judendom som är i minoritet, men som får en 

särskilt stor plats i läroböckerna. Män får mer plats än kvinnor, även när det handlar om 

”kvinnliga” ritualer som förberedelserna inför sabbaten. De kvinnor som nämns ses oftast i 

relation till en man. Bibliska kvinnor som Sara och Rebecka ägnas mycket begränsat 

utrymme. 

 

Charlotte Pennerdahl har skrivit två uppsatser: ”Läroboksbilder av judendomen: en analys av 

bildmaterialet i tre religionskunskapsböcker för gymnasiet” (2006) och ”Analys av hur 

kvinnor framställs i förhållande till män i religionskunskapsböckernas avsnitt om 

judendomen” (2009). Syftet med den tidigare uppsatsen är att ta reda på vilka bilder som har 

valts ut att representera judendomen i de tre läroböckerna som författaren studerar och att 

diskutera vilken funktion bilderna har. Författaren kommer fram till att det är främst ortodoxa 

                                                           
23

 Bruchfeld 1996: 19 
24

 Bruchfeld 1996: 33 



11 
 

judiska män som syns på bilderna. I läroboken Religion och sammanhang från 2003 är alla de 

tio bilder som finns med bilder på ortodoxa judiska män. I en annan bok finns två bilder på 

judinnor: den ena är en bild på en vigsel (alltså i relation till en man) och den andra är från 

andra världskriget. I den senare uppsatsen har författaren kommit fram till att läroböckerna är 

mansdominerade i både bild och textmaterial. Kvinnor har en tydligt underordnad roll. Bara 

en bok nämner kvinnliga rabbiner och Gud framställs som en Han. Som den första uppsatsen 

visat, framgår det även i den andra att det är främst ortodoxa judiska män på bilderna.  

 

En annan uppsats som inte fokuserar just på judendom, men som undersöker läromedel, är 

”Genom vår blick: en analys av den koloniala diskursen i religionsläromedel” av Elin Bååth 

Bergstedt, där syftet är att kritiskt analysera hur den koloniala diskursen tar sig uttryck i tre 

svenska läromedel i religionskunskap för gymnasiet. Syftet är inte att jämföra läromedlen, 

utan att finna generella mönster. Författaren kommer fram till att det är en 

västerländsk/kristen syn på religionsbegreppet i läroböckerna. Kristocentrismen styr 

beskrivningarna av olika religioner. ”Vi” används om läsarna. ”De” är till exempel 

”naturfolken”. Det är ojämlika kategoriseringar/klassificeringar i läroböckerna, vilket skapar 

ojämlika maktförhållanden.  

  

 

Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

 

I detta avsnitt kommer jag att ge en historisk överblick över religionsdidaktiken och dess 

historia, som kan anses relevant för uppsatsen samt en kort beskrivning av judendomen i 

läroböcker i Sverige innan den i denna uppsats undersökta perioden. Nutida feministiska 

judiska kvinnors strategier för att handskas med olika arv i traditionen som de anser har gett 

upphov till en felaktig, normaliserande bild av judendomen behandlas också.  

Uttolkare av olika religiösa traditioner har i alla tider gett kvinnor stigma och status. Dessa 

öppet formade genusrelationer är baserade på hur olika grupper definierar till exempel kön, 

som har gett upphov till olika maktförhållanden som i sin tur har skapat religiösa normer. 

Kunskap om kvinnors religiösa liv har länge varit bunden till kunskap om normer, medan vad 

kvinnor faktiskt gjorde länge har varit okänt. Genus är en teoretisk hållning som synliggör 

maktperspektiv i förhållande till bland annat kön, och feminism är en teoretisk hållning som 
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rör om maktperspektiv för att kunna upphäva maktförhållanden mellan bland annat könen.
25

 

Religiösa kvinnor vill se sin plats i en traditionskedja, och inom ramen för en religiös diskurs 

fortfarande framstå som de moderna kvinnor de är. Outbildade kvinnor i västerlandet eller 

kvinnor allmänt i ”tredje världen” förklaras oftast utifrån sin religiösa tillhörighet, sällan eller 

aldrig som aktörer i den religiösa diskursen utan som passiva mottagare.
 26

 Bristen på 

utrymme för kvinnor i den judisk-kristna traditionen har varit drivkraften för feministiska 

teologer att skapa plats för kvinnor som tänkare, tolkare och talare. Detta har de gjort bland 

annat genom att lyfta fram förebilder, skapa nya traditioner och att inte reproducera 

patriarkala traditioner. Religiösa feminister måste ofta utkämpa två strider: en mot den 

sekulära feminismen, som oftast ser religionen som roten till dessa kvinnors förtryck, en 

annan mot den patriarkala dominansen inom religionen.
27

  

 

Det existerar ingen enighet om hur ordet religion ska förstås eller översättas; det förekommer 

till exempel ingen motsvarighet till ordet religion i hebreiskan.  Friedrich Schleiermacher 

(1768-1834) vid Berlinuniversitetet utformade idéer om att beskriva religioner och 

objektifiera dem. Denna objektiva kunskapsinhämtning utgör en bas för religionskunskapen i 

svenska skolor.
28

 Religionsdidaktiken placerar sig även inom ett fält där man inte enbart söker 

efter att beskriva religioner utan även söker nå en vidgning av ens egna perspektiv samt 

förståelse av varandras perspektiv.
29

 Idén om absolut distans till det lästa som förespråkades 

inom religionsundervisningen vid mitten av förra seklet, där man såg läsaren som en neutral 

åskådare, som inte påverkas av föremålet, har inte varit möjlig att upprätthålla på grund av 

flera faktorer. En av dessa faktorer är det feministiska tänkandet som har som uppgift att 

dekonstruera sanningssökandet, eftersom det inte uppfattas som neutralt. Den ”neutrale” 

åskådaren förklaras vara en person som företräder vissa intressen. Istället för att söka 

sanningen ska man ägna sig åt maktanalyser genom att kritiskt granska objektet utifrån detta 

perspektiv och att montera ned generella beskrivningsmodeller som man anser vara 

                                                           
25 Raudvere, Catharina (red.)(2002), ”Stigma, status och strategier: genusperspektiv på 

religionsvetenskap”, i Stigma, status och strategier: genusperspektiv i religionsvetenskap, Lund: 

Studentlitteratur, 9 

26
 Raudvere 2002: 11-13 

27
 Raudvere 2002: 20-22 

28
 Straarup, Jörgen (2006), ”Religionsvetenskap - arvet och möjligheterna”, i Nya mål?: religionsdidaktik i en tid 

av förändring, red: Birgit Lindgren Öden och Peder Thalen. Uppsala: Swedish Science Press, 55-57 
29

 Gumucio, Juan Carlos (2006), ”Religionsdidaktikens spännande skörhet och mångfald”, i Nya mål?: 
religionsdidaktik i en tid av förändring, red: Birgit Lindgren Öden och Peder Thalen. Uppsala: Swedish Science 
Press, 90-94 
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problematiska för förståelsen.
30

 I religionsundervisningen ska eleverna bland annat förstå hur 

olika synsätt påverkat människors agerande, och eleverna ska kunna tillämpa ett demokratiskt 

förhållningssätt.
31

 

Frågan har varit vems eller vilkas religion det är vi ska undervisa om. 

Religionsundervisningen finns till för att eleverna ska lära sig om religion utifrån olika 

religiösa traditioner men även lära från religion så att de kan växa som individer och 

medborgare i samhället.
32

 Det räcker inte med att bara kunna beskriva religiösa traditioner; 

det är viktigt att också kunna förklara dem. Förklaringarna kan utgå från olika perspektiv och 

vi måste alltid söka efter de bästa förklaringarna, vilket innebär att vi ständigt måste söka nya 

källor och perspektiv.
33

 Det är inte längre en fråga om en skillnad mellan traditioner, utan en 

skillnad inom traditioner.
34

 Man måste visa upp de skillnader som existerar inom de olika 

religiösa grupperna, men även varför dessa skillnader existerar. Genom att lyfta fram till 

exempel muslimska feminister i förhållande till vissa frågor, rör vi oss mot ämnet (i stället för 

ifrån, som är vanligt) från ett inifrånperspektiv, samtidigt som vi lyfter fram starka röster som 

kan ha ett svar på frågor. Att undervisa på detta sätt visar eleverna att feminism och religion 

kan kombineras. Kanske allra viktigast i det här exemplet är att visa det för de muslimska 

eleverna för att kunna stärka deras identiteter utan att tvinga dem att välja bort en identitet.
35

 I 

Lpf 94 står det att i målen för religionskunskap för gymnasiet skall eleven: kunna reflektera 

över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik
36

, det vill säga till exempel hur 

olika muslimska kvinnor tänker kring sin tro och religion och inte vad Islam säger om något, 

utan vad olika muslimer säger om något.  

                                                           
30

 Thalén, Peder (2006). ”Religionsdidaktik i en senmodern situation” i Nya mål?: religionsdidaktik i en tid av 
förändring, red: Birgit Lindgren Öden och Peder Thalen. Uppsala: Swedish Science Press, 105-114 
31

Lindgren Öden, Birgit (2006), ”Ämnesutveckling genom samverkan” i Nya mål?: religionsdidaktik i en tid av 
förändring, red: Birgit Lindgren Öden och Peder Thalen. Uppsala: Swedish Science Press, 122 
32

 Hella, Elina (2009), “Teaching about Religions through the Variation Theory of Learning”, i Your Heritage and 
Mine: Teaching in a Multi-Religious Classroom, red: Lena Roos och Jenny Berglund. Uppsala Swedish Science 
Press, 26 
33

 Wright, Andrew (2009), “Education for Theological, Religious and Spiritual Literacy - The Challenge of Critical 
Realism”, i Your Heritage and Mine: Teaching in a Multi-Religious Classroom, red: Lena Roos och Jenny 
Berglund. Uppsala: Swedish Science Press, 45 
34

 Weissman, Deborah (2009), “Teaching Religion in an Inter-Religious Context: A Form of Peace- Building”, i 
Your Heritage and Mine: Teaching in a Multi-Religious Classroom, red: Lena Roos och Jenny Berglund. Uppsala: 
Swedish Science Press,124 
35

 Visuri, Ingela (2009), “The Teacher`s Dilemma: Exploring the Border between Culture Relativism and 
Prejudice when Discussing Gender Issues in Islam”, i Your Heritage and Mine: Teaching in a Multi-Religious 
Classroom, red: Lena Roos och Jenny Berglund. Uppsala: Swedish Science Press, 174-178 
36

Lpf 94. 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId= 
(Hämtad 2012-03-06) 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId
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Judiska kvinnor konfronterats ofta med frågan ”är du feminist eller är du judinna?” när de har 

försökt driva fram frågor som har som mål att hjälpa kvinnor. I detta ligger, menar Plaskow, 

idén om att feminism och judendom inte går att förena. Judendom ses som någonting färdigt 

som man ska välja att tro på eller förkasta, men judendomen är tvärtom en komplex och 

pluralistisk traditionsprocess. Plaskow menar dock att judendomen är en patriarkal tradition, 

att det inte finns några icke-patriarkala delar inom Bibeln eller judendomen som man kan 

plocka ut för att skapa en ny ”judendom”.
37

 Historiska studier relaterade till kvinnor och 

Bibeln är mycket problematiska enligt Baskin. Kvinnor och deras roller i Bibeln visar inte på 

hur kvinnor faktiskt levde. Det är främst ett ideal och inte en verklighet som presenteras. De 

bibliska lagarna är redigerade, kodifierade och presenterade i skrift och utger sig inte för att 

vara en beskrivning av en verklighet.
38

 Det som är en verklighet, menar Baskin, är till 

exempel hur man ser på den ideala kvinnan, sedan behöver inte kvinnorna ha levt upp eller 

velat leva upp till detta ideal. Till exempel kommunicerar Sara, Rebecka och Rakel med Gud 

under sina havandeskap och inte innan, och därmed är kvinnans auktoritet kopplad till hennes 

fertilitet. En fertil kvinna är således en idealisk kvinna, men det innebär inte att alla judiska 

kvinnor varit fertila.
39

 Forskare har främst använt sig av rabbinska källor i sina studier av 

judar, främst i studier av judiska kvinnor, fastän de rabbinska källorna främst har beskrivit 

rabbinerna och deras världsbild och inte så mycket den ”vanliga” judiska mannen och i 

synnerhet inte den ”vanliga” judiska kvinnan.
40

 Det innebär inte att man letar efter kvinnorna 

i berättelserna om till exempel Abraham utan att man utgår från kvinnornas närvaro och 

börjar se det som inte har skådats förut. Kvinnorna är närvarande i Toran, men de är 

närvarande i berättelser som är berättade av män. Dessa berättelser måste berättas om, så att 

kvinnorna inte endast får birollerna i den stora berättelsen om mannen. Även om traditionen 

är patriarkalisk, behöver inte religionen vara det.
41

  

 

Judisk feminism är en komplex religiös och social rörelse, nästan lika komplex som 

judendomen själv. Det är judiska feminister som har skapat nya judiska ritualer som 

inkluderar kvinnor; de har drivit frågan om kvinnligt ledarskap längst, och de har omtolkat 

                                                           
37

 Plaskow, Judith (1990) Standing again at Sinai: Judaism from a Feminist Perspective. San Fransisco: Harper & 

Row, x-xiii 
38

 Niditch, Susan (1998), “Portrayals of Women in the Hebrew Bible”, i Jewish Women in Historical Perspective, 
red: Judith R. Baskin. Detroit, Michigan: Wayne State University Press,  25-29 
39

 Niditch 1998: 32- 39 
40

 Niditch 1998:  42 
41

 Plaskow 1990: 1-14 



15 
 

och kritiserat framställningen av judiska kvinnor i judisk litteratur. Judisk feminism handlar 

inte om att ”lägga till” kvinnor i en kontext som är patriarkalisk, utan om att från grunden 

transformera hela judendomen till en religion som både män och kvinnor kan vara en del av.  

Dessa förändringar inom judendomen går främst att skåda i de icke-ortodoxa församlingarna. 

Många av förändringarna har dock inte förvandlat judendomen till en feministisk tradition. 

Det har endast inneburit att kvinnor som tagit plats, till exempel som rabbiner, har verkat som 

skyddare av en manlig religion. Kvinnor blir en del av en tradition som de inte har varit en del 

av förut, och de framstår som jämlika i en ojämlik struktur. Judisk feminism skapar strukturer 

som ser föränderliga processer som nödvändiga inom den religiösa institutionen. Inom den 

judiska kontexten innebär det att när de som inte blivit hörda börjar tala, kommer judendomen 

att bli en fullständig religion och de gamla maktstrukturerna kommer att försvinna.
42

 Inom 

judendomen är traditionen central eftersom den påminner om och återupplivar Guds närvaro i 

historien. Inom den judiska feminismen, som inom de flesta religioner, arbetar man med att 

omtolka de flesta traditioner för att inte behöva förkasta dem. Man måste ständigt omtolka 

och förnya de gamla traditionerna för att de ska kunna ge mening i det moderna, nya, 

samhället.
43

 Judiska feminister vill skapa en gemenskap av jämlikar, en jämlik närvaro i 

traditionen. Eftersom vissa ritualer har varit förbjudna eller begränsade för judiska kvinnor, 

har den judiska kvinnan fysiskt och själsligt separerats från det religiöst spirituella.
44

 Till 

exempel är bat mitzva en feministisk tradition, vilket måste uppmärksammas, eftersom dessa 

flickor inkluderats i den tidigare slutna manliga sfären. Det är nu en jämlik tradition.
45

 

 

Språket är inte godtyckligt. Det både beskriver och formar en verklighet, och därför är det 

viktigt skriver Elyse Goldstein vad vi säger om Gud, hur vi talar om Gud och vad vi menar 

med Gud. Det är viktigt eftersom vi ofta inte vet hur språket påverkar vår tro och hur 

förändring av språket även förändrar vår tro. Hur vi beskriver relationen mellan oss och Gud 

påverkar relationen.
46

 Judendomen måste konstrueras om, eller snarare måste den judiska 

                                                           
42

 Plaskow 1990:  xv-xvii 
43

 Ruttenberg, Danya (2009), “The Hermeneutics of Curiosity”, i New Jewish Feminism: Probing the Past, 
Forging the Future, red: Elyse Goldstein.  Woodstock: Jewish Lights Pub: 61 
44

 Lefkovitz, Lori Hope & Rona Shapiro (2009), “The Politics and Aesthetics of Jewish Women`s Spirituality”, i 
New Jewish Feminism: Probing the Past, Forging the Future, red: Elyse Goldstein. Woodstock: Jewish Lights 
Pub: 69 
45

Lefkovitz & Shapiro 2009: 74 
46 Goldstein, Elyse (red.) (2009), “Women and Theology”, i New Jewish Feminism: Probing the Past, Forging the 

Future. Woodstock: Jewish Lights Pub: 1-2 
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traditionen läsas med nya glasögon. Det handlar inte om att ge kvinnorna en bit av den judiska 

pajen, utan om att baka en ny.
47

  

 

En lärobok från 1961 i religionskunskap, Icke kristna religioner i vår tid, ger i beskrivningen 

av judendomen stort utrymme åt synagogan och bönen, där det är den judiska mannen som är 

representerad: ”Synagogans läktare är avsedd för kvinnorna/…/Män har i synagogan enligt 

gammalt orientaliskt bruk huvudbonaden på sig/…/En gudstjänst kan inte äga rum med 

mindre än att minst tio manliga vuxna är församlade i synagogan”.
48

 Hela fem sidor ägnas åt 

judiska böner, som finns nedskrivna i läroboken. Icke kristna religioner i vår tid, och det ges 

stort utrymme åt olika judiska helgdagar. ”Det judiska hemmets grundpelare är äktenskapet 

och familjen.”
49

 Och: ”Judens hem och hela hans liv är ju inte underställda hans egna 

önskningar och åsikter utan Guds vilja.”
50

 I en lärobok från år 1946 är judendomen framställd 

som en historisk bakgrund till kristendomen, det vill säga endast en historisk framställning av 

judendomen som börjar med Moses och slutar med Herodes död och Jesus födelse. Denna syn 

på judendomen utgör en röd tråd i läroboken. ”Mitt i all brokig mångfald finns där ändock en 

linje att följa, som ehuru ingalunda rak ändock leder fram till målet, då tiden var fullbordad 

och då av judisk börd världens frälsare blev född. Vår uppgift är att söka följa den linjen.”
51

 

”Den fulla Gudsuppenbarelsen skulle först givas med Jesus Kristus.”
52

 ”Redan kunna vi 

skönja konturerna till N.T:s motsatsförhållande: å ena sidan de lagtrogna, å andra den siste 

och störste av alla profeter, Jesus av Nasaret.”
53

 Kapitlet om judendomen avslutas med detta:  

 

G.T är den bakgrund, mot vilken händelserna i N.T måste ses och förstås. Vi ha 

bevittnat förspelets tre etapper: mosaismen, profetismen och lagreligionen. Nu 

kommer fortsättningen/…/I Gal. 4:4 anges detta så: ”När tiden var fullbordad, 

sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle 

friköpa dem, som stodo under lagen, så att vi skulle få söners rätt”.
54

 

                                                           
47

 Berman, Donna(2009), “Major Trends in Jewish Feminist Theology”, i New Jewish Feminism: Probing the Past, 
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Disposition 

 

Undersökningen består av tre huvudkapitel, uppdelade efter syfte och frågeställning. Kapitel 2 

rör judendomen som mansdominerad religion, med avsnitten: En lagreligion, Gud är manlig 

och Kvinnor i historien. Kapitel 3 heter Kult och genus och har tre underrubriker: Bar och bat 

mitzva, Synagogan och Kön, sexualitet och jämställdhet. Det tredje huvudkapitlet behandlar 

läroböckernas bild av Israel. Alla underrubriker som valdes i huvudkapitlen lyfter fram teman 

som var centrala i alla läroböckernas skildringar av judendom. Min analys visar dock på en 

kritisk ställning till denna skildring. I kapitlet om Israel, som fått en eller högst två sidor i 

läroböckerna, blandades alla tidigare teman ihop, vilket gjorde det svårt att separera dem och 

dela in dem i underrubriker på samma sätt som i kapitel två och tre. Anledningen till att jag 

valt att disponera uppsatsen tematiskt snarare än kronologiskt eller historiskt är att 

skillnaderna mellan böcker från olika tidsperioder inte visade sig vara påfallande stora. Den 

stora skiljelinjen historiskt tycks, som redan antytts, ha varit mellan böcker från tiden före 

1968, då kristendomskunskapsämnet omvandlades till religionskunskap, och böcker efter den 

tiden. I den mån jag har funnit olikheter mellan läroböcker från olika decennier efter 1968, har 

jag emellertid också tagit upp dessa i diskussionen.  
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2. EN MANSDOMINERAD RELIGION 

 

Lagen 

 

”Mose lag var deras fasta grund. Sabbaten hölls i vördnad, och omskärelsen förblev det 

tecken som skilde juden från andra.”
55

 I den judiska historieframställningen med början hos 

patriarkerna nämns inte några kvinnor.
56

 

 

Genom att hålla dessa bud vill den fromme juden visa sin kärlek till Gud. De 

viktigaste av dessa är omskärelsen, sabbaten och förbudet mot oren föda. Åtta 

dagar efter födelsen omskärs judiska pojkar. Genom omskärelsen upptas pojken i 

Abrahams förbund.
57
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Eftersom texten om förbundet mellan Gud och Israel har exkluderat kvinnan i många stycken, 

blir hon, som Rachel Adler enligt Plaskow uttrycker det, exkluderad om och om igen, år efter 

år, varje gång hon hör förbundet läsas upp, och påminns om sin marginalisering som kvinna.
58

 

 

Judendomen benämns som en lagreligion, med lagar som står fasta och det erbjuds inga 

alternativa tolkningar. En lärobok har en rubrik som heter ”Varför så krångliga regler?”
59

 I en 

av läroböckerna beskrivs ingen historia innan fångenskapen i Babylonien; man börjar istället 

med rabbinsk judendom.
60

 

 

”Gud kräver rättfärdighet av sitt folk, och rättfärdighet vinns genom laguppfyllelse. Så har 

utkorelsen och förbundet funnit uttryck i en lagreligion, som är judendomens kännemärke.”
61

  

”Det som sammanhållit dem genom århundraden, präglade av förföljelser har varit religionen, 

kännetecknad av lagfromhet, skriftlärdom och synagogsgudstjänst.”
62

  

 

Inom judendomen, kristendomen och islam uppfattas saken så att Gud uppenbarat 

sin heliga vilja för människorna. Han har genom sina profeter givit människorna 

lagbud, som dessa är skyldiga att efterleva. Dessa lagbud mister aldrig sin 

giltighet. Människor kan förakta dem, människor kan vara olydiga, lagbudens 

giltighet står ändå fast.
63

  

 

Tora och Talmud konstituerar judendomen. Lagen reglerar den frommes liv i alla 

dess relationer. Föreskrifter om omskärelse och sabbatsfirande, beträffande 

tvagningar, ren och oren föda gav det judiska folket en särprägel. Plikterna mot 

Gud och mot medlemmarna av gemenskapen levandegjordes i gudstjänsterna i 

synagogan och höll judarna samman trots att de spriddes vida omkring /…/ Varför 

den fromme gläder sig över Lagen och lovprisar den. Höjdpunkten vid 

gudstjänsten i synagogan inträder, då Lagen bärs fram.
64
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Lagen är inte gudomlig, menar Plaskow, utan formulerad av män inom en patriarkal kultur i 

syfte att stödja en patriarkalisk ordning. Olika historiska källor har visat att lagen har spelat 

olika roll i skilda judiska samhällen. Vissa judar accepterade aldrig den rabbinska 

auktoriteten, medan andra gjorde det.
65

 Det är inte lagen i sig som säger vad som skall vara 

auktoritet, utan auktoriteten vilar på en utomstående källa som säger vad som ska betraktas 

som auktoritärt. 
66

 

 

Pojkar lärde sig att läsa texterna och att ta plats i synagogan och att fungera som patriarker i 

familjerna. Flickorna lärde sig att hålla renlighetsföreskrifterna och ritualmatlagningen samt 

att hålla ihop familjen.
67

 Om man studerar judendomen genom ett manligt perspektiv, 

kommer läsning och bön att vara de centrala inslagen i livet. Uteslutningen av kvinnor från 

dessa områden har lett till att kvinnor setts som perifera judar. De har utbildats till att verka i 

periferin, långt ifrån att ha en personlig relation med Gud. Feministiska studier har visat att 

genom att se studier och bön som centrala inslag, och sedan studera hur kvinnor exkluderats 

från dessa, uppkommer en androgyn syn på judendomen.
68

 

 

”Judendomen är i hög grad en familjereligion. Den väver in familjens dagliga liv i ett bestämt 

religiöst mönster, som man i strängt ortodoxa kretsar anstränger sig att följa i detalj.”
69

 

Ortodox judendom intar en särställning i beskrivningen av judendomen. Skillnaderna mellan 

de olika inriktningarna synliggörs på ett ytligt sätt, genom att till exempel skriva att ortodoxa 

förbjuder resor på sabbaten, de liberala tillåter dem oreserverat och de konservativa kan 

berättiga en resa på sabbaten om det handlar om att besöka en sjuk.
70

 Man kan visa 

skillnaderna på ett mer djupgående sätt. De ortodoxa judarna beskrivs rätta sig i allt enligt 

bestämmelserna i Mose lag och Talmud, medan de liberala försöker anpassa sin religion efter 

den moderna tiden, ”De håller därför inte så hårt på vissa bud som berör vad de anser vara 
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yttre ting, t.ex. föreskrifterna om koscher (ren föda) och sabbaten.”
71

 Beltzen klargör inte vad 

han menar med yttre ting. Ortodoxin återkommer som normerande. ”Sabbaten är en dag då 

det andliga betonas, ”trots att det finns många förbud, som att man t.ex. inte får arbeta, göra 

upp eld, skriva eller företa resor, om man tillhör den ortodoxa riktningen/…/De liberala 

judarna har i vissa stycken mildrat de stränga sabbatsbuden.”
72

 

 

Judendomen anses återigen vara främst en lagreligion med den ortodoxa inriktningen som 

normerande. ”Att vara jude betyder i första hand att följa Lagen, och Lagen innehåller en 

mängd moralregler. Det är alltså fråga om regeletik, som ibland utförs kasuistiskt med en 

mängd detaljbestämmelser.”
73

 Judar benämner snarare Talmud som Läran och inte Lagen.  

”Barn till ortodoxa judar undervisas i Toraläsning redan före skolåldern.”
74

 Detta är en 

bildtext, med en bild på judiska pojkar som läser Toran. I läroboken går det även att läsa 

detta: ”Häri ligger skälet till att judendomen, såsom vi redan antytt, förkastar mystiken.”
75

  

 

Det är främst ortodox judendom som beskrivs, till exempel: ”Männen måste alltid vid bön ha 

huvudet täckt… i den gudstjänsten deltar vanligen endast männen i familjen.”
76

 

 

Uppenbarelsen är en gåva men också en börda för judafolket, som är kallat att 

leva efter läran kosta vad det kosta vill. I en judisk familj präglas även vardagen 

av religionen. Bestämmelserna i Tora om ren och oren mat måste 

beaktas/…/Ortodoxa familjers manliga medlemmar går till synagogan före 

kvällsmaten för bön och psalmsång, medan hustrun och döttrarna förbereder 

maten och dukar bordet för sabbatens hemceremonier.
77

 

 

Den icke-ortodoxa familjens ritualer beskrivs inte, i synnerhet inte den icke-ortodoxa 

kvinnans ritualer. Studier av judiska kvinnor har oftast menat att eftersom kvinnorna inte fått 

medverka i synagogorna har de inte haft någon riktig religion, eller att deras religiositet endast 
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varit en blek kopia av mannens.
78

 Många av de judiska traditionerna har sin plats i hemmet i 

en familjär miljö. Medan traditionell judendom reglerade kvinnornas roll i synagogan, 

placerade den dem i centrum i hemmet.
79

 

 

I läroboken Religion och sammanhang finns en bild på en ortodox judisk man och tre små 

pojkar, med tillhörande bildtext: ”Att studera Guds ord är en självklarhet för de här ortodoxa 

pojkarna.”
80

 Fortfarande är ortodoxa judiska män normen: ”Inom flera ortodoxa riktningar bär 

männen svart kaftan, pälshatt, långt skägg och kindlockar.”
81

 Förklaringarna av skillnaderna 

mellan de olika inriktningarna inom judendomen är onyanserade. Religion och sammanhang 

tolkar det såhär: Ortodox: de mest traditionsbundna; konservativ: de som vill bevara det 

gamla; liberal: de som ser friare på äldre regler.
 82

 Detta är en förenkling, eftersom liberal 

judendom ifrågasätter många av reglerna snarare än att de ser friare på dem. 

 

Läroböckerna beskriver många gånger tiden innan 1800-talet som en tid av judisk enhet som 

går förlorad när splittringen i de tre största inriktningarna sker: ortodoxa, liberala 

(reformatoriska) och konservativa.  Dessa inriktningar sägs skilja sig i förhållande till lagens 

efterlevnad i en gradskala från mer till mindre lagbundna i frågor som religionsutövning och 

gudstjänst. Vidare står det att ”de skiljer sig mindre i trosfrågor, då den judiska läran aldrig 

stelnat i dogmer, som man måste bejaka för att tillhöra samfundet.”
83

 De liberala anses ha en 

friare inställning till de religiösa skrifterna men erkänner dokumentets heliga ursprung. 

Liberala judar sägs knytas samman av en gemensam strävan efter att anpassa och modernisera 

den judiska läran till den moderna samtiden. 

 

Detta leder ofta till betydande förkortningar av lagen, då de blott håller på de 

delar av ritual- och ceremonilagarna, som synes dem ägnade att uttrycka tidens 
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religiösa känsla/…/ I reformsynagogorna ber man med obetäckt huvud, män och 

kvinnor sitter inte åtskilda under gudstjänsten.
84

 

 

Även om det enligt den rabbinska litteraturen bland de sefardiska judarna inte var möjligt för 

kvinnor att vara aktiva socialt och religiöst i samma mån som männen, existerar belägg som 

visar på det motsatta, menar Melammed. Därför är det viktigt att studera den judiska historien 

i ljuset av den större europeiska historien. De judiska kvinnornas restriktioner kan vara 

influerade mer av den islamiska kulturen än av den judiska. Den senare var i många 

avseenden påverkad av den muslimska tanke-och kulturtraditionen.
85

 Rekonstruktionen av 

kvinnors liv bygger främst på dokument skrivna av män. Genom att använda kön som ett 

analytiskt verktyg i läsningen av dessa texter, kan man se hur den judiska lagen erbjöd 

möjligheter för kvinnor att delta i offentligheten, och hur män åkallade inte bara judiska utan 

även andra föreställningar och seder för att underordna kvinnor, skriver Adelman.
86

 

 

 

Gud är manlig 

 

Gud återkommer i tidigare läroböcker ständigt som en Han i beskrivningarna.
87

 Gud bor i 

himlen, han är härskare, konung, herde och fader. Man talar om hans ansikte och hans 

händer. Gud beskrivs antropomorfiskt, som en man. Ord som ofta förekommer är: Honom, 

skapare, upprätthållare, fader och härskare.
88

   

 

Gudsbilden i senare läroböcker ger fortfarande en bild av Gud som manlig. Gud är en Far, 

men man använder sig senare mer av beteckningen Gud än av manliga föreställningar av Gud 

som han eller honom.
89

 Även i Religionskunskap för gymnasiet från 2009 är beskrivningen av 

Gud manlig.
 90

  

                                                           
84

 Hof, Nilsson & Hammarstedt 1970: 167 
85

Melammed, Renee Levine (1998), ”Sephardi Women in the Medieval and Early Modern Periods”, i Jewish 
Women in Historical Perspective, red: Judith R. Baskin. Detroit: Michigan Wayne State University Press, 141 
86

Adelman, Howard (1998), ”Italian Jewish Women”, i  Jewish Women in Historical Perspective, red: Judith R. 
Baskin. Detroit: Michigan Wayne State University Press, 151 
87

 Beltzén 1970: 139- 140 
88

Rodhe 1977: 92 
89

 Ring 2001: 54 
90 Alm, Lars-Göran (2009), Religionskunskap för gymnasiet. Kurs A. 3. Rev. uppl. Stockholm: Natur och kultur, 

50 



24 
 

 

Gud är personlig och människan står i en relation till honom/…/Gud är skaparen 

av allt och hans skapelse är god. Enligt judisk tro kan människan endast uppfatta 

Gud genom hans verk i naturen och i historien/…/Därför får människan heller inte 

göra sig en bild av honom. Men hon behöver i sitt språk använda antropomorfa 

bilder eller bilder från naturen för att beskriva honom/…/Han har också omsorg 

om den enskilde som en barmhärtig fader. Han kan straffa men också förlåta.
91

 

 

Den feministiska kritiken riktar sig mot den dominerande föreställningen om Gud som man. 

Denna föreställning är djupt rotad i den judiska synen på Gud, och är en del av linsen utifrån 

vilken man skådar Gud. I den judiska traditionen talar man om Gud utifrån manliga pronomen 

och bilder. I Bibeln refererar man till Gud som en krigsherre, herde, kung och fader, men även 

könslösa uttryck för Gud tolkas som manliga eftersom de läses utifrån ett filter av manligt 

språk. Till exempel när man i ett patriarkalt samhälle tolkar makt som ett manligt privilegium, 

tolkar man även Gud som manlig eftersom denne har den högsta makten.
92

 

 

Det är inte bara metaforerna om Gud som måste förändras utan också bilden av vem Gud är. 

Om man bara fokuserar på språket i relation till kön, glömmer man det djupare problemet 

kring språket om Gud som dominant. Gud som dominant återspeglar inte endast Gud som 

man utan legitimerar även bilden av mannens roll som dominant, en spegelbild. Genom att 

använda kvinnliga eller till och med könsneutrala metaforer finns det ingen garanti att man 

har ifrågasatt olika traditionellt manliga attribut som dominans.
93

 

 

 

Kvinnor i historien 

 

Det är få judinnor som nämns i skildringen av den judiska historien. Dessa kvinnor får inte 

heller något större utrymme i förhållande till det som går att läsa om de judiska männen, till 

exempel patriarken Abraham. En judinna som förekommer är Ester, i förhållande till de olika 

judiska högtiderna, särskilt Purim. Domaren Deborah återkommer också flera gånger. 
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Även de som inte iakttar religiöst bruk studerar Bibeln och hämtar inspiration från 

judisk historia, som är oskiljaktig från judisk religion/…/Det judiska samhället är 

traditionellt patriarkaliskt, dvs. det har tillerkänt mannen större rättigheter än 

kvinnan. Ibland grundas denna människosyn på att mannen enligt 1 Mos. 2 

skapades före kvinnan (kvinnan skapades av mannens revben). Israels historia 

känner dock många kraftfulla och självständiga kvinnor. T.ex. domaren Deborah 

och Golda Meir, Israels premiärminister 1969-1974.
94

 

 

Traditionella läsningar av kvinnornas olika roller i judendomen börjar ofta med Miriam och 

Deborah. De får exemplifiera judisk kvinnlighet och jämställdhet. Dock sägs väldigt lite om 

”vanliga” kvinnors liv. Även om kvinnornas annorlundaskap är en norm i de bibliska texterna, 

visar vissa texter exempel på att religiösa roller var tillgängliga för kvinnor på ett individuellt 

plan. Berättelser om starka kvinnor visar även på kvinnornas deltagande i det judiska 

offentliga och religiösa livet.
95

 Mishna- och Talmudtexter kan inte ge en objektiv syn på 

kvinnohistorien; istället ges vi i dessa en androcentrisk bild, oftast färgad av mäns tankar om 

kvinnlig sexualitet.
96

 Litteratur som är producerad av män erbjuder sällan en verklig 

beskrivning av riktiga kvinnors erfarenheter. Talmud talar sällan om kvinnor som individer 

utan det är generaliseringar och stereotyper. Det är den rabbinska förståelsen av kvinnan och 

hennes plats i den patriarkala kulturen. Det är sannolikt att de flesta judiska kvinnors liv 

skiljde sig endast lite från icke-judiska kvinnors liv som också levde i en patriarkal kultur. 

Kvinnorna hölls i hushållet och fick sällan ta del av den offentliga världen där judiska 

intellektuella idéer utformades.
97

 Kvinnorna är en del av den judiska gemenskapen idag och 

har alltid varit det, inte endast som objekt utan också som subjekt och skapare av 

traditionen.
98

 De judiska kvinnornas historia måste bli en del av det judiska folkets levande 

minne, betonar Plaskow.
99

 

 

Första gången som Sara nämns är i en lärobok från 1988:  
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Gud hade lovat att skänka Kanaans land åt Abraham och hans efterkommande. Då 

hans hustru Sara inte födde några barn, gav hon honom enligt tidens sed sin 

tjänstekvinna Hagar till bihustru. Så föddes sonen Ismael. Till sist blev Sara själv 

vid hög ålder havande och födde Isak. Hon förmådde då sin man att driva bort 

Hagar och hennes son för att Isak ensam skulle bli arvingen.
100

 

 

 

Läroböckerna lyfter fram många män ur den judiska historien, till exempel Bar Kokhba, 

Sabbatai Zvi, Theodor Herzl, Moses Maimonides och Martin Buber.  

 

Läroböckerna framhåller däremot bara två kvinnor ur den judiska historieberättelsen: Ester 

och Sara. Ester beskrivs kort som en judisk drottning som räddade det judiska folket från att 

dödas av en persisk kung på 500-talet f. v.t. Man klär ut sig, leker och har roligt under 

Purimfesten.
101

 En annan beskrivning är lik den första: ”Den vackra judinnan Ester kunde 

genom stort personligt mod undanröja hotet om förföljelse.”
102

 I Religion 1 från 1995 står det 

mycket utförligt om Purimfirandet, och varför det firas: det finns t.o.m en ”bild” på drottning 

Ester. Hittills den längsta beskrivningen.
103

 

 

”Under stor glädje firar gammal som ung Purimfest tillsammans. Man påminner 

sig om när den bibliska drottningen Ester genom stor list räddade det judiska 

folket undan förföljelse och död.”
104

 ”Det finns flera berättelser om starka och 

modiga kvinnor i den judiska historien. I den hebreiska Bibeln/Gamla 

Testamentet finns boken om Ester/…/Och i Ruts bok kan du läsa om Noomi och 

svärdottern Rut vars mod och kärlek till varandra tog dem igenom många 

svårigheter.”
105
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I berättelsen om Abraham i läroboken Hela livet från 1994 står ingenting om Sara och de 

andra kvinnorna.
106

 När Sara är närvarande i läroböckerna är det tillsammans med Abraham 

och Hagar. ”Trots att Sara hade blivit så gammal, att hon egentligen inte skulle kunna föda 

barn, fick hon sonen Isak. När Sara nu hade en egen son, förmådde hon Abraham att köra bort 

Hagar och Ismael ut ur huset.”
107

 ”Först när han var hundra år gammal och hon över nittio 

ingrep Gud och de fick en son, Isak. Genom honom skulle Abraham bli judarnas stamfar. 

Men även araberna räknar sin härstamning från Abraham, genom sonen Ismael som han fick 

med en slavinna.”
108

 

 

Berättelserna i första Moseboken om matriarkerna och andra bibliska kvinnor beskriver dem 

som smarta, utan auktoritet men som utövar makt genom sin slughet. Som när Sara utvisar 

Hagar.
109

 Berättelsen om Sara och Hagar är exempel på berättelser som kan transformeras 

genom midrash (tolkning). Dessa två kvinnor är arketyperna av mödrar till två olika nationer 

och har stor betydelse för relationen mellan judar och araber. Först samboende, delas de två 

på grund av tävlan om ära och prestige, och Toran erbjuder ingen berättelse om deras 

återförening. Berättelsen om Sara och Hagar ligger djupt i det kollektiva omedvetna och 

påverkar relationen mellan judar och araber. För att förändra historien krävs att man 

gemensamt återser och humaniserar dessa kvinnors relation. Feministisk midrash har detta 

som uppgift.
110

 

 

Läroboken Hela livet (1994) skriver om varför det krävs att tio män är närvarande för att det 

skall kunna hållas gudstjänst: ”De representerar de tio budorden, tio plågor i Egypten före 

uttåget, tio dagars botgöring och de tio prövningar som Tora berättar att patriarken Abraham 

utsattes för.”
111

 

 

I en lärobok från 2001 finns ett temakapitel längst bak i boken som heter ”Kvinnan i 

religionen”.
112

 I kapitlet om judendom och kvinnor nämner man en kvinna, Lilith:  
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Lilith är en mystisk kvinna som står för det upproriska och självständiga, en 

förebild för många kvinnor idag/…/I Bibeln finns Lilith omnämnd en gång, I 

Jesaja 34:14: ”Det blir ett tillhåll för ökendjur och hyenor, en plats där gastar 

möts. Där håller också Lilith till och finner en plats att vila.”/…/ Enligt judisk 

tradition var Lilith Adams första hustru. Hon skapades på samma sätt som Adam, 

av jord, och krävde jämställdhet. Adam och Lilith kom ofta i konflikt med 

varandra och bland annat var de oense om hur kärleksakten skulle gå till. Hon 

vägrade att ligga underst, vilket Adam krävde. Lilith flög då i protest iväg (Lilith 

betyder vind) till Röda havet/…/ I Talmud, den judiska tolkningen av Bibeln, 

varnas män för att sova ensamma om natten, eftersom Lilith kan komma och 

förföra dem i sömnen. Män bör heller inte gå ut ensamma onsdag- och 

lördagskvällar. I Sverige föll hon delvis i glömska under 1900-talet, men i slutet 

av seklet började hon åter uppmärksammas bland de kvinnor som sökte starka 

kvinnliga förebilder. Lilith symboliserar den åsidosatta och misstänkliggjorda 

starka kvinnan som representerar kraft och självständighet.
113

 

 

Berättelsen om Sara, Hagar, Eva och Lilith har en enorm psykisk kraft över många kvinnor. 

Den rabbinska traditionens tendenser att splittra kvinnor för att de istället ska förena sig med 

män, att underordna dem det hierarkiska systemet, kan transformeras när historien filtreras 

genom den kvinnliga erfarenheten.
114

 Istället för att se Lilith som en demon, ser man nu henne 

som en symbol för kraft. Hennes namn är till exempel titeln på en judisk tidning som 

publicerar artiklar utifrån ett feministiskt perspektiv och nya ritualer som vill ära och stärka 

kvinnor.
115

 Judiska feminister tolkar berättelsen om Lilith som rabbinerna gör: att hon 

utvisades för att hon krävde jämställdhet med Adam, men de beskriver inte henne som en ond 

demon, eftersom de motsätter sig det faktum att män ger kvinnor olika negativa attribut när de 

inte underställer sig den manliga auktoriteten.
116

 

 

Den judiska historieberättelsen i läroböckerna har med Abraham och Isak men sällan kvinnor 

som Sara. När Sara förekommer beskrivs hon som fru och mor, dvs. i relation till två män. 
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Hagar benämns som slavinna och inte vid namn. ”Den judendom som Abraham stod för 

skulle inte många judar känna igen sig i idag. ”Ingen religion är densamma efter tvåtusen år 

av erfarenheter och utveckling.”
117

 ”Abraham får också befallningen av Gud att låta omskära 

alla sina söner på den åttonde dagen efter födelsen. Det skulle vara ett tecken på förbundet 

mellan Gud och människorna.”
118

 ”Abraham och hans fru Sara har inga barn/…/ingrep Gud 

och de fick en son, Isak/…/Men även araberna räknar sin härstamning från Abraham - genom 

sonen Ismael som han fick med en slavinna.”
119

 

 

Berättelsen om Abraham och Isak kan inte enbart tolkas som berättelsen om förbundet. Utan 

man kan tolka den som den ansträngda relationen mellan far och son och därmed ha med den 

manliga erfarenheten och visa även på dess skörhet och ”humanisera” mannen.
120

 Frigörelsen 

från det patriarkala i de liberala synagogorna har frigjort männen lika mycket som 

kvinnorna.
121

 

3.  KULT OCH GENUS 

Bar och Bat Mitzva 

 

Judiska seder och högtider är en titel i läroboken Vad ska man tro? (1983): typiskt är att som 

där beskriva först bar mitzva och sen tillägga att det för flickor heter Bat mitzva. Bar mitzva 

är ”den högtid då pojkar förklaras mogna att följa buden. Motsvarande för flickor kallas bat 

mitzva.”
122

 Vissa läroböcker nämner inte alls bat mitzva. ”En trettonårig pojke genomgår en 

ceremoni som kan jämföras med den kristna konfirmationen/.../Enligt äldre tradition som 

fortfarande upprätthålls av strängt ortodoxa judar, är det endast pojkar som får genomgå 

denna invigning.”
123

 Det är viktigt att komma ihåg att olika rabbiner hade olika åsikter, till 

exempel angående kvinnors läsning av Toran, och att det alltid har funnits judar som inte har 
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följt rabbinernas olika hänvisningar.
124

 En lärobok från 1982 ger en beskrivning av både bar 

och bat mitzva.  

 

Studiet av Toran börjar man med redan i 4-5-årsåldern och det värderas som det 

viktigaste en jude kan syssla med. När pojken är 13 år och flickan 12 år blir de vid 

en högtidlighet i synagogan, som motsvarar vår konfirmation, framkallade för att 

läsa ur Toran på hebreiska. Pojken förklaras nu vara Bar Mitsva, budets son, och 

flickan Bat Mitsva, budets dotter. Därefter räknas man som fullvärdig jude.
125

  

 

En av läroböckerna lyfter fram sabbaten utifrån en kvinnas perspektiv. För att beskriva 

sabbaten har man tagit med ett textavsnitt ur en bok, Född i en lövhydda av Henry Konn. I 

textavsnittet skrivs det ur kvinnans perspektiv, dvs. vad hon gör på sabbaten. Det är även tre 

bilder i anknytning till detta: två stycken är på en och samma kvinna när hon välsignar 

sabbatsljusen och den tredje är på en judisk familj vid sabbatsbordet. Husfadern bryter brödet 

står det under den sista bilden.
126

 Dock beskriver man även i denna lärobok Gud som Han.
127

  

 

En judisk rit och livsceremoni som beskrivs i läroböckerna utöver bar och bat mitzva, är 

omskärelsen. Denna beskrivs som ett tecken på judisk identitet, överförd från far till son i 

generationer. Vidare skriver man att seden att inte låta sina pojkar bli omskurna anses som ett 

tecken på sekularisering. Vissa läroböcker lyfter fram att det finns olika ceremonier som 

välkomnar en judisk dotter till världen. Dessa anges dock inte vara ett tecken på judisk 

identitet. Bar/bat mitzva som ett tecken på judisk identitet lyfts fram i en lärobok, där man 

skriver att man i första hand firar att en pojke blivit religiöst myndig, men att det under senare 

år blivit vanligt att också fira flickor som blivit religiöst myndiga. Man tillägger att det inte är 

vanligt att flickorna får läsa ur Toran utan ur profeterna eller skrifterna.
128

 Vidare finns det en 

bild på en bar mitzva med tillhörande text: ”När en judiske pojke fyller 13 år blir han myndig 

och det firas med en idag ofta storslagen fest, bar mitzva. Föräldrar och vänner ger presenter. 

Släktfest eller religiös högtid?”
129
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En annan lärobok tar också upp bar och bat mitzva, där den förra ses som normerande. Pojken 

uppges bli myndig och ansvarig för att hålla de religiösa lagarna och buden precis som de 

äldre männen. Detta sker vid en högtid i synagogan där han får läsa högt ur Toran efter flera 

års studier. Om bat mitzva står det endast att det är en ny sed; därför varierar utformningen av 

denna från plats till plats. Det anges att kvinnorna inte har samma krav på sig som männen när 

det gäller att följa de religiösa buden. Att bat mitzva anses vara relativt ny problematiseras 

inte. Den första bat mitzva skedde redan 1922, ca 70 år innan denna lärobok skrevs. Även i 

beskrivningen av vigselceremonin är mannen normerande: ”Vigselförrättaren läser därför upp 

ett vigselkontrakt som är undertecknat av två vittnen. I det kontraktet lovar mannen att sörja 

för kvinnans uppehälle i händelse av skilsmässa. Han lovar också att se till att hon försörjs, 

om han skulle dö före henne.”
130

  

 

Enligt judiska feminister är det viktigt att lyfta fram ritualen eftersom den judiska andligheten 

anses vara rotad i den religiösa rituella praktiken.
131

 Viktiga exempel är gudstjänsten och 

deltagandet i en födelseritual, liksom myndighetsritualer. Ritualen skapar i viss mening 

upplevelsen.
132

 Det är viktigt att feminisera olika symboler och modeller för ritualen. Till 

exempel har bat mitzva fortfarande ett traditionellt innehåll med Toraläsning och att hålla tal, 

men det är en flicka som gör det. Namngivningsritualen för en nyfödd flicka är som ett 

förbund men utan skärandet.
133

  

 

I En mosaik skriver författarna om bat mitzva att flickorna i många församlingar får läsa ur 

Torarullarna, men att vissa ortodoxa församlingar fortfarande är restriktiva. Bar mitzva är inte 

normerande enligt denna bok.
134

 

 

I boken Religion och sammanhang är det i samband med avsnittet om bar och bat mitzva en 

bild på en bar mitzva, där pojken håller i Toran med en mängd män omkring sig. Texten 

lyder: En pojke firar sin bar mitzva i Jerusalem. Ingen av böckerna har en bild på en bat 

mitzva. ”Pojken beskrivs bli religiöst myndig och ansvarig, och får i en gudstjänst i 

synagogan läsa ur Toran, därefter firas han med fest. Flickorna har en motsvarande ceremoni 
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som dock inte är så tydligt fastställd som pojkarnas, vilket hänger samman med att en kvinna 

inte aktivt deltar i synagogans gudstjänst. Det ingår helt enkelt inte i kvinnans plikter,”
 135

 är 

det som står om flickorna. En lärobok skriver endast: ”Både pojkar och flickor kan genomgå 

en period av religiös undervisning för att bli religiöst myndiga.”
136

 

 

 

 

Synagogan  

 

I läroboken Religionskunskap lyfter författarna fram skillnader inom den judiska tron men 

utan att problematisera dessa. Det står att man kan ha olika uppfattningar om hur de religiösa 

sederna skall utformas eller se ut. Man likställer strävan efter jämställdhet i synagogan med 

koshermat. Därefter har man på samma sida en bild på ortodoxa judar i Israel som ber vid 

västra muren.  

 

I vissa synagogor sitter män och kvinnor tillsammans vid gudstjänsterna, i andra 

inte. En del judar är noga med koshermat och det finns särskilda affärer med 

koshermat även i Sverige. Andra svenska judar håller inte alls 

kosherreglerna/…/Många ortodoxa judar är beredda att till varje pris hålla fast vid 

sin tro, trots att de hamnar i konflikt med dagens samhälle.
137

 

 

”Somliga judar kallas för ortodoxa, som betyder renläriga. De försöker leva efter samtliga 

regler i Toran. Man kan lätt känna igen en del av dessa människor på deras klädsel och långa 

kindlockar.”
138

 I denna beskrivning av ortodoxa judar beskriver man endast ortodoxa judiska 

män.  

 

I avsnittet om liberal judendom går det att läsa i Religion och sammanhang från 2001 att det 

inom denna gren finns kvinnliga rabbiner. Skillnaderna mellan de tre inriktningarna, skriver 

man, ”kan på ett enkelt sätt illustreras av hur män och kvinnor sitter i synagogan. I den 

ortodoxa synagogan sitter kvinnor på läktaren/…/I den konservativa synagogan sitter männen 

på den vänstra sidan. Men på den högra sitter män och kvinnor blandade. Om kvinnorna har 
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barn med sig, stannar de på läktaren. I den liberala synagogan sitter kvinnor och män 

blandade.”
 139

 Männen är normen i synagogan, medan kvinnorna positioneras efter dem. 

Denna text är en bildtext till tre olika bilder av hur män och kvinnor sitter i de olika 

synagogorna, en mycket förenklad bild som beskriver utan att problematisera eller ge 

utrymme för alternativa tolkningar.  

 

Kvinnors frånvaro belyses på detta sätt i Religion och sammanhang:  

 

Män har i nästan alla tider präglat religionen och oftast haft tolkningsföreträde, 

dvs. bestämt vad som är rätt och fel och hur texter ska utformas och tolkas. Män 

har styrt och ställt och haft makt/…/Kvinnor har alltid skrivit men den litteraturen 

har kommit i skymundan/…/ För både män och kvinnor gäller det att formulera 

ett användbart hållningssätt till gamla skrifter och traditioner. Vi måste sortera och 

tolka och på ett konstruktivt sätt förhålla oss till det som hänt och fortfarande 

händer. I religionens värld kan man förutom att tolka och sortera leta efter 

glömda, tystade och gömda gudinnor, kvinnliga perspektiv och erfarenheter som 

både män och kvinnor kan ha glädje av.
140

 

 

Det är inte tillräckligt att kvinnor fått tillträde till olika privilegier och rättigheter som förut 

endast varit tillgängliga för män om de fortsätter att representera ett system som exkluderar, 

skapar hierarkier, dominerar och separerar kvinnor och män. Feminism handlar om att 

rekonstruera systemet, att eliminera exkludering, hierarki och sammanföra. Det handlar 

således inte endast om kvinnor. Feminism handlar om att hitta kvinnans plats i traditionen och 

skriva en ”her story”, om judiska kvinnors liv i historien.
141

 De verktyg judiska feminister 

använder för att analysera representationen av kvinnor och konstruktionen av det feminina 

Bibeln, Talmud och andra texter måste också kunna appliceras i studier av maskulinitet och 

HBT-frågor.
142

 

 

Synagogan får en stor plats i läroböckerna både i bild och i text. Det är främst 

könsseparationen i synagogorna som det skrivs om. Det finns dock inga historiska belägg för 
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att kvinnor från början suttit separerade från männen i synagogan, inte heller att de satt på 

någon balkong och liknande.
143

 Att kvinnor skiljdes från männen i synagogan kan vara en sed 

som påverkats av muslimerna i Spanien, eftersom askhenazijudar under samma period satt 

blandade.
144

 ”Männen bär huvudbonad i synagogan. Kvinnorna är hänvisade till läktarna.”
145

 

Detta är en textbild med endast män på bilden. 

 

Vanligen sitter män och kvinnor åtskilda i synagogan. Kvinnorna har för det 

mesta en särskild läktare. Men i reformjudiska synagogor sitter kvinnorna nere i 

salen tillsammans med männen. Vid gudstjänsterna i synagogorna bär männen 

hattar eller en liten basker på huvudet och har bönesjalar över axlarna. Kvinnorna 

bär hattar men inga sjalar. De reformjudiska synagogorna håller inte på dessa 

regler. För att en gudstjänst skall äga rum måste minst tio män vara närvarande.
146

  

 

I början av 1800-talet uppstod den liberala reformjudendomen, som kritiserade 

många av de mosaiska lagarna och reformerade gudstjänsten. I reformsynagogor 

kan man idag finna män och kvinnor sitta tillsammans och höra orgelmusik och 

psalmsång.
147

 

 

Könsseparationen i synagogan nämns i läroböckerna men utvecklas inte, och det är den 

ortodoxa gudstjänstformen som framställs som  normerande. I läroboken Vägar och livsmål 

skriver författaren fäljande: ”Bönen spelar en stor roll/…/Under bönen måste männen ha 

huvudet betäckt. Av denna anledning får de vid besök i synagogan inte ta av sig 

huvudbonaden.”
148

 Kvinnan nämns inte i denna bok. ”I de flesta synagogor är kvinnorna 

hänvisade till en särskild läktare.”
149

 ”Synagogans läktare är avsedd för kvinnorna/…/En 

gudstjänst kan inte äga rum med mindre än att minst tio manliga vuxna (dvs. äldre än 13 år) är 

församlade i synagogan.”
150
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Så snart tio manliga vuxna judar är närvarande, kan gudstjänst äga rum. En pojke 

förklaras som vuxen vid 13 års ålder efter att ha fått undervisning i 

Toran/…/Kvinnorna anses ha sin viktigaste uppgift i hemmet och har inte samma 

närvaroplikt i synagogan som männen. I synagogorna får i regel inte män och 

kvinnor sitta tillsammans. Männen skall ha huvudet betäckt.
151

  

 

I Rodhes lärobok från 1977 finns följande bildtext: ”Kvinnorna har sin plats på en läktare eller 

bakom ett draperi.”
152

 Bilden är från en synagoga: på bilden ser man att män sitter nere och 

kvinnor uppe på läktaren. 

 

”Gudstjänstlivet kan få ganska olika utformning i olika riktningar av judendomen. Liberala 

judar, talrika särskilt i USA, tar avstånd från många av de här anförda bruken. De låter 

männen ha obetäckt huvud, de låter kvinnor och män sitta tillsammans i synagogan.”
153

 Det 

går inte att läsa varför de liberala judarna gör på detta sätt. Kvinnors offentliga deltagande kan 

inte endast studeras som samtida värderingar eller att de fått en ny status av det judiska 

samhället eller som ett resultat av kvinnors frigörelse i stort utan som en ömsesidighet mellan 

de judiska lagarna och det behov som existerar i det judiska samhället. Här finns det 

historiska belägg att stödja sig på: I medeltidens Italien har man kunnat visa att många judiska 

kvinnor som kunde hebreiska bad på sabbaten i synagogan. Många bar också bönemantlar. 

Och många av dem ledde bönen i kvinnornas del i synagogan.
154

 Redan så tidigt som på 1200- 

talet fanns det rabbiner som tillät judiska flickor att få en judisk skolning.
155

 

 

I boken Tro i tid och rum framhålls det att: ”Sedan slutet av 1700- talet finns en rörelse, som 

vill anpassa judendomen till nutiden. Den här liberala reformjudendomen tillåter t. ex att män 

och kvinnor sitter tillsammans i synagogan.”
156

 ”För att en judisk gudstjänst ska hållas fodras 

att minst tio vuxna män är närvarande, medan kvinnor aldrig kan utgöra en församling.”
157

 I 

Koskinens bok går det all läsa: ”Judisk gudstjänst i en synagoga i Moskva. Männen är iförda 

bönemantlar och har en huvudbonad (kippan) på sig. Kvinnorna sitter på läktaren.”
158

 ”Bönen 
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spelar en viktig roll. Tre gånger dagligen, morgon, middag och kväll, läses böner enligt 

bestämda böneformulär. Under bönen måste männen ha huvudet betäckt. Av denna anledning 

får de inte uppträda barhuvade i en synagoga.”
159

 Endast män är beskrivna här. Skriftläsning i 

synagoga är en bildtext med endast män på bilden. ”Judendomen är en lekmannareligion. 

Präster förekommer inte utan varje judisk man som har tillräckliga kunskaper kan leda 

gudstjänsten.”
160

 ”Medan make och barn går till synagogan, förbereder husmor 

sabbatsfirandet i hemmet.”
161

 En bildtext lyder: ”Gudstjänst i Stockholms synagoga. Männen 

har enligt österländsk sed huvudbonaden på och kvinnorna sitter för sig på läktare.”
162

 

Könsseparationen i synagogan förekommer även i olika diskussionsfrågor i läroboken; 

”Analysera bilderna på s 95-96. Gör en planskiss över en synagoga/…/samt männens och 

kvinnornas platser./[uppgift] 5. Vilka skillnader känner du till mellan ortodox och liberal 

synagoga och gudstjänst? Var förekommer t. ex orgel?”
163

 

 

Separationen av könen i synagogan (mechitzah) är en form av kontroll utifrån ett manligt 

perspektiv riktad mot kvinnor. Även om liberala synagogor verkar för blandad sittning för 

könen är byggnaden oftast sådan att den motverkar detta genom att det finns balkonger i 

synagogorna. 
164

 Om kontrollen av kvinnans sexualitet är byggstenen i den patriarkala 

kontrollen över kvinnor, är kvinnans återtagande av sin egen sexualitet det största hotet mot 

den kontrollen men även mot förståelsen av sexualiteten.
165

 

 

Gudstjänsten och synagogan beskrivs som männens domän och att det ibland är möjligt för 

män och kvinnor att sitta tillsammans. Att sitta tillsammans är dock inte normen. Kvinnan 

under gudstjänsten beskrivs inte alls, endast hennes plats i rummet.  

 

I boken Religionskunskap framhålls också att det för att: ”en synagogsgudstjänst skall hållas 

måste det enligt judisk tradition finnas tio män närvarande/…/Ibland bär männen 

en/…/kipah/…/Männen kan också under vissa gudstjänster bära en stor, fransad bönemantel. I 

vissa synagogor sitter män och kvinnor åtskilda.”
166

 ”Vid en gudstjänst i Stockholms största 

                                                           
159

 Johannesson & Gidlund 1987: 139 
160

 Andersson, Löwgren & Törnvall 1982: 96 
161

 Andersson, Löwgren & Törnvall 1982: 90 
162

Löwgren, Ahlberg & Ryberg 1988: 118 
163

 Andersson, Löwgren & Törnvall 1982: 96 
164

 Plaskow 1990: 191 
165

 Plaskow 1990: 192 
166

Arvidsson & Arlebrand 1998: 15 



37 
 

synagoga reciterar kantorn ur bibelbokrullen medan någon ur församlingen kontrollerar att det 

går rätt till. Det ingår alltid i en judisk gudstjänst.”
167

 Ovanstående anges i en bildtext med 

endast män på bilden, från Stockholms synagoga. En annan bild visar fyra män som ber i en 

synagoga, med denna bildtext: ”Textläsningen kan anförtros vilken vuxen man som helst. För 

en judisk pojke är det en stor händelse när han som trettonårig för första gången får läsa texten 

vid en gudstjänst. Predikan kan också hållas av vilken vuxen man som helst.”
168

 Kvinnliga 

rabbiner eller kvinnors närvaro beskrivs inte. 

 

Läroboken Religionskunskap för gymnasiet vill visa på en historisk förklaring av 

könsseparationen i synagogan genom att referera till det gamla templet i Jerusalem samt den 

patriarkala abrahamitiska gudsbilden.   

 

Heligheten ökade ju närmare man kom det innersta tempelrummet. Med tiden 

blev reglerna för tillträde mycket strikta. På den yttersta förgården fick vem som 

helst vistas, på nästa förgård endast judar och på den innersta förgården endast 

judiska män, inga kvinnor. Till själva templet hade bara tempelpersonalen 

tillträde/…/Den ökande heligheten i tempelområdet motsvarades alltså av allt 

strängare krav på den som besökte det/…/Det heliga är rent och kan inte tåla 

något orent nära sig. De som inte tillhörde det judiska folket var religiöst orena, 

kvinnor likaså, fast i något lägre grad. Här möter vi ett exempel på den 

nedvärdering av kvinnan som finns i snart sagt alla religioner.
169

 

 

Material i form av olika grekiska och romerska inskriptioner från första århundradet f.v.t fram 

till år 6 refererar till kvinnor som ”president av synagogan”, ”ledare” och ”moder av 

synagogan”. Även om dessa inskriptioner varit tillgängliga för forskare har man tolkat dessa 

endast som hederstitlar när de har refererat till kvinnor. Eftersom kvinnor inte kan spela en 

ledande roll i synagogan måste dessa titlar ha refererat till dem som ledarfruar, dvs. i hemmet 

och i förhållande till män.
170

 Icke-litterärt material kan användas som en källa i studiet av 

judiska kvinnors historia, eftersom mycket av det litterära materialet inte representerar judiska 

kvinnors historia utan en manlig judisk attityd mot kvinnor. Den rabbinska 
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tolkningstraditionen Mishna reflekterar inte över vad kvinnor gjorde eller upplevde utan över 

relationen mellan kvinnor och män som män definierade den.
171

  

 

En svart kvinna eller en vit man som bor i himlen - den ena gudsbilden är 

egentligen lika ohållbar. Ändå associerar många människor spontant till en vit 

man när man talar om Gud. Hur kunde det bli så? Det är egentligen lätt att förstå. 

De tre systerreligionerna har uppkommit för längesedan i patriarkala samhällen 

där männens auktoritet och ledande roll var självklar.
172

 

 

Patriarkal teologi kan inte skapa patriarkala strukturer; den kan dock stödja och upprätthålla 

patriarkalet som ett religiöst system. När Gud ses som en man, en kung som härskar över sitt 

universum, uppfattas manligt styre i samhället som det rätta.
173

 

 

Jämställdhet i synagogan beskrivs i läroböcker som tillhörande den reforminriktade 

judendomen, som man menar har anpassat de judiska föreskrifterna till det moderna livet.  

 

Både män och kvinnor besöker synagogan, men kvinnorna sitter på särskild plats i 

de ortodoxa synagogorna. Den liberala judendomen har gått ännu längre. Här 

sitter män och kvinnor sida vid sida i synagogan, som ett uttryck för anpassning 

till nutida jämställdhetskrav.
174

 

 

Den ortodoxa tron sätts i motsats till reformjudendomen. Det visas tydligast enligt 

läroböckerna i hur man sitter i synagogan. Gudstjänsten beskrivs vara en av de viktigaste 

traditionerna. ”I ortodoxa synagogor sitter kvinnorna för sig på en särskild läktare/…/Kvinnor 

och män får sitta tillsammans i reformsynagogor.”
175

 

 

Feminismen har starkt påverkat synagogorna, till exempel har kvinnorna bokstavligt och 

symboliskt flyttat från periferin till centrum av synagogan, och det religiösa livet i stort. För 

många judar är synagogan den viktigaste judiska platsen, där judarna skapar och förblir endast 

judar. Synagogans religiösa personal är oftast med i judarnas viktigaste stunder som sjukdom, 
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dödsfall, äktenskap osv. När personalen blir kvinnlig skapas oro hos de som stött och velat 

bevara en patriarkal ordning inom traditionen.
176

 För många judar är och förblir synagogan 

den plats där män räknas som män. Utan tio män kan man inte ha en gudstjänst. Män behövs i 

synagogan just för att de är män. När kvinnorna blev en del av synagogan behövdes inte 

männen i samma mån längre. För många män var synagogan en säker och kvinnofri sfär där 

de hade total kontroll.
177

  

 

Gudstjänsten beskrivs vanligen enligt ortodox tradition i läroböckerna. Man skriver dock att 

det är enligt äldre judisk tradition som det till exempel måste finnas tio män närvarande för att 

kunna hålla gudstjänst. Det står att gudstjänsten hålls på hebreiska, som är det judiska 

religiösa språket och Israels officiella språk, fastän många församlingar firar gudstjänst på det 

egna lokala språket. Det står endast om männens klädsel i synagogan och avslutas med 

meningen att i vissa synagogor sitter män och kvinnor åtskilda.
178

 Samma lärobok skriver 

vidare att det existerar olika uppfattningar inom judendomen angående till exempel 

gudstjänstutförandet. Man skriver att ”i vissa synagogor sitter män och kvinnor tillsammans 

vid gudstjänsterna, i andra inte. En del judar är noga med koshermat och det finns särskilda 

affärer med koshermat även i Sverige.”
179

 Här jämför man kvinnans plats i synagogan med 

mat istället för att separera dessa. Synagogan framställs som mannens domän genom att man 

endast skildrar den judiska mannen i synagogan. ”Männen bär en liten tygmössa, kipah, eller 

annan huvudbonad i synagogan och under gudstjänsten/…/I vissa synagogor sitter män och 

kvinnor åtskilda och då finns ofta en särskild läktare för kvinnorna.”
180

 Kvinnor beskrivs 

oftast ha ansvaret för hemmet, och mannen har ansvaret att studera och delta i gudstjänster. 

Sabbatsfirandet ses som ett exempel: medan kvinnan förbereder hemmet, deltar mannen under 

sabbatsbönen i synagogan.  

 

Vidare skriver En mosaik att kvinnornas frånvaro i synagogan kan ses som ett utanförskap, 

som baseras på texter och tolkningar som bygger på en tradition som tillkommit i 

sammanhang som kvinnor varit traditionellt exkluderade från. Men det anges också att det 

inom stora delar av nutida judendom är viktigt med frågan om kvinnans roll, och det har fått 
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till följd att även kvinnor kan medverka i och leda gudstjänster och församlingar.
181

 

Läroboken En mosaik har två rabbiner på bild, en kvinnlig och en manlig, med en text under 

där det står: ”En rabbin är kunnig i texttolkning och judiska lagar. Rabbinen undervisar och 

leder ceremonier i en judisk församling.”
182

Boken Söka svar har i anslutningen till en bild på 

en synagoga med nio män på bilden ingen kvinna.
183

 Och Religionskunskap för gymnasiet har 

en bild med fyra män som ber i en synagoga, där man kan läsa att textläsningen kan anförtros 

vilken vuxen man som helst. ”För en judisk pojke är det en stor händelse när han som 

trettonåring för första gången får läsa texten vid en gudstjänst. Predikan kan också hållas av 

vilken vuxen man som helst.
”184

 

 

Liberal judendom beskrivs i En mosaik som anpassat till det moderna samhället. ”I en liberal 

synagoga sitter män och kvinnor tillsammans/…/Jämställdheten mellan kvinnor och män 

betonas. Kvinnor kan medverka i synagogans gudstjänster och vara rabbiner.”
185

 Ortodox 

judendom beskrivs som en kontrast: ”De ultraortodoxa anser att kvinnor inte kan studera 

Toran, men det kan de inom modern ortodoxi och där finns också ett fåtal rabbiner som är 

kvinnor/…/I de flesta ortodoxa synagogor sitter män och kvinnor åtskilda.”
186

 Här ges även 

en beskrivning av skillnaden mellan ultraortodox och ortodox judendom. Rörande den 

konservativa judendomen har man skrivit att kvinnor och män kan sitta tillsammans i 

synagogan och sedan drygt 20 år finns det rabbiner som är kvinnor.
187

 En mosaik tar också 

upp frågan om kvinnliga rabbiner. 

 

Kvinnliga rabbiner har fått ett stort inflytande på det judiska livet. Ortodox judendom 

förbjuder för närvarande ordination av sådana rabbiner och accepterar inte kvinnor i religiösa 

roller, som traditionellt inte varit deras.
188

 Idag är det inte längre en chock att se kvinnor 

medverka bland männen i den ortodoxa synagogan. Kvinnorna sitter nere med männen men är 

delade genom en vägg och talarstolen är i mitten; den kvinnliga rabbinen talar till kvinnorna 

och vice versa.
189

Genom att ge kvinnor titeln rabbin närmar sig den ortodoxa judendomen den 
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konservativa och liberala, vilket den annars starkt undviker. Modern ortodoxi är rädd att 

förknippas med de andra riktningarna. Att använda ordet rabbi om kvinnor kan göra att dessa 

olika inriktningar sammanblandas, vilket kan medföra att ortodoxin kan splittras.
190

 Följande 

citat är från boken Religionskunskap för gymnasiet (2009): 

 

Det var förstås bra att man på 1700-talet slutade isolera och diskriminera 

judarna/…/Hur skulle de förhålla sig till allt nytt? Tre olika svar på denna fråga 

har vuxit fram sedan 1700- talet/…/I ortodoxa synagogor sitter kvinnorna för sig 

på en särskild läktare/…/ Motpolen till ortodoxin är reformjudendomen. Denna 

riktning har nästan helt anpassat sig till den moderna västerländska kulturen. Det 

märks bland annat i gudstjänsten. Kvinnor och män får sitta tillsammans i 

synagogor.
191

 

 

Judisk emancipation baseras på tanken att om frånvaron av förföljelse och påtvingad 

segregering sker kommer judarna och judendomen att assimileras i de dominerande sociala 

och kulturella normerna.
192

 Många judar i 1800-talets Europa försökte motverka 

antisemitismen genom att modernisera sin religion och sig själva som en konsekvens. De 

influerades av nationalismen och flyttade mycket av religionen från det offentliga till det 

privata.
193

 Det är omöjligt att säga om judar observerade vissa ritualer av religiösa eller 

traditionellt kulturella skäl. Det är dock ingen tvekan att ortodoxin under 1800-talet minskade, 

och endast 15% av de tyska judarna identifierade sig som ortodoxa. Det går dock inte att säga 

om judarna kände sig mindre religiösa för att de moderniserade sin religion.
194

 

 

 

 

Kön, sexualitet och jämställdhet 

Den judiska läran kräver att människan ska fylla sin uppgift som gruppvarelse i 

familj, församling och samhälle. Celibatet har ingen plats i judendomen. 

Sexuallivet räknas till det jordiska livets glädjeämnen. Men samlivet ska ske inom 

äktenskapet, vars syfte är att uppfylla bibelordet: ”Varen fruktsamma och föröken 
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eder” (1 Mos. 1: 26). Många barn har alltid ansetts som ett tecken på Guds 

välsignelse.
195

 

Ovanstående citat är från Koskinens lärobok Vad ska man tro? (1988). I en annan lärobok 

ställs frågan: ”Hur kan en judinna få sitt äktenskap upplöst? Det finns två möjligheter!” 

(diskussionsfråga i läroboken)
196

 Citatet från Koskinens lärobok är en återkommande 

beskrivning av den judiska familjen, där kärnfamiljen ses som ett ideal, utan att det 

problematiseras eller att det anges alternativa synsätt på hur judar lever. Synen på skilsmässa 

visar hur det ser ut för judar i Israel. Detta påpekar man dock inte. Kvinnor har kopplats till 

sexualitet i judisk lag och separerats från män på en mängd olika sätt, bland annat i bönen 

(synagogan) eftersom kvinnan anses vara en fara i form av en sexuell fresterska, som avleder 

mannen från bönen.
197

 Kvinnans sexualitet och fertilitet sågs som hennes enda bidrag till 

familjen, och den sexualiteten tillhör hennes man. Rätten till skilsmässa ligger i mannens 

händer, vilket tillåter endast honom detta initiativ. Den bibliska lagen skyddar även mannens 

rätt till barn, och kvinnans skyldighet att ge honom sådana. Tre av matriarkerna erbjuder sina 

män att få barn med konkubiner för att de själva inte kan ge dem barn, och även om kvinnor 

framträder i olika roller i Bibeln, är det väldigt få kvinnor som inte är mödrar till någon son.
198

 

Sexualiteten är, enligt Plaskow, given av Gud och därmed viktig och naturlig för människan. 

Sexuella relationer är dock förbehållna det gifta heterosexuella paret. Även inom äktenskapet 

krävs kontroll av den sexuella akten för att man inte skall korsa gränserna till det förbjudna, 

till exempel förbudet att ha sex under menstruationen.
199

 

Att vara ogift menar man vara något ofullgånget och mot naturen/…/Skilsmässa 

är tillåten endast om mannen tar initiativet och i vittnens närvaro överlämnar ett 

skiljebrev, där skälen till brytningen anges/.../Länge har man ansett kvinnans stora 

uppgift vara att ansvara för hem och familj, fast ett nytänkande håller på att tränga 

igenom. Att hon ifråga om skilsmässa inte betraktas som fullt jämbördig med 

mannen är uppenbart, något som gäller på hela det religiösa området. När man t. 

ex. ska hålla gudstjänst krävs att tio vuxna män (över 13 år) är närvarande. 
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Kvinnor räknas inte. På det profana området däremot har hon samma ställning 

som mannen. I Israel får hon t.o.m göra värnplikt.
200

 

 

Talmud förklarar att en man utan kvinna är ofullständig. Men sex ska hållas inom 

äktenskapet, vars syfte är att uppfylla bibelordet: ”Var fruktsamma och föröka er.” 

Judendomen anser att det är värre att leva tillsammans med fel person än att vara 

ensam. Skilsmässa har därför alltid varit tillåten, men endast mannen kan ta 

initiativet. Kvinnan måste dock ge sitt samtycke. Länge har man menat att det är 

kvinnans huvuduppgift att ansvara för hemmet, där hon är den viktigaste 

personen. En ny syn håller dock på att tränga igenom och kvinnan får alltmer 

samma ställning som mannen. I Israel måste hon rent av göra värnplikt. På det 

religiösa området är hon emellertid inte fullt jämbördig. När man t. ex. ska hålla 

gudstjänst, krävs att tio vuxna män (över 13 år) är närvarande. Kvinnor räknas inte 

i detta sammanhang. Kanske är det ett tidens tecken att liberala judar i USA på 

1970-talet började utbilda kvinnliga rabbiner.
201

 

 

Sally Priesand ordinerades som den första kvinnliga rabbinen 1972, i USA, inom en 

reformjudisk församling. Och det har sedan dess ordinerats flera hundra kvinnliga rabbiner. 

De konservativa hade en större strid än reformjudarna om ordination av kvinnliga rabbiner, 

men man röstade 1983 för att tillåta den, och nu är 1/3 av alla konservativa rabbiner 

kvinnor.
202

 De kvinnliga rabbinerna har tillfört och förändrat mycket i gudstjänsterna. De har 

infört bland annat mycket personliga ceremonier, poesi och böner rörande ämnen som 

menstruation, graviditet, missfall, barnafödande, adoption och nya ritualer som markerar att 

en dotter föds, att komma ut som homosexuell, ålderdom och skilsmässa. Allt detta är 

könsbaserat.
203

 

 

I de olika avsnitten om familj och äktenskap ges en ensidig bild av dessa. Äktenskapet mellan 

jude och icke-jude är inte giltigt, går det att läsa i läroboken Religion och sammanhang, 

”skilsmässa ses som en absoluta sista utväg och sker efter en komplicerad procedur. Kvinnan 
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måste vänta minst 92 dagar innan hon får gifta om sig.
”204

 Det anges inga alternativa 

tolkningar. ”Kärnfamiljen fungerar som garant för den judiska identiteten och för trons 

fortlevande.”
205

 

 

I Söka svar står det under rubrikfrågan ”är man och kvinna jämlikar?”: 

 

Många judar menar att rollfördelningen mellan kvinna och man finns inbyggd i 

själva skapelsen. Mannen ska ansvara för gudstjänst, Torastudier och försörjning 

medan kvinnan ska sköta hem och barnuppfostran. Liksom kristendom och islam 

är judendomen en patriarkalisk religion. Gamla testamentet nedtecknades av män 

för män och därför står det inte mycket om kvinnor. I Tora finns regler som både 

kränker och försvarar kvinnan, men idag är det främst hennes rättigheter som sätts 

i fokus/…/Men om detta besvarar frågan om kvinnan är jämlik med mannen i ett 

judiskt samhälle nu för tiden är ovisst.
206

 

 

Denna syn på religiösa studier som en del av mannens privilegium är onyanserad. Fram till 

modern tid har kvinnor väsentligen inte haft tillgång till judiska texter. Kvinnor har dock fattat 

religiösa beslut i vardagen om till exempel en maträtt är kosher. Kunskap om den judiska 

lagen har överförts från mor till dotter genom en rik muntlig tradition. Den senaste tiden har 

det dock skett en förändring. Skolor och olika seminarier har gett kvinnor tillträde till studier 

av olika judiska texter. Många studerar Tora, Talmud, judisk mystik osv. Oftast läser de för 

läsningens egen skull och utan yrkesambition. Många seminarier följer dock en läroplan i 

likhet med de rabbinska institutionerna. Kvinnor har stärkts genom denna egna läsning och 

kunskapen att fatta olika beslut istället för att endast lita till det någon annan sagt åt dem.
207

 

Judiska kvinnors studier har dramatiskt påverkat två viktiga fora i liberal judisk lära: (1) 

religiös lag och praktik och (2) ledarskap i synagogan och liknande institutioner.
208

 

 

Religion och sammanhang av Börge Ring (2001) har en arbetsuppgift som heter ”könsroller”.  
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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? Tänk dig att du just nu sitter med din 

partner och ni ska klargöra för varandra hur ni vill lösa arbetet i det gemensamma 

hemmet. Det gäller att komma överens om matinköp, matlagning och disk, 

bäddning och städning, tvätt och strykning. 1. Vad är det mest troliga att din 

partner säger? 2. Vad skulle du vilja att hon eller han sa?
209

 

 

En annan uppgift i samma lärobok heter etiskt arbete, där eleverna ska döma i olika fall 

genom att slå upp i Bibeln. En uppgift lyder: ”En man förför en ogift ung kvinna som är 

oskuld. Döm med hjälp av 2 Mosebok 22:16. b) ta reda på om judar följer dessa lagar idag? 

Vilka gör det i så fall och var? Om man inte gör det, vad beror det på?”
210

 

 

I ovanstående är heterosexualitet och heterosexuella äktenskap norm och allt annat har 

exkluderas från judendomen. Men det finns, som Goldstein påpekar, många sätt att vara 

kvinna på. Hon menar att man inte ska fortsätta att definiera kvinnor som det patriarkala 

systemet har definierat dem.
211

  

 

 

 

 

4. ISRAEL 

 

Staten Israel beskrivs som ett land där judendomen intar en stark ställning i vardagslivet. 

Kapitel om äktenskap och sexualitet inom judendomen beskrivs utifrån situationen i Israel, 

och det ges inga andra alternativ. ”Fastän de ortodoxa judarna bara omfattar en minoritet av 

befolkningen i Israel, har de dock fått ett betydande inflytande över samhällslivet.”
212
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Det nya Israel har snabbt utvecklats till en modern kulturstat, i vilken gamla 

judiska traditioner och religiösa föreställningar spelar en viktig roll/…/Den 

judiska tron har emellertid en stark ställning.
213

 

 

När det gäller judendomen kan det vara naturligt att se på förhållandena i Israel. 

Att de flesta av judarna där är sekulariserade i så måtto att de inte iakttar de 

traditionella religiösa reglerna är uppenbart. Det finns beräkningar som säger, att 

ungefär 20 procent av de judiska invånarna skulle vara ortodoxa, 30 procent 

tämligen ljumma och 50 procent religiöst likgiltiga. Detta innebär dock inte, att 

staten Israel skulle stå religiöst neutral, när det gäller lagstiftning osv. Landet 

framstår i detta avseende knappast som ”sekulariserat”. Det har dock hela tiden 

också funnits en betydande radikal opposition, som menat, att man tagit en alltför 

stor hänsyn till de normer och regler, som de troende vill skall prägla 

samhällslivet.
214

 

 

Det som starkt präglat judendom sedan dess tillkomst är tanken på skillnader, där bland annat 

iden om judarna som det utvalda folket finns inkorporerad. Det var inte endast en skillnad 

mellan judar och andra, utan inom judendomen uppkom synen på skillnaden mellan judiska 

män och judiska kvinnor, där kvinnorna fick motsvara ”de andra”. Denna skillnad utgjorde en 

hierarki av överlägsen respektive underlägsen.  Det är just denna hierarki som är den främsta 

barriären i det judiskt feministiska arbetet för omskapande av det judiska samhället. Det går 

inte att förändra kvinnornas annorlundahet inom judendomen utan att transformera det 

teologiska system som det grundar sig på. Tanken om utvaldhet skapar interna strider inom 

judendomen eftersom den grundar sig på idéer om olikheter mellan vi och de andra. 

Skillnader mellan normativa och icke-normativa judar kan kopplas till tanken om utvaldhet.
215

 

 

 

Läroboken Människan och livsåskådningarna från 1968 skriver att celibatet inte har någon 

plats i judendomen, utan det är kärnfamiljen som står i fokus och som är idealet. Man skriver 

att det i Israel är rabbindomstolarna som bestämmer i familjerättsliga frågor. Skilsmässan tas 

upp som ett exempel, där man anger att det endast är mannen som kan ta initiativ till denna, 
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inte kvinnan. Det står att det enda alternativet för en kvinna att upplösa ett äktenskap är 

genom döden eller genom mannens initiativ. Vidare skriver man att kvinnan dock är högt 

aktad i det judiska hemmet och som en medborgare i staten Israel och att hon förutom 

äktenskapet och inom olika religiösa sammanhang har samma rättigheter och skyldigheter 

som mannen. Man skriver att kvinnor inte kan utgöra en församling, och att ”i synagogorna 

har de sin plats bakom ett skynke eller på läktare, hänvisade till passivitet”.
216

 Läroboken tar 

upp frågan om blandäktenskap, i Israel, där man skriver att sådana har skapat problem, då 

man fruktar att en assimilering kommer att försvaga judendomens livskraft. Man menar att det 

är möjligt att konvertera men att proselyten ställs inför så omfattande krav på tillämpningen 

av den judiska lagen att de oftast avstår eller får ge efter för stora uppoffringar.
217

 

 

Läroboken Liv och mening erbjuder en tolkning av den bibliska skapelseberättelsen under 

titeln vad säger religionen om kvinna och man och beskriver Bibeln samt judendomen som 

patriarkalisk genom att välja ut vissa stycken som får framstå som representativa för den 

judiska tron. Man använder israeliska ”talesätt” som man inte anger källan till.  

 

I bibelns skapelseberättelse ger Gud befallning om att Adam skall råda över Eva. 

Så var det också i bibelförfattarnas värld. Mannen var familjens självklara 

överhuvud/.../På alla sätt stod hon en klass under mannen/…/De israelitiska 

männen hade följande talesätt: ”Varje man bör dagligen tacka sin gud för att han 

inte fötts till kvinna”. De brukade också säga: ”När en pojke kommer till världen 

så kommer fred till världen. När en flicka kommer till världen kommer 

ingenting.”/…/ Gamla testamentet skrevs av män för män. Texterna kom till i en 

tid då männen härskade i samhället. Det var bara män som skrev och läste. Enligt 

ett talesätt var det: ”bättre att bränna de heliga texterna än att låta en kvinna läsa 

dem”. Det är inte att undra på att skrifterna på flera ställen innehåller manligt 

gnäll över dåliga hustrur. Kvinnornas klagomål får vi inte veta något om. Så här 

kan vi läsa i Predikaren – kanske klagar författaren över sitt eget öde: ”… då fann 

jag något som var bittrare än döden: kvinnan, hon som själv är ett nät och har ett 

hjärta som är en snara och armar som är bojor… Bättre är för mannen att hålla i 

sina händer en skorpion än att leva med en kvinna…” Idag, mer än tvåtusen år 

senare, är förhållandena annorlunda. Det finns naturligtvis judiska män som 
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hänvisar till Guds ord och styr och bestämmer över hustru och familj. Men 

generellt är judiska kvinnor fria och starka. I västvärlden finns många kända 

kvinnliga musiker, sångare och skådespelare som är judinnor. De religiösa buden 

och reglerna är likadana som förr, men de tolkas annorlunda eller följs inte så 

noga. Då den judiska staten Israel byggdes upp efter andra världskriget, fick både 

män och kvinnor hugga i där det behövdes. De levde på samma villkor i 

kibbutzer, kvinnorna gjorde militärtjänst för att kunna hjälpa till att försvara 

landet och alla yrken stod öppna för dem som var dugliga, oavsett om de var män 

eller kvinnor. Bibelns författare skulle nog bli förskräckta om de såg de 

självständiga kvinnorna i dagens Israel.
218

  

 

Man väljer även att ta med två bilder till denna text där den ena är på män som sitter i en 

synagoga med en bildtexten: ”judendomen är framförallt männens religion. De här männen 

har samlats i synagogan för att förrätta sin dagliga bön.” Den andra bilden är på en kvinnlig 

officerare, med den tillhörande texten ”kvinnliga officerare är inte ovanliga i den israeliska 

armen”.
219

 

 

Judiska israeliska kvinnors sexuella jämlikhet med männen är enligt Plaskow en myt, 

eftersom den aldrig har eftersträvats av den israeliska staten. Även i kibbutzen har kvinnor 

främst tilldelats begränsade och husliga roller och förväntats arbeta för männen istället för att 

vara jämlika medlemmar. När kvinnorna vann rätten att utföra männens arbete, förväntade sig 

ingen att männen skulle stå i köket och arbeta. De ortodoxa partiernas roll i staten garanterade 

att även den icke-ortodoxa majoriteten av människornas liv, främst kvinnornas, skulle formas 

av patriarkal ortodoxi. Främst har man institutionaliserat och legaliserat många bibliska lagar 

som satt kvinnorna ur stånd till mycket. Det finns även en myt om att kvinnor är jämställda 

med männen i den israeliska armen. Kvinnorna i den israeliska armen tjänar inte sida vid sida 

med männen, utan deras uppgifter där är kopplade till de traditionella idéerna om kvinnligt 

arbete. Kvinnornas avdelning heter, översatt till svenska, ”charm”, och har som syfte att bland 

annat stärka moralen bland de manliga soldaterna och göra armen till ett ”hem utanför 
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hemmet”. Sexuella relationer mellan könen uppmuntras och kvinnorna förväntas erbjuda 

männen samma behag som i den patriarkaliskt ordnade familjen.
220

 

 

Kvinnors underordning är kärnan i den judiska feministiska kritiken och judiska kvinnors 

tillgång till olika institutioner och ceremonier är dess främsta krav. Jämställdhet är inte målet 

eftersom den förutsätter att det finns någonting att vara jämställd med, någonting som är 

högre. Till exempel kvinnor som medverkar i den jämställda gudstjänsten men som inte 

ifrågasätter innehållet eller könsseparationen i synagogan och kvinnor som vill förändra 

reglerna men istället legitimerar reglernas auktoritet.
221

  

 

Judendomen i Israel beskrivs i regel utifrån ett judiskt ortodoxt perspektiv. De många bilder 

som förekommer illustrerar främst detta. ”De ortodoxa judarna är klädda i rundkulliga svarta 

hattar och långa (ibland lösa) polisonger. Bönehandlingen är att betrakta som på en gång en 

syndabekännelse och en enträgen önskan om upprättelse för det betryckta Israel.”
222

 Detta är 

en bildtext under en bild på västra muren som visar ortodoxa judar under bön. En rubrik som 

lyder ”Judendomen i staten Israel” i en av läroböckerna beskriver rabbinrådet och olika 

regionala rabbinråd som tar hand om olika tolkningsfrågor rörande Toran och som är de som 

bestämmer i olika äktenskapsfrågor. Man skriver även att det i Israel finns religiösa politiska 

partier som arbetar för ett samhälle där Toras principer skall tillämpas på lagstiftningen och 

den sociala organisationen.
223

 Detta problematiseras inte, och det ges inte heller några andra 

perspektiv på judendomen i Israel. ”Judisk gudstjänst kan hållas var som helst där tio män 

finns församlade. Här har en grupp samlats på en av judendomens heligaste platser, framför 

`Klagomuren`, en rest av den gamla tempelmuren i Jerusalem.”
224

 Även detta är en bildtext 

till en bild som visar endast män, som ber vid västra muren, som här felaktigt kallas 

Klagomuren.  

 

Tre syskon ur en ortodox familj väntar vid ”Klagomuren” på att deras far skall bli 

färdig med sin bön (jfr bild s. 97). Flickorna står på kvinnosidan, pojken på 

manssidan. Pojkens hår växer fritt från tinningarna (3 Mos. 19:27), han har 

huvudet betäckt och under skjortan bär han ”skådetrådar” till åminnelse av vad 
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Gud har befallt. Bilden togs 1971 och visar hur dagens ortodoxa judar i Israel 

söker föra sin tradition vidare.
225

  

 

I ovanstående citat står det ingenting om flickornas klädsel. Religiösa seder i Israel beskrivs 

vara sabbatsfirande, kosher, omskärelse och äktenskapet. ”Rabbinrådets överhöghet i 

äktenskapsfrågor för judar i Israel skapar problem särskilt för dem som önskar ingå äktenskap 

med icke-judar.”
226

 ”I det moderna Israel har kvinnan samma rättigheter och skyldigheter som 

mannen. T.ex. i fråga om värnplikt. I religiöst hänseende är det däremot annorlunda. När en 

kvinna exempelvis vill be vid klagomuren är hon hänvisad till en särskild del av denna.”
227

 

Detta är en bildtext, till två bilder: den första är en bild på en kvinna som ber vid västra 

muren, den andra en kvinnlig soldat som håller i ett gevär, och man kan se den israeliska 

flaggan vaja bakom henne.  

 

Judendomen i Israel måste synliggöras utifrån olika kategorier som kön, språk, historia och 

interaktionen med andra kulturer. Förhållandena mellan jude-jude och jude-icke-jude måste i 

Israel förstås ur ett icke-hierarkiskat perspektiv. Om inte judisk historia i Israel inkluderar 

kvinnors och ur icke-israeliska, icke-judiska och icke-europeiska judars historia, är det inte 

riktigt judisk historia, utan en manlig eurocentrisk judisk historia.
228

 

 

Beskrivningen nedan av äktenskapet kommer från kapitlet ”Israel” i Koskinens lärobok. 

Därmed ska detta ses endast som rådande i staten Israel och inte för alla judar överallt. Och 

den fundamentala feministiska frågan rörande den moderna staten Israel är om den har hittat 

nya sätt att anpassa skillnader eller om den har förevigat samma hierarkiska konstruktioner 

rörande skillnader som tidigare har format det judiska samhället.
229

 

Även om familjegemenskapen betonas starkt inom judendomen så betraktas inte 

äktenskapet som något sakrament (helig handling). Därför kan äktenskapet 

upphöra om det finns tvingande skäl. Det sker genom att mannen inför en rabbin 

överlämnar ett skilsmässobrev till hustrun. Det är endast mannen som kan ta 

initiativ till skilsmässa. Vilken ställning har då kvinnan i övrigt? I det judiska 

hemmet har hon alltid varit mycket aktad. Som medborgare i staten Israel har hon 
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samma skyldigheter och rättigheter som männen utom beträffande äktenskapet 

och de religiösa sammanhangen.
230

 

 

Läroböckerna reproducerar traditionella tolkningar av kvinnans roll inom judendomen, genom 

att lyfta fram vissa tolkningar och inte andra. Man erbjuder sällan eleverna möjlighet att 

problematisera detta eller så är problematiseringen ett problem i sig. Det finns en pluralism 

bland judiska kvinnor. Många ortodoxa kvinnor vill till exempel att familjen, samfundet och 

samhället ska vara det viktigaste, men att det samtidigt sker en modernisering och att 

innehållet ska vara mer jämställt.
231

 Det är den ortodoxa judendomen som har mest hinder i 

vägen för strävan mot jämlikhet. Tron på ett ständigt bindande förbund, och på en bindande 

lag, lämnar lite rum för människan, och hur stor roll som religion egentligen bör ha i 

människans liv.
232

 Även om flickor har fått studera Toran har innehållet och det de lär sig 

centrerats kring pojken: de lär sig om pojkarnas religiositet och vad som är viktigt för dem.
233

 

Motståndet mot kvinnor kommer främst från det samtida ortodoxa livet och mindre från 

bibliska lagar och regler. Feminism ses av ortodoxa som ett hot mot kärnfamiljen. Tradition 

ses av feminister som patriarkalets sätt att behålla status quo.
234

 ”Det vanligaste är att kvinnan 

anses ha sina viktigaste uppgifter i hemmet. Ordspråksboken innehåller en lovprisning av en 

driftig husmor: `Hon vakar över ordningen i sitt hus och äter inte i lättja sitt bröd` (Ordspr. 

31:27).”
235

 ”Var fruktsamma och föröka er” står det i 1 Mos. 1: 26. Människans uppgift är att 

gifta sig och få barn. Den kroppsliga kärleken mellan man och kvinna prisas särskilt i Höga 

Visan. Genom tiderna är det särskilt den höga värderingen av hem- och familjeliv som bevarat 

den judiska traditionen.”
236

 Läroboken Människan och livsåskådningarna (1968) har i sin nya 

upplaga från 1970 gjort en liten förändring under rubriken ”Man och kvinna i icke-kristna 

religioner.”
237

 De har bytt rubrik i den här upplagan och tagit bort stycket som förut sa att 

kvinnorna är ”hänvisade till passivitet.”
238
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Koskinens skriver att ”många ortodoxa judar har samlats i Jerusalem. De flesta kommer från 

Östeuropa och männen känns lätt igen. De är klädda i svarta kaftaner bredbrättade hattar. De 

har yvigt skägg och långa korkskruvslockar vid öronen för att följa Bibelns ord (3 Mos. 19: 

27)”.
239

 Det finns ingen beskrivning av de ortodoxa kvinnorna. ”Vid klagomuren i Jerusalem, 

de enda resterna av det en gång så berömda templet. Här har judarna under tidernas lopp 

begråtit sitt folks svåra öden.”
240

 Denna bildtext åtföljs av en bild på ortodoxa judiska män.  

”Soldat i bön vid Klagomuren. Vid morgonbönen tar den fromme juden på sig en bönesjal 

(tallit), som har tofsar i alla fyra hörnen enligt föreskrift i Toran.”
241

 Detta förklarar en bild på 

en judisk manlig soldat som ber.  

 

Hierarkin mellan könen är inte den enda i Israel utan det finns en hierarki mellan olika judiska 

grupper, där ortodoxa askhenazijudar är normativa och resten förväntas anpassa sig till deras 

ideal och standard.
242

 Kvinnornas underordnade roll i Israel sammanhänger med 

militariseringen av staten Israel och ortodoxins roll i den.
243

 Bildandet av staten Israel 1948 

ledde till att militären blev av central betydelse för skyddet av judarna. Judiska soldater som 

ber vid västra muren med ett gevär i ena handen blev en vanlig bild. Detta har medfört att 

maskulinitet har fått en ny definition i staten Israel, som måste bevaras för att skydda 

landet.
244

 Män har rätt att bruka våld för att skydda och detta har spritts till den civila 

sfären.
245

 Bilder på manliga judiska militärer förekommer i många av de här granskade 

läroböckerna.   

 

I kapitlet om staten Israel är det i boken Liv och mening från 1994 ett regelbundet perspektiv 

som ges av delarna i den judiska tron. Precis som i tidigare årtionden är det: könsseparering i 

synagogan, bar mitzva och äktenskapet. ”I vissa synagogor är män och kvinnor åtskilda. I den 

israeliska synagoga som bilden visar sitter män och kvinnor tillsammans under gudstjänsten. 

Men det är män som läser bibeltexterna och står för gudstjänsterna.”
246

 ”Bar Mitsva i 
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Jerusalem. Det är en stor dag när pojken upptas som man i församlingen.”
247

 Detta är en 

bildtext till en bild på en massa människor som lyfter upp och firar en pojke.  

 

Det ges en statisk bild av judendomen i Israel utan att man nyanserar. Man skriver att 

religionen fått ett mycket stort inflytande i familjelivet eftersom alla frågor som rör familjen i 

Israel behandlas enligt reglerna i Tora och Talmud, till exempel äktenskap och skilsmässa. 

Vidare skriver man att de flesta israeler idag är ointresserade av religion eftersom de sällan 

eller aldrig går till synagogan och eftersom föräldrarna skickar sina barn till statliga skolor. 

”De godtar av vana rabbinens roll vid vigselceremonier utan att lägga någon djupare religiös 

innebörd i den. De som absolut inte vill ha någon religiös ceremoni flyttar bara ihop. Lagen 

ger dem i stort sett samma juridiska ställning som gifta par.”
248

 

 

Det är viktigt att nyansera bilden av staten Israel. De senaste 30 åren har ortodoxin i Israel 

förändrats på många håll genom att man utmanat det patriarkaliska systemet. Dessa 

förändringar har främst stärkt ortodoxa kvinnor. De olika förändringarna som kan nämnas är: 

grundandet av Tora-studier för kvinnor, som bland annat lett till att kvinnor har ordinerats till 

rabbinska advokater, som har som syfte att hjälpa kvinnor att framträda i den rabbinska 

domstolen, i synnerhet vid skilsmässor. Kvinnor har börjat arbeta som rådgivare åt andra 

kvinnor i olika lagfrågor, till exempel om äktenskap. De har fått vara med i religiösa rådet, 

som har som uppgift att sköta det administrativa i samhället samt gå ut med information, 

främst till kvinnor.
249

  

 

Staten Israel beskrivs dock i läroböckerna enbart utifrån traditionella kategorier, t ex. rörande 

västra muren samt familjelivet, som får präglas av ett ortodoxt perspektiv. I boken Religion 

och sammanhang från 2001 har man en bild på en kvinna som ber vid västra muren.
250

 Här 

har man alltså uteslutit den traditionella bilden på en bedjande ortodox judisk man. Boken 

Relief från 2003 använder sig dock av en mer traditionell bild med bildtexten: ”Västra muren 

eller klagomuren vid tempelområdet i Jerusalem har sedan sexdagarskriget 1967 blivit 

judarnas viktigaste religiösa vallfartsmål men också en viktig nationell symbol. En ortodox 

jude ber här tillsammans med en släkting i Frankrike via mobil.”
251

 Söka svar från 2009 låter 
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också den ortodoxa judendomen illustrera bilden på västra muren, genom en bild på en judisk 

man som ber där och en skuggbild av två judiska män. Bildtexten lyder: ”Bredvid ser man 

skuggor av ortodoxa judar med de karakteristiska sidolockarna.”
252

 

 

Ring gör åtskillnad mellan ortodoxa och ultraortodoxa judar när han skriver att ”även i Israel 

ser många att hotet mot freden lika mycket kommer från ultraortodoxa judar som från 

militanta araber.”
253

 

 

Skilsmässa är tillåten inom judendomen, men det är stor skillnad mellan olika 

inriktningar. Bland de ortodoxa judarna är det till exempel svårt för kvinnor att ta 

initiativ till skilsmässa. Utanför Israel är den judiska skilsmässan frivillig/…/I 

Israel följer den civila lagstiftningen den religiösa och om ett par gift sig enligt 

judisk ordning, måste en rabbindomstol godkänna en skilsmässa för att den ska 

vara giltig.
254

  

 

Här har man gjort en åtskillnad mellan Israel och judendomen utanför Israel i fråga om 

äktenskaplagstiftning.  

 

 

 

 

5. JÄMFÖRANDE DISKUSSION 

Judendomen benämns många gånger som en lagreligion, där man tolkar Toran som lagen och 

inte som läran, vilket judar oftast väljer att kalla den. Detta resultat stämmer med Stephane 

Bruchfelds granskning av läromedel. Det ges en bild av en statisk lag som först under 1800-

talet började ifrågasättas och inte innan. Under 1960-talet förekom inte några kvinnor i 

beskrivningen av den judiska historien, utan det är främst fokus på Abraham i samband med 

beskrivningen av förbundet och omskärelsen. Det är männens religion som beskrivs. Särskilt 

de ortodoxa judiska männens. När man behandlar olika judiska ritualer, till exempel bönen, 
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hänvisas det bland annat till männens klädsel, medan kvinnornas klädsel aldrig nämns. 

Speciellt i läroböckerna från 1960-talet är att alla ger stort utrymme åt den judiska historien 

med patriarkerna, vilket är frånvarande i de senare läroböckerna, med undantag av Religion 1 

från 1995, som börjar med att berätta om den judiska historien. Under 1970-talet betonades 

judendomen fortfarande som en lagreligion fast något mindre. Istället framställdes 

judendomen som en familjereligion, där den traditionella kärnfamiljen beskrevs vara idealet. 

Kärnfamiljen får även representera det judiska samhället. Till exempel skriver man att det 

judiska samhället är starkt patriarkaliskt. Även skillnader mellan de olika judiska 

inriktningarna betonas, men utan att problematiseras. Det är mycket ytliga framställningar 

som ges av den judiska tron. Gud återkommer ständigt som manligt, vilket är ett problem 

eftersom den föreställning som ges av Gud enligt judiska feminister har som syfte att 

upprätthålla ett traditionellt patriarkaliskt samhälle. För så länge Gud är allsmäktig och 

manlig, har mannen rätt att i samhället kräva makt, i alla fall gentemot kvinnan.  

Det är under 1980-talet som Sara nämns för första gången, och då som Abrahams fru, Isaks 

mamma och fiende till Hagar. Under 1990-talet framträder dock de historiska kvinnorna mer, 

speciellt Ester, och Sara återkommer ännu mer här. Även om Sara förekommer senare i större 

mån är det ändå samma berättelse om henne som förekommer: Saras födelse av sonen Isak 

och när hon utvisar Hagar. Ännu under 2000-talet framträder likväl ortodoxa judiska män som 

en norm för judendomen och det judiska samhället. Till skillnad från tidigare år är det dock 

vanligare att de ortodoxa judarna inte är normerande som i till exempel läroboken En mosaik. 

Det förekommer ibland stora skillnader inom samma årtionde, speciellt under 2000-talet, och 

särskilt mellan läroböckerna En mosaik och Religion och sammanhang; dock är det endast 

dessa två som nämner ultraortodoxa judar, och samtidigt gör en åtskillnad mellan ortodoxa 

och ultraortodoxa. Torastudier kopplas samman med pojkar och män när det skrivs om sådana 

studier. Kvinnorna däremot kopplas sällan till dessa, och framställs därmed som passiva 

mottagare av sin religion. Även om kvinnor är mer närvarande i de senare läroböckerna är 

ändå beskrivningen av dem baserad på en traditionell judisk uppfattning om kvinnan. Till 

exempel i bilden på en kvinnlig rabbi i läroboken En mosaik väljer man inte att ta bort bilden 

på den manliga rabbinen, utan de står sida vid sida.  I en av läroböckerna får kvinnorna ett 

eget temakapitel som heter ”Kvinnan i religionen”, men där nämns bara en kvinna: Lilith, en 

mytisk, biblisk, död kvinna. Många av läroböckerna nämner visserligen kvinnor, men det 

räcker inte; kvinnornas erfarenheter och kunskaper måste betonas och synliggöras. Kvinnan 

måste vara med inte enbart i egenskap av sitt kön utan som levande och tänkande subjekt. 
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Berättelserna om Sara, Lilith och Ester är berättelser om kvinnor som männen valde att 

definiera dem, och dessa berättelser reproducerar det patriarkala strukturella förtrycket av 

kvinnor varje gång de återberättas utan att vara definierade av kvinnor själva.  

Janne Holmen skriver att det bland läroböcker finns en trögföränderlighet, vilket denna 

uppsats visar eftersom det är ständigt återkommande beskrivningar av vissa fenomen som 

förekommer i de olika läroböckerna. Likadana meningar, stycken och bilder förekommer i 

många av läroböckerna. Det var bland annat av denna anledning som jag valde att disponera 

undersökningen tematiskt och inte kronologiskt. Under alla årtiondena intar synagogan, som 

beskrivs utifrån ett judiskt ortodoxt synsätt, en stor plats i läroböckerna: Kvinnor har sin plats 

på läktare eller bakom ett draperi. När man anger att kvinnor i de liberala församlingarna kan 

sitta tillsammans med männen, skriver man inte varför. Synagogan används i läroböckerna 

många gånger som utgångspunkten för att tala om kön generellt, men i synnerhet om kvinnan 

och hennes marginalisering på grund av sitt kön. Kvinnans fysiska plats i synagogan är 

central, och hon positioneras ständigt gentemot mannen. Hon är till exempel på läktaren, 

bredvid mannen, ibland framför mannen i form av en rabbin och oftast är hon inte där 

överhuvudtaget.  

Under 1960-, 1970- och 1980-talet är det inga större skillnader i beskrivningen av de olika 

judiska sederna och riterna. Ständigt förekommande är beskrivningen av äktenskapet och 

kärnfamiljen, som anses viktig. Man skriver bland annat att ”celibatet har ingen plats i 

judendomen”. Även bar och bat mitzva är ofta beskrivna i läroböckerna, där bar mitzva är 

normen, och några läroböcker väljer att enbart skriva om bar mitzva. Denna beskrivs oftast 

endast som en motsvarighet till den kristna konfirmationen, som Elin Bååths uppsats visar; 

det finns i läroböcker alltså inslag av kristocentrism. En lärobok lyfter fram sabbaten ur en 

kvinnas perspektiv genom att citera en bok som beskriver husmoderns uppgifter under denna. 

Även under 1990-talet är bar mitzva normen, men här inkluderas flickorna mer eftersom alla 

böckerna nämner bat mitzva. Dock är alla bilder som förekommer i förhållande till denna 

myndighetsritual bilder på en bar mitzva. Kärnfamiljen ses fortfarande som ett ideal där 

kvinnan anses ha rollen endast som fru och mor; det anses vara hennes enda religiösa 

förpliktelse. ”Judendomen är främst mannens religion.” Läroböckerna lyfter fram de 

begränsningar som existerar för den judiska kvinna, men man skriver inte att det är främst den 

ortodoxa/ultraortodoxa judiska kvinnan som omfattas av dessa begränsningar. Kvinnans 

religiositet framställs som en kopia av mannens, eftersom mannen aktivt deltar i det judiska 

religiösa livet; till exempel i bönen (som läroböckerna väljer att lyfta fram som främst 
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mannens domän) framstår kvinnan uteslutande som en marginaliserand varelse. Hon placeras 

i periferin av det heliga som en passiv mottagare. I läroboken En mosaik problematiserar man 

det faktum att flickor inte alltid kan få läsa ur Toran, och man diskuterar kvinnornas frånvaro i 

beskrivningen av religion. Bara i En mosaik skriver man att utanför staten Israel kan också 

kvinnor ta initiativ till skilsmässa.  

Israel är nästan helt frånvarande i läroböckerna från 1960-talet. Det används inte många sidor 

åt den staten. Detta förändras dock under 1970- och 1980-talet då Israel är med mycket. Det 

som beskrivs är främst eller enbart ortodoxa judiska män och militärer som ber vid västra 

muren, eller, som läroböckerna ibland kallar den, Klagomuren. Första (och enda) gången en 

kvinna förekommer på bild vid västra muren vid bön är i En mosaik från 2009. Vidare anses 

Israels äktenskapslagstiftning och värnande av kärnfamiljen bevara den judiska traditionen. 

Det är viktigt att läroböcker lyfter fram de begränsningar som existerar för kvinnor i Israel 

samtidigt som det också är viktigt att lyfta fram exempel på motstånd, genom att skriva om 

judiska-israeliska kvinnor som arbetar för kvinnors rättigheter i Israel. Under 1980-talet 

förekommer bilder på judiska soldater som ber vid västra muren, och återigen en påtaglig 

frånvaro av kvinnor. Militariseringen av Israel får mycket utrymme i läroböckerna från 1980-

talet och framåt, där man även skriver om den israeliska kvinnans skyldighet att göra 

värnplikt och att skydda staten Israel. Denna skyldighet romantiseras eftersom den ses som ett 

tecken på jämställdhet mellan könen.   

 

 

 

6. SAMMANFATTNING 

Denna undersökning visar att det i huvudsak är ortodoxa judiska män som fått ge röst åt 

judendomen i de olika granskade läroböckerna. Läroboksförfattarna väljer att ge röst åt dessa 

subjekt samt ge utrymme åt vissa kunskaper mer än andra och helt utesluta vissa kunskaper. 

De subjekt och kunskaper som ges plats anses representera judendomen och därmed 

legitimera vissa kunskaper snarare än andra. Genom att osynliggöra kvinnan och hennes 

erfarenheter reproducerar läroböckerna mannens erfarenheter som normativa och kvinnans 

som religiöst marginella.  
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Den judiska historien presenteras främst i de tidigare böckerna från 1960- och 1970-talet och 

det är främst patriarken Abraham som skildras. De judiska kvinnorna får ytterst lite utrymme i 

läroböckerna i förhållande till de judiska männen. Det är tre kvinnor i synnerhet som träder 

fram: Sara, Ester och Lilith. Judendomen skildras som en lagreligion, och den ortodoxa 

judiska mannen framställs som en person som följer lagen till skillnad mot den liberala och 

ortodoxa judendomen som beskrivs i läroböckerna med att de ser ”inte så strängt” på den 

judiska lagen.  

Judiska kvinnors religiositet skildras obetydligt eftersom läroböckerna nästan helt fokuserar 

på mannens. Kvinnan får en roll i periferin, där hon framkommer i de avsnitt som behandlar 

sabbatsförberedelserna och hennes plats i synagogan. Man får dock inte veta någonting om 

hennes roll i synagogan och vilken funktion hon fyller där. Judiska kvinnors erfarenheter 

förbises eller marginaliseras. 

Kvinnans roll i Israel är kopplad till avsnitt om familjeliv, religiositet och militariseringen av 

staten Israel, där dessa tre uttrycks som varandras motsatser. Man skriver att kvinnan är den 

viktigaste personen i hemmet men i religiösa sammanhang är hon inte alls jämlik mannen. 

Däremot anses hon något vilseledande vara jämlik med mannen i den israeliska armen 

eftersom hon måste göra värnplikt. Den judiska kvinnan positioneras ständigt i förhållande till 

den judiske mannen.   
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