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1 Inledning 
Jag hade ursprungligen tänkt börja det här arbetet med ett litet kärnfullt citat för att på så sätt 

skapa en intressant inledning. Jag hittade en ypperlig länk på Internet som hette 

www.citat.just.nu där det, om man nu ser till namnet, borde finnas en hel uppsjö med 

tänkvärda citat. Det fanns följaktligen väldigt många, men, som det visade sig, citerade av 

män. Inte en enda kvinna fanns representerad på denna sida (med egen rubrik)! På samma sätt 

insåg jag efter att ha blivit inbjuden till ett dussin bröllop, att när det kom till den formella 

klädseln på inbjudan var det alltid mannens norm som gällde: ”kavaj”, ”kostym” eller ”frack”. 

Här förväntades således kvinnan att ha kännedom om vilken klädsel hon skulle ha men i 

relation till mannen.  

 

”Man föds inte till kvinna, man blir det” 

(Simone de Beauvoir) 

 

Feministiska tankar och idéer har definitivt börjat göra insteg inom den akademiska sfären.1 

Man kan se ett större inflytande inom vissa fält till skillnad mot andra. Ämnen som haft 

svårare att ”förändras” eller ”utvecklas” mot att i högre utsträckning inbegripa ett kvinnligt 

eller feministiskt perspektiv är bl.a. områden som täcker historia, filosofi och religion. 

 

Religion är ett intressant område i den bemärkelsen att den övervägande delen av den 

kanoniska litteraturen är väldigt ålderstigen och således skriven eller traderad i en tradition 

som mer eller mindre helt dominerades av manligt inflytande. Det var männen som var 

präster, imamer eller rabbiner. Det var de som både hade den samhälleliga såväl som den 

religiösa makten och därmed det slutgiltiga tolkningsföreträdet. Förvisso får kvinnliga 

element en större plats i religioner som har polyteistiska inslag, eftersom det finns fler gudar. 

Här ser man inslag av både kvinnliga och manliga gudar, dock med en klar skillnad i fråga om 

makt och sexualitet, till fördel för det manliga inslaget. I fråga om monoteistiska religioner 

däremot finns det bara plats för en. Hur framställs denna enda Gud? Vilka epitet och 

determinativ kan man oftast finna förknippade med Guden i texter och skrifter? Hur påverkar 

detta kvinnans möjligheter att få en plats i den religiösa sfären? är frågor som jag har tänkt att 

försöka besvara i detta arbete. 

                                                           
1 Feminism in the study of religion 2001, s. 1. 
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1.1  Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med det här arbetet är att granska kvinnans roll inom den religiösa sfären av 

judendomen. Jag vill även undersöka i vilken utsträckning som feminismen har gjort insteg i 

det religiösa livet och om det bidragit till några konkreta förändringar för kvinnors religiösa 

utövning. Genomgående i detta arbete ligger fokus på om det har skett någon 

maktförskjutning från mannen till kvinnans förmån inom den religiösa skådeplatsen. 

 

1. Vilken roll har kvinnan historiskt haft inom judendomens religiösa område? 

2. Hur ser diskursen ut inom den feministiska rörelsen (orsaker, idéer, tankar)? 

3. Hur har utvecklingen sett ut och vilka eventuella förändringar inom religionens sfär 

har den feministiska rörelsen bidragit till?  

 

1.2 Disposition och avgränsningar  
Eftersom både religion och feminism är två stora områden har jag valt att avgränsa mig enbart 

till feminism inom judendomen. Då de två författarna, vars böcker jag främst kommer att utgå 

ifrån, har haft olika angreppspunkter i sina arbeten kommer jag att strukturera upp arbetet 

enligt en viss ram som i tur och ordning behandlar: historik och texter, tolkningar och 

symboler. Samtidigt kommer jag att peka på de skillnader som existerar mellan de olika 

religiösa riktningar som judendomen inhyser. Dessa inriktningar är ortodoxi, konservatism, 

reformism och rekonstruktivism.   

Eftersom författarinnorna tagit olika utgångspunkter i sin litteratur kommer jag inte ha 

möjlighet att jämföra dessa inriktningar utifrån de ovan nämnda rubrikerna, utan de kommer 

att presenteras avskilt från dessa.  

Merparten av litteraturen speglar den nordamerikanska kontinenten (förutom Mexico) 

och således inte israeliska förhållanden. Eftersom USA är det enskilt största området för 

israeliska bosättare (ca sex miljoner i USA mot Israels drygt tre miljoner)2 anser jag det var 

berättigat att utgå från denna, mer västerländskt influerade, befolkningsgrupp i min 

undersökning. Dock skall ni som läsare vara medvetna att detta berör förhållanden i USA och 

därmed kan skilja sig mot dem i Israel.  

                                                           
2 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=217665&i_history=2 2005-11-08, 14:15 
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1.3 Metod, material och urval 
Jag kommer enbart att utgå från sekundärmaterial, i det här fallet skrivna av kvinnliga 

författare. Eftersom underlaget baserar sig på forskare och deras syn på kvinnans roll inom 

judendomen, får arbetet en kvalitativ ansats där jag går på djupet. 

Materialet som har legat till grund för den här uppsatsen är författat av kvinnliga och 

tillika religiöst insatta personer. Skrifterna har haft som fokus att specifikt belysa 

problematiken kring kvinnor i religionen, i fråga om vilken plats de får, hur de behandlas och 

vilka framsteg som feministiska initiativ gjort inom den religiösa sfären. Inte desto mindre 

belyser författarna det feministiska perspektivet utifrån två skilda utgångspunkter vilket gör 

att arbetets struktur skiftar form under analysdelen. Jag har valt att inte se detta som något 

problem då jag i stället ser det som berikande att angripa problematiken utifrån två skilda håll. 

Även om författarinnorna angriper fenomenet utifrån två olika synsätt finner jag ändå att det 

finns mer likheter och samband än skillnader mellan de två. Jacoba Kuikmans begrepp, 

framför allt ”texter och symboler”, ligger ju till grund för de ställningstaganden som de olika 

riktningarna har gjort i Ellen Umanskys redogörelse. Även om dessa böcker är vetenskapliga 

så blir det ändå en personlig reflektion från respektive författare. Om detta beror på att det är 

kvinnor som skriver om kvinnor vill jag låta vara osagt men det är lite annorlunda mot den 

litteratur som jag har tagit del av tidigare (och då uteslutande av män). 

Det kan finnas en fara för enkelspårigt och osakligt belysande, då arbetet enbart grundar 

sig på två kvinnliga judiska författare som samtidigt är feminister. Dock kommer jag att 

försöka visa tydligt i mitt arbete när de tycker, tänker och drar egna slutsatser respektive när 

de presenterar fakta som mer ”vetenskapligt” går att belägga. Vidare anser jag att det kan 

finnas en svårighet i att vetenskapligt belägga ett kulturellt och historiskt betingat 

institutionellt förtryck, som är djupt förankrat och således svårt att sätta fingret på. Således 

kan det ändå vara på sin plats att utgå från dessa experter inom sin vetenskapliga disciplin. 

 

Valet av de tre feministiska forskarna (nedan) grundar sig på att de pekar på företeelser och 

omständigheter som de flesta feministiska forskare mer eller mindre är överens om som 

betydande faktorer i fråga om feministiskt tillkortakommande. Samtidigt har två av dem haft 

just religionen och dess verkningar som utgångspunkt. Även i Simone de Beauvoirs verk 

belyses religionen i hög grad. 
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2 Teoretiska aspekter 

2.1 Inledning 
Enligt vissa föddes feminismen i anslutning till studentrevolten 1968 medan detta datum 

anses som direkt felaktigt av de väl insatta.3 I stället torde 1700-talets upplysningstid men 

franska revolutionen (1789) i spetsen vara ett mer historiskt korrekt datum. När begrepp 

såsom frihet, jämlikhet och rättvisa flitigt debatterades i fråga om det förtryckande 

samhällsklimat som då rådde, insåg kvinnorna att detta i hög omfattning även gällde dem. 

Under denna turbulenta och omvälvande tidsperiod, där kvinnorna egentligen inte var 

inbegripna i de allmängiltiga anspråken som revolutionen eftersträvade, startade en grupp 

reformivriga kvinnor egna sammanslutningar och krävde samma rättigheter som männen. 

Eftersom männen behövde kvinnornas stöd gjordes vissa förbättringar för bl.a. ogifta mödrar. 

När revolutionen väl var genomförd återkallades dessa ”privilegier” samtidigt som de 

frihetssträvande klubbarna stängdes med motiveringen att de bröt mot samhällets naturliga 

könsordning.4

Det var i efterdyningarna av detta faktum som Mary Wollstonecraft författade sitt, i 

feministiska kretsar, berömda verk The vindication of the rights of Woman som en protest mot 

att kvinnornas anspråk på större frihet inte beaktades. Detta verk, av många ansett som det 

första feministiska verket, blev startskottet för den universella (men heterogena) rörelse som 

feminismen idag är.5   

2.2 Essentialism kontra konstruktivism  
Feminismen är ingen enhetlig livsåskådning utan består av en uppsjö av olika teoretiska 

ansatser som har sina specifika förklaringsmodeller till varför kvinnor är förtryckta. Innan jag 

går in och redogör för några av dessa ansatser anser jag det vara på plats att kortfattat, men 

förhoppningsvis kärnfullt, redogöra för två stora skiljelinjer inom den feministiska debatten; 

den mellan ett essentialistiskt och konstruktivistiskt synsätt. Jag vill inte påstå att dessa två är 

allenarådande men genom den litteratur som jag förkovrat mig i när det gäller feminism, har 

jag förstått att dialektiken mellan just dessa två i högsta grad är levande.  

2.2.1 Essentialism 

Essentialism inbegriper föreställningen om en sann kärna; en essens som inte går att ändra. 

Eftersom denna kärna är konstitutivt för företeelsen, personen eller tinget är den därmed 
                                                           
3 Lindén & Miles 1995, s. 10-14. 
4 Lindén & Miles 1995, s. 10-14. 
5 Lindén & Miles 1995, s. 10-14. 
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oföränderlig. Inom den feministiska teorin kan man främst applicera detta på idén om en sann 

eller ursprunglig kvinnlighet, skild från de manliga idealen, vilken är intakt och därmed 

jungfrulig oberörd och således oberoende av social påverkan.6

Inom feministisk teori tar de essentialistiska anspråken sin början i förra seklets 

oförenliga syn på könen och menar att det finns fundamentala skillnader mellan könen, men 

att de skall ses som komplementära och inte utifrån under- och överordning. Deras grundsyn 

baserar sig på att kvinnliga värden (eller egenskaper) såsom känslighet, omvårdnad och 

fredlighet skall tas på större allvar och således leda till ett förbättrat samhällsklimat som 

omfattar hela mänskligheten, och inte enbart riktar sig till kvinnorna.7

 Kritiken mot den essentialistiska modellen ligger främst i argumentet att man i sin 

strävan efter att bejaka den kvinnliga essensen bortser från de historiskt och kulturellt 

genusbundna föreställningar som är nedärvt i de institutioner som samhället är uppbyggt av, 

och som i stor utsträckning är skapat av mannen för mannen och därmed missgynnar 

kvinnan.8  

2.2.2 Konstruktivism 

Det är speciellt ovanstående aspekt som konstruktivisterna tar fasta på: den historiska och 

kulturella påverkan som det manligt konstruerade samhället har haft på kvinnans utveckling. 

Man hävdar att kvinnan marginaliserats till ”det andra”, d.v.s. att kvinnan definieras i relation 

till mannen. I detta ligger en patriarkal dominans som utesluter kvinnan från tolkningsrätt. 

Med andra ord gör man en skillnad på biologi och kultur och således mellan kön och genus. 

Kön representerar den biologiska skillnaden, utan någon värdering, medan genus står för det 

socialt konstruerade perspektivet. Konstruktivisterna motsäger sig inte den biologiska 

skillnaden mellan könen utan vänder sig i stället mot de symboliska värden som vi i samhället 

tillskriver den biologiska skillnaden, vilket de följaktligen anser konstituerar den orättvisa och 

det förtryck som råder mellan könen.9

                                                           
6 Fuss 1996, s. 129. 
7 Lindén & Miles 1995, s. 15-17. 
8 Lindén & Miles 1995, s. 15-17. 
9 Lindén & Miles 1995, s. 17. 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Mary Daly 
För Mary Daly är det uppenbart att gudsbilden som förmedlas inom religionen tydligt speglar 

ett patriarkaliskt synsätt. Hon poängterar att detta är en företeelse som varit förhärskande hos 

miljoner individer under de senaste tusen åren. Enligt Daly framställs Gud som en patriark 

som dömer de individer vars far Han är. Hon hävdar att detta i sin tur resulterat i att den 

manliga makten i samhället fått sin näring ifrån denna gudomliga plan som således 

konstituerar en manlig dominans. Detta menar Daly är ett direkt resultat av den överordning 

som styrde samhället vid tidpunkten runt Jesus födelse. Det dåtida samhället hade en tydlig 

hierarkisk uppbyggnad där männen uteslutande stod för makten och kvinnorna fick inta den 

underordnade rollen.10

Daly hävdar att en stor del av förtrycket gå att härleda till skapelsemyten och Evas 

förräderi mot Adam. Kvinnan får således bära all skuld för att människan hamnade i onåd hos 

Gud.11 Detta har följaktligen lett till att kvinnan får symbolisera det onda till skillnad mot 

mannen som får representera Gud. Det har också, enligt Daly, bidragit till att kvinnor blivit 

utsatt för sexism, både i tanke och ord som handling, och sålunda rättfärdigat kvinnans in- och 

underordning inom det sexistiska kastet.12

Enligt Daly har det kvinnliga förtrycket, både historiskt och utifrån ett 

samtidsperspektiv, tagit fyra skepnader som hon kategoriserar såsom bagatellisering, 

detaljfokusering, abstraktion och universalisering.13 Bagatellisering innebär helt enkelt att 

kvinnor utsätts för, eller möter, en inställning där man pekar på ”viktigare” företeelser att 

fästa uppmärksamheten på. Här tenderar man, enligt Daly, att lyfta fram stora frågor som 

rasism, världssvälten och krig som ett överslätande argument. Daly ifrågasätter inte att dessa 

frågor är av stor eller till och med större vikt än de feministiska frågorna, men hon vänder sig 

bestämt mot resonemanget när syftet endast är att tysta ner den feministiska strävan mot ett 

mer jämlikt samhälle.14

Detaljfokusering innebär att man riktar uppmärksamheten mot det lilla och därmed 

missar att se det stora. Daly menar att man därmed försöker begränsa förtrycket eller 

patriarkatet till specifika platser, tidpunkter eller institutioner. Ett exempel är att man 

kritiserar islam för att förtycka sina kvinnor och därmed bortser från poängen att detta 

                                                           
10 Daly 1985, s. 13. 
11 Daly 1985, s. 48-49. 
12 Daly 1985, s. 67. 
13 Se eng. trivialization, particularization, spiritualization och universalization. Daly 1985, s. 5-6. 
14 Daly 1985, s. 5, 78-81. 
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fenomen faktiskt är ett globalt problem och inte specifikt för islam. På samma sätt menar Daly 

att det är lätt att skylla på den katolska kyrkan som en institution som lever kvar i någon slags 

medeltida skepnad, och att därmed inte inse att det patriarkala förtrycket också finns 

annorstädes.15

Ett annat sätt att skifta fokus ifråga om patriarkalt beteende är företeelsen abstraktion.  

Här bortser man från det konkreta till förmån för det abstrakta. Inom den judiska och kristna 

litteraturen poängterar man att Gud varken är kvinna eller man. Detta anser Daly är ett rent 

utopiskt önsketänkande, eftersom det i den övervägande delen av litteraturen, historiskt sett, 

hänvisats till manliga och patriarkala epitet. Hon understryker att litteraturen genomgående 

färgats av en manlig erfarenhet och upplevelse ur ett historiskt perspektiv. Kvinnorna är 

nästintill helt exkluderade från de religiösa texterna.16

Slutligen lyfter Daly fram fenomenet av universalisering. Här lyfts bl.a. argument fram 

som att Jesus inte var svart, kines eller av någon annan förfördelad minoritetsgrupp. Genom 

detta vill man enligt Daly uppenbarligen hävda att kvinnor inte är den enda grupp som är 

kränkt och därmed inte bör förvänta sig någon exklusiv behandling.17 Daly hävdar här att man 

helt skjuter över målet. Poängen är inte att Jesus var en man och därmed inte kvinna, kines 

eller svart, utan det Daly anser vara den stora frågan är att detta resulterat i ett manligt 

normsystem. Gud har gjorts till man och därmed har männen fått en gudomlig makt, som de 

genom årtusenden använt för att förtrycka kvinnorna.18

Enligt Daly bör den kvinnliga frigörelsen starta i frigörelsen av språket. Hon hävdar 

med bestämdhet att det fordras att man eliminerar ett språk och en bildvärld som förevigar de 

manliga normerna och idealen. Hon anser att man en gång för alla måste göra upp med den 

falloskultur som genom det patriarkala förtrycket dominerat de religiösa texterna. Hon 

förespråkar att det system av värderingar som varit förhärskande har lett till en både fysisk 

och mental våldtäkt av det kvinnliga könet. Kvinnor bör sträva efter att hitta sina egna ord och 

begrepp och således börja resan med att införliva de kvinnliga erfarenheterna i de religiösa 

texterna.19  

 

                                                           
15 Daly 1985, s. 5, 78-81. 
16 Daly 1985, s. 5, 78-81. 
17 Daly 1985, s. 5, 78-81. 
18 Daly 1985, s. 5, 78-81. 
19 Daly 1985, s. 9. 
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3.2 Shulamith Firestone 
Shulamith Firestone är en teoretiker som har sin bas i det marxistiska tänkandet och således 

bygger en stor del av sitt arbete på Marx och Engels teori om klassamhället. Hon anses även 

tillhöra fåran av radikala feministiska tänkare.20  

Firestone anser att de socialistiska föregångarna till Marx och Engels misslyckades med 

att förverkliga de jämlikhetsideal som hade sin grund i jämlikhet och där klass, privilegier och 

utnyttjande i alla dess former skulle upphöra. Allt föregångarna gjorde enligt henne, var att 

bekräfta dessa avarter. Det som Marx och Engels däremot lyckades med var att utveckla en 

analytisk metod som både var dialektal och materialistisk till sin natur. De såg den historiska 

utvecklingen som en process i stället för lösryckta händelser som många av föregångarna hade 

gjort. Detta baserar sig på tanken att för att kunna ändra en situation måste man förstå var den 

utvecklats från. Genom att kombinera de historiska krafterna med dem som följde med 

materiellt ägande försökte man att knyta samman de historiska och kulturella förändringarna 

som skett med utvecklingen av de ekonomiska klasserna.21

Firestone anser dock inte att Marx och Engels var särskilt mycket bättre än andra 

samtida män. Hon poängterar att enda gången som de belyste kvinnans situation var när den 

sammanföll med de ekonomiska teorierna. Firestone menar dock att den metod, som Engels 

och Marx utvecklade, i sig är konstruktiv och även går att använda i analysen av feministiska 

tankar och teorier. 22

På samma sätt som Marx och Engels analys av klasskampen påverkade den ekonomiska 

revolutionen, behöver den feministiska revolutionen en liknande kraftfull analys, eftersom 

förtrycket går så långt tillbaka och är så djupt begravt i de sociala institutioner som 

konstituerar samhället. Enligt Firestone vore det alltså ett fundamentalt misstag att försöka 

förklara kvinnoförtrycket enbart utifrån strikt ekonomisk teori. Hon menar att det Engels och 

även Marx förbisåg, var hur företeelser som att föda barn och ta ansvar för barnet och dess 

fostran i hög utsträckning konstituerade den arbetsfördelning som gällt både i hemmet och i 

maktens korridorer.23  

Hon vidmakthåller att precis som utrotandet av ekonomiska klasser, enligt marxistisk 

teori, kräver en revolt från underklassen (representerat av arbetarna) kräver elimineringen av 

                                                           
20 Firestone 1988, s. 1. 
21 Firestone 1988, s. 12-13. 
22 Firestone 1988, s. 12-13. 
23 Firestone 1988, s. 12-15. 

 11



könsklasser en revolt av underklassen (representerat av kvinnorna), genom att kvinnorna 

måste ta kontrollen över reproduktionscykeln.24   

Firestone anser att familjen som institution har förslavat kvinnorna i och med den 

arbetsdelning som den fört med sig. Överhuvudtaget ifrågasätter hon familjen som ett 

begrepp. Hon hävdar att familjen som den ser ut idag är ett relativt nytt påfund och inte något 

som i sig är historiskt betingat. Familjebegreppet har ändrat karaktär och sammansättning 

genom historien. Från romarrikets inbegripande av slavar i familjebegreppet till medeltiden 

där barnen tillhörde ett patriarkaliskt hushåll, utan rättighet till någon som helst barndom. Hon 

framhäver samtidigt att kvinnorna alltid nämns i samma andetag som barnen och att ett 

frigörande således även inbegriper dem.25

Firestone för ett djärvt resonemang om de tekniska och vetenskapliga innovationer som 

har utvecklats26 och som även i framtiden kommer att kunna bidra till ett kvinnligt frigörande. 

Hon reflekterar över begrepp som konstgjord befruktning som ett led i att frigöra kvinnorna 

från hemmets förslavande funktion. Hon ser en möjlighet i att utveckla maskiner och tekniker 

som skulle kunna producera dylika resultat. Vidare ser hon hur den vetenskapliga 

utvecklingen inom tekniken kommer att förändra arbetsmarknaden för kvinnor. Först kommer 

monotona lågstatusjobb att skapas för kvinnor. Hushållsarbete kommer att underlättas genom 

de nya tekniska innovationerna. Samtidigt kommer det bli allt svårare för lågutbildade att få 

och behålla sina arbeten när teknikens utveckling i allt högre grad ställer krav på kompetent 

personal. Firestone är övertygad om att utvecklingen mot detta teknik- och IT-baserade27 

samhälle kommer att skynda på den revolution som hon tror är oundviklig.28

Firestone anser att grundvalarna i revolutionen bygger på tre centrala stötestenar. Först 

måste kvinnan frigöra sig från det ok som reproduktionscykeln innebär. Hon anser att 

samhället i högre grad ska ta ansvar för denna företeelse. Här menar Firestone att utbyggnad 

av barnomsorg, preventivmedel och konstgjord befruktning alla är faktorer som kan bidra till 

att frigöra kvinnan. Parallellt med den utvecklingen eftersträvar hon större politisk och 

ekonomisk självständighet för kvinnan. Hon menar här att en fortsatt teknisk utveckling 

möjliggör för kvinnan att klara av arbeten som tidigare enbart varit ämnade för män. Slutligen 

förordar hon en fullständig integration av kvinnor och barn i hela samhällets struktur. I detta 

                                                           
24 Firestone 1988, s. 19. 
25 Firestone 1988, s. 73-77.  
26 Beakta att boken skrevs 1969 för att publiceras först 1971. 
27 Firestone använder begreppet ”cybernation”. Jag tar mig friheten att översätta det till IT, eftersom hennes 
resonemang, enligt mig, i hög grad berör detta. 
28 Firestone 1988, s. 189-192. 
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ser hon bl.a. nedläggning av skolan och upplösande av familjen som en enhet,29 som medel 

för att uppnå målet av full integration.30

3.3 Simone de Beauvoir 
Simone de Beauvoir anses av många vara en av 1900-talets förgrundsfigurer ifråga om 

feministisk genomslagskraft.31  

De Beauvoir bygger en stor del av sitt arbete runt begreppet ”det andra” där hon anser 

att kvinnan hamnat i en underordnad position, eftersom man definierar sig utifrån eller i 

relation till mannen. Hon hävdar att kvinnan misslyckats med att se sig själv som subjekt, det 

väsentliga, och i stället tenderar att acceptera mannens bild av henne.32 För de Beauvoir är 

detta fenomen historiskt betingat och hon hänvisar bl.a. till Aristoteles som sa att ”kvinnan är 

kvinna i kraft av en brist på egenskaper”. Samma tendens kan man enligt de Beauvoir finna 

inom religionens sfär. Thomas av Aquino sa bl.a. att kvinnan är en ”misslyckad man”, en 

”slumpvis tillkommen varelse”.33  

Detta anser hon framkommer ännu tydligare i skapelseberättelsen där Eva skapas ur ett 

av Adams ”överflödiga”34 revben. Dels skapades hon efter mannen och dels skapades hon 

utifrån en manlig del. De Beauvoir poängterar att kvinnans skapelse inte är ett fristående 

skeende utan en skapelse för att behaga mannen. Med andra ord ger Gud kvinnan till mannen 

och i detta blir kvinnan, historiskt sett, den icke väsentliga och därmed ”det andra”. Den stora 

frågan som de Beauvoir ställer sig är varför kvinnorna under så lång tid accepterat detta 

förtryck. Hon poängterar att det finns flera grupper i samhället som under olika lång period 

varit förtryckta, och fortfarande är, men att dessa har samlats kring en enhetlighet, något som 

förenar dem. Under diasporan bodde judarna i speciella samhällen, svarta över hela världen 

gör gemensam sak mot de vitas förtryck och proletariatet skapade en tydlig distans till den 

borgerliga överklassen. Enligt de Beauvoir har inte kvinnorna någon sådan enhetstanke. Hon 

hävdar att vita medelklasskvinnor i större grad identifiera sig med vita medelklassmän än med 

svarta kvinnor i ghettot.35  

Ett av de Beauvoirs mest kända citat har redan använts i denna uppsats: ”Man föds inte 

till kvinna, man blir det”.36 Detta faktum upptar en stor del av de Beauvoirs bok Det andra 

                                                           
29 För en fullständig genomgång av dessa mer radikala tankar hänvisar jag till hennes verk. 
30 Firestone 1988, s. 192-194. 
31 Grenholm & Herrmann 1982, s. 17. 
32 de Beauvoir 1999, s. 12-14. 
33 de Beauvoir 1999, båda citaten från s. 12. 
34 de Beauvoirs värdering s. 12. 
35 de Beauvoir 1999, s.12-15, s. 118. 
36 de Beauvoir 1999, s. 162. 
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könet, där hon diskuterar runt just denna kulturellt betingade företeelse. Hon anser inte att 

man kan härleda processen av att bli kvinna till något psykologiskt eller biologiskt fenomen, 

utan hävdar med bestämdhet att det kulturella avtrycket är det avsevärt största. Hon hävdar att 

fram till en ålder av tolv är tjejer och killar likvärdiga i fråga om fysik och intellektuell 

förmåga. Den skillnad som ändå kan skönjas kopplar hon till den påverkan som andra vuxna 

haft på flickans liv.37

Enligt de Beauvoir växer flickan upp i en litterär och historisk kontext där mannen är 

normen. Det var män som byggde upp Grekland och det romerska riket; hjältarna bestod av 

Akilles, Lancelot och Napoleon.38 I uppväxtprocessen kommer slutligen flickan till insikt om 

att hon är en subjektiv varelse med självständighet; något bestämt. När hon väl insett detta, 

ställs hon bryskt inför faktumet att hon har ett mindre värde vilket endast är kopplat till 

hennes natur. Hon börjar nu inse att hon tillhör en sfär som är kringskuren och inskränkt av en 

manlig dominans. Det finns ingen väg ut.39     

De Beauvoir pekar på hur djupt detta förtryck sitter. Hon anser att kvinnorna, trots 

lättnader och steg i rätt riktning, fortfarande inte kan frigöra sig från det tusenåriga förtryck 

som har kapslat in dem i kvinnligheten. Hon anser att många försöker dölja detta beroende 

och därmed accepterar det. Problematiken måste därför synliggöras och kritiseras för att på så 

sätt få till stånd en förändring.40  

 

                                                           
37 de Beauvoir 1999, s. 162. 
38 de Beauvoir 1999, s. 176. 
39 de Beauvoir 1999, s. 181. 
40 de Beauvoir 1999, s. 431.  
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4 Analys   

4.1 Bakgrund 
Eftersom en stor del av denna uppsats kommer att vara inriktad på att redogöra och analysera 

de olika skillnader som existerar mellan de judiska inriktningarna, dels ifråga om synen på 

kvinnor och dels i hur långt de kommit i sitt strävande mot jämställdhet, anser jag det vara på 

sin plats med en kort redogörelse för vad de olika grenarna representerar och vad de grundar 

sina ställningstaganden på.  

4.1.1 Ortodoxi  

Födelsen av ortodoxin brukar tillskrivas perioden som kallas ”den moderna tiden” vilken var 

den som följde efter franska revolutionen.41 Enkelt skulle man kunna förklara den som en 

reaktion på den reformism som såg dagens ljus runt slutet av 1700-talet.42

Vanligtvis brukar man prata om tre större riktningar inom judendomen där reformism 

och konservatism, numerärt sett, är de två största. Företrädare för ortodoxin hävdar att de 

tillhör den sanna judendomen, eftersom de lever som man ”alltid” gjort. Detta innebär att man 

anser att hela Torah, såväl den skriftliga som den muntliga, är sprunget från Gud och att det är 

efterföljarnas plikt att följa denna uppenbarelse i oförvanskat skick tillsammans med de 

föreskrifter som finns nedtecknade i halakhah.43  

Man kan lätt få intrycket av att man avser en enhetlig grupp då man hänvisar till judar 

inom ortodoxin, emellertid är detta långt ifrån de faktiska omständigheterna som råder inom 

de judiskt ortodoxa kretsarna.44 Eftersom det existerar ett antal olika normgivande religiösa 

skrifter finns det således ingen enande religiös auktoritet, vilket i sin tur medför att det finns 

en uppsjö av olika inriktningar med sina egna religiösa auktoriteter samt sina tolkningar av 

halakhah.45 Vill man försöka sig på en kategorisering av de olika grenarna skulle man kunna 

använda måttstocken av hur strikt de förhåller sig till halakhah men kanske främst till de 

rättesnören som är sprungna ur lokala sedvänjor snarare än halakhah.46

Nominellt ortodoxa judar kallas de som tillhör en församling mer för traditionens skull 

än för den religiösa betydelsen. Detta brukar utmärkas av att de endast besöker synagogan vid 

stora religiösa händelser, varför halakhah påverkar deras livsföring i mindre utsträckning. När 

man pratar om mittfalangen brukar centrism eller modern ortodoxi vara de grenar man syftar 
                                                           
41 De Lange 1994, s. 28. 
42 Wilson 2000, s. 294.  
43 Åberg 2003, s. 54.  
44 Åberg 2003, s. 54. 
45 Åberg 2003, s. 54 
46 Åberg 2003, s. 55. 
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på. För dessa grupper är en trohet till de regler och föreskrifter som står i halakhah viktiga. 

Dessa grupper följer reglerna för koshermat, arbetar inte på sabbaten och följer strikt det 

religiösa livet med böner varje dag. Det som främst skiljer dessa grupper från de strikt 

ortodoxa är att man lever fullt integrerade i det omgivande samhället.47

De mer strikta inom ortodoxin brukar ofta kallas för ultraortodoxa judar vilket är ett 

begrepp som de själva inte vill kännas vid. De vill hellre bli kallade för Torah (de som 

fruktar/vördar Gud). Detta begrepp ska mer ses som ett paraplybegrepp eftersom det även 

under denna gren finns ett antal olika inriktningar. Det som främst utmärker denna grupp är 

att de avskärmar sig både kulturellt och socialt från det samhälle som de lever i.48 Torahjudar 

lever i sina egna kvarter och man kan med lätthet känna igen dem i sina karakteristiska svarta 

kläder. De driver även sina egna skolor.49  

En utmärkande företeelse inom gudstjänstlivet hos ortodoxin är hur de sitter i 

synagogan. Hos Torah får kvinnan inte delta i gudstjänsten utan enbart vara där som åskådare. 

Hon får heller inte vistas i samma rum, utan de två könen är åtskilda av en skärm eller en 

gardin. Ibland sitter de i separata bönerum. De inte allt för strikta judarna inom ortodoxin 

tillåter däremot att kvinnorna sitter med i församlingen utan den speciella avskärmningen 

(mehitsa). Däremot tillåts inte heller här kvinnorna att vara en del av gudstjänsten. De får 

exempelvis inte inräknas i minyan och inte heller läsa ur Torah.50

Den reproduktiva akten tolkas olika för män och kvinnor. För mannen är det en religiös 

plikt att sätta många barn till världen medan det för kvinnan är en social plikt. Inom ortodoxin 

tillåter man bara preventivmedel om det är fara för kvinnans hälsa eller liv. Samma kriterier 

gäller vid aborter.51

Vid bröllop undertecknas ett äktenskapskontrakt av brudgummen som bevittnas av två 

manliga vittnen. Kvinnan undertecknar det inte. Vid själva bröllopsakten förhåller sig kvinnan 

passiv och endast en ring, från man till kvinna, delas ut. På festen efteråt dansar oftast män 

och kvinnor var för sig.52

Skilsmässa är ett fenomen som inte någon gren vill ska uppstå mellan man och kvinna. 

Däremot skiljer sig omständigheterna avsevärt åt mellan män och kvinnor ifråga om 

rättigheter vid en skilsmässa. När skilsmässan väl är genomförd måste kvinnan vänta tre 

månader innan hon kan gifta om sig, medan mannen kan göra det direkt. Motsätter sig 
                                                           
47 Åberg 2003, s. 55.  
48 Åberg 2003, s. 12-13. 
49 Åberg 2003, s. 25.  
50 De Lange 1994, s. 48.  
51 Groth 2003, s. 248. 
52 Groth 2003, s. 250-251. 
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mannen skilsmässan finns det heller ingen laglig rätt för kvinnan att skilja sig. Hon måste helt 

sonika rätta sig efter mannens vilja.53

Bar Mitzvah, då den judiske pojken går från pojke till att vara man, är en av de 

viktigaste judiska högtiderna inom den judiska traditionen. Det är en oerhört stor och viktig 

religiös höjdpunkt för alla judiska pojkar. Detta gäller dock inte flickor, vilka är helt 

exkluderade från dylika religiösa fester.54

4.1.2 Reformism 

Reformismens framväxt skedde som sagt var i efterdyningarna av franska revolutionen i slutet 

av 1700-talet.55 Reformismens principer ligger i linje med en mer framstegsvänlig linje, där 

man strävar efter att införliva kulturella och sociala aspekter i det religiösa livet.56  

Till skillnad mot församlingarna inom ortodoxin tillåter reformism blandade körer, 

d.v.s. med både män och kvinnor, under gudstjänsten. Orgelmusik infördes också redan år 

1841 i den första församlingen i South-Carolina, U.S.A. Idag finns orgelmusik i alla 

reformismförsamlingar, till skillnad från dem inom ultraortodoxa kretsar.57 Ifråga om 

gudstjänstspråket har församlingarna inom reformismen anpassat sig till det språk som gäller i 

den del av världen där de lever. Detta har inneburit att man mer eller mindre har övergett 

användandet av hebreiskt material under sina gudstjänster. Det är även tillåtet att män och 

kvinnor sitter tillsammans i synagogan, även om man inom rörelsen inte längre kallar 

gudstjänstlokalen för synagoga, utan tempel.58 Man har även tillåtit kvinnliga rabbiner.59 En 

av de största skillnaderna mellan ortodoxi- och reformjudendom ifråga om gudstjänster och 

religiös medverkan för kvinnor, är att kvinnorna, mer eller mindre, har samma rättigheter som 

män inom den senare grenen.60  

Kvinnor har också haft ett större utrymme inom reformismen än inom konservatismen 

och ortodoxijudendomen. Redan 1935 ordinerades den första kvinnliga rabbinen. Dock fick 

hon inte framträda i synagogan och avled sedermera i ett koncentrationsläger. Man har aktivt 

strävat efter att förändra det religiösa språket till förmån för det kvinnliga släktet. De manliga 

                                                           
53 Groth 2003, s. 255. 
54 Groth 2003, s. 258. 
55 De Lange 1994, s. 69. 
56 De Lange 1994, s. 47. 
57 De Lange 1994, s. 63. 
58 Groth 2003, s. 267. 
59 De Lange 1994, s. 49. 
60 De Lange 1994, s. 69. 
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epiteten har i stor utsträckning bytts ut mot mer könsneutrala. Inom reformismrörelsen får 

kvinnor även ingå i minyan.61

4.1.3 Konservatism 

Även den här grenen kan ses som en reaktion mot den reformvänliga rörelsen. Anhängarna 

upplevde att förändringarna var allt för omfattande, men samtidigt tyckte de att ortodoxin 

drev saker för långt.62 När konservatismen grundades omkring år 1913 var den ledande 

parollen att förespråkarna lyfte fram traditionen i högre utsträckning än reformismen, 

samtidigt som man i förhållande till ortodoxin lutade sig mer mot traditionen än dogmerna.63 

Deras strävan är att kompensera de brister som båda grenarna uppvisar och därmed ”ta 

russinen ur kakan”.64  

I synagogorna, som alla är självstyrande, varierar förekomsten av kvinnliga rabbiner. 

Det medlemmarna främst eftersträvar inom konservatismen är en balans mellan de gamla 

traditionerna och ett allt mer sekulariserat inflytande som den nya världen utsatte judarna 

för.65 Variationer inom församlingarna existerar även ifråga om gudstjänstspråket där man 

blandar mellan hebreiska och landets egna språk.66    

Det ska även tilläggas att det inom konservatismen ryms en mängd av olika grenar som 

skiljer sig på väsentliga punkter.67 Från 1983 har kvinnor, åtminstone i teorin, kunnat 

ordineras till rabbiner, dock inte som kantorer. Kvinnor har även fått tillåtelse, där hela 

församlingen godkänt det, att ingå i minyan.68

4.1.4 Rekonstruktivism  

Rekonstruktivismen är en utbrytning från den konservativa rörelsen. Den härstammar från 

början av 1900-talet.69 Här fokuserar man i högre grad på folkets levnadsvanor och betraktar 

judendomen mer som en humanistisk eller kulturell rörelse, snarare än en religiös tradition.70 

Precis som reformismen ser man inte Torah som någon gudomlig uppenbarelse, men anser 

dock att den är ett resultat av det judiska folkets historia och därmed bör hedras. Det innebär 

att många av buden och förbunden följs i det dagliga livet, men inte för att medlemmarna 

                                                           
61 De Lange 1994, s. 270. 
62 Wilson 2000, s. 296. 
63 De Lange 1994, s. 69. 
64 De Lange 1994, s. 102. 
65 De Lange 1994, s. 49.  
66 De Lange 1994, s. 64. 
67 De Lange 1994, s. 182. 
68 Groth 2003, s. 271. 
69 Groth 2003, s. 272. 
70 De Lange 1994, s. 64. 
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anser att de har något förbund med Gud, utan för att respektera traditionerna.71 En 

genomgående röd tråd inom rekonstruktivismen är just mångfalden som tillåter en uppsjö av 

olika uppfattningar.72 Kvinnorna får anses vara mer eller mindre jämställda med männen och 

har därav fri tillgång till rabbinatet och det allmänna gudstjänstlivet.73

                                                           
71 Groth 2003, s. 272. 
72 De Lange 1994, s. 104. 
73 Groth 2003, s. 272. 
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5 Fallstudie – feministiska perspektiv 

5.1 Inledning 
Under den här delen av arbetet kommer jag att presentera ett par olika feministiska forskare 

som belyser sina arbeten utifrån två olika perspektiv. Detta innebär att arbetet i viss 

utsträckning kommer att ändra karaktär. Jag har därför valt att dela in denna analys i två 

skilda delar för att du som läsare lättare ska kunna följa strukturen. I den första delen 

presenteras Jacoba Kuikman och hennes utgångspunkt utifrån bestämda begrepp, medan jag 

under del två låter Ellen M. Umansky redogöra för de skillnader som existerar mellan de olika 

inriktningarna inom judendomen. 

5.2 Del I. Jacoba Kuikman 
Under denna del av arbetet ska vi följa författarinnan Jacoba Kuikman i hennes strävan av att 

redogöra för kvinnans situation inom judendomen och de eventuella konsekvenser detta får 

för jämställdhet och frigörelse.  

5.2.1 Historia  

Kuikman pekar precis som Daly på avsaknaden av kvinnliga erfarenheter och upplevelser i de 

religiösa texterna. När de väl förkommer så framstår de som ”det andra”. Mannen ses som 

normgivande och således den som man ska efterlikna och se upp till. Den oralt traderade 

Torah som sedermera kodifierades i Mishna var en produkt av en fariseisk tolkning av lagarna 

och den undervisning som förmedlades i Torah. Rent juridiskt anser Kuikman att kvinnor 

framställs som allmängiltigt gods inom den såväl samhälleliga som privata sfären. Hon ser en 

tendens i litteraturen att kvinnor återges som ”det andra”, i princip skild från mannen som 

konstituerar normen.74

Enligt Kuikman finns det ingen enhetlig bild av kvinnorna i Bibeln. Naturligt får inte 

kvinnor samma utrymme som män och när Bibeln refererar till det kvinnliga könet görs det 

inte speciellt ofta vid namn. Självklart finns det kvinnliga förebilder som det än i dag hänvisas 

till i allra högsta grad. Namn som Rebecka, Lea och Rakel och hur de levde, lyfts fram som 

något eftersträvansvärt för de judiska kvinnorna.75

Överlag, i all den litteratur som man utgår ifrån, är det väldigt svårt att hitta något om 

kvinnorna och deras roller fram till medeltiden. Somliga forskare har dock enligt Kuikman 

påträffat vissa indikationer på att kvinnorna i viss mån var en del i det religiösa livet. Man har 

                                                           
74 Kuikman 2004, s.48.  
75 Kuikman 2004, s. 46-47. 
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hittat grekiska och latinska inskriptioner där kvinnor nämns som ”ledare”, ”äldste”, 

”prästinna” såväl som ”moder av synagogan”.76

Under medeltiden syns kvinnorna i högre utsträckning i de judiska skrifterna och främst i 

responsalitteraturen. Här framkommer den frustration och förtrytelse som kvinnorna upplevde 

till följd av att lagarna i Talmud ledde till att kvinnorna förpassades till hemmets domäner.77   

5.2.2 Texter, tolkningar och symboler 

Enligt judisk tradition anses det som avgudadyrkan att hävda att Gud är en man. Det må så 

vara, menar Kuikman, men anser ändå att skrifterna och traditionerna förmedlar något annat. 

Bilden av Gud som förmedlas i de religiösa skrifterna är enligt henne till övervägande del 

manlig. Vanligt förekommande är epitet som ”fader” och ”kung” som benämning på Gud. Ser 

man till de religiösa traditionerna hävdar Kuikman att så gott som varje religiös handling 

föregås av en vördnad och välsignelse till Gud som herre eller fader. Hon hänvisar bl.a. till de 

litanior som framförs på judarnas heligaste dag, där man  återkommande upprepar epiteten 

”vår fader, vår kung”. Enligt Kuikman pekar alla omständigheter på hur de manliga epiteten, 

och tillika den manliga normen, upprepande breder ut sig både i texter och i religiösa 

traditioner.78 Kuikman hänvisar till vissa feministiska judar som helt sonika bytt ut de manligt 

förhärskande epiteten mot mer könsneutrala som ”vän”, ”källa”, ”fontän”, ”ledsagare” och 

”grunden för allt varande”.79

   Enligt Kuikman läser traditionellt skolade judar texterna som något vilket i allra högsta grad 

är tillämpbart på nutidens förhållanden och därmed bindande för judar i alla tider och på alla 

platser. Nutida religionshistoriker är dock av en annan uppfattning än de traditionella judarna. 

De har funnit att texterna speglar juridiska konsekvenser för kvinnor som, enligt dem, är 

knutna till de kulturellt betingade förutsättningar som rådde vid tiden för nedskrivandet av 

texterna. Detta faktum anser Kuikman vara en stötesten som ger feminister berättigade 

argument i sitt ifrågasättande av orättvisor i den judiska lagen.80

 Kuikman hävdar med bestämdhet att dessa texter, utan förbehåll, är djupt patriarkala. 

Hon förfäktar att texternas tillkomst, och senare tolkningar av dem, tydligt är färgat av en 

samhällsstruktur där kvinnors erfarenheter och perspektiv, om inte totalt misskrediterats, så 

åtminstone till stor del förringats. Analyserar man texterna täcker de framför allt männens 

erfarenhet av krig och deras styre och traditioner rörande tempelkulten. Med andra ord: 
                                                           
76 Kuikman 2004, s. 47. 
77 Kuikman 2004, s. 48. 
78 Kuikman 2004, s. 58. 
79 Kuikman 2004, s.  61. 
80 Kuikman 2004, s. 51-52. 
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texterna och deras efterföljande tolkningar måste ses som kontextuella och förankrade i 

värden och normer som uppenbart speglade en manligt dominerad samhällsbild. Enligt 

Kuikman konserverar dessa texter den manliga auktoriteten och tillika dominansen över 

kvinnor.81

När kvinnorna väl framställs presenteras de inte alltid i ett positivt ljus för kvinnorna.  

Enligt Kuikman är problematiken bakom de två skapelseberättelserna ett bra exempel på 

detta: 

 

Och Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att 

vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över 

fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela 

jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.» 

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild 

skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. (Gen. 1:26-27) 

 

Och HERREN Gud sade: »Det är icke gott att mannen är  

allena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom höves.»Då 

lät HERREN Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade 

somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. 

Och HERREN Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit 

av mannen, och förde henne fram till mannen. Då sade mannen: »Ja, 

denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta 

maninna, ty av man är hon tagen.»  

(Gen. 2:18;21-23)82

 

Här möts vi av två till synes vitt skilda stycken rörande skapandet av Adam och Eva. 

Detta ställde de lärda inom judendomen inför ett dilemma, vilket ledde till skapandet av en 

Midrash som möjliggör att man kan läsa de båda texterna som en fortsättning av varandra. 

Utan att gå in på djupet av denna tolkning, som enligt mig är väldigt svårbegriplig, kan man 

kortfattat säga att i Genesis 1 skapas en primitiv ursprunglig tvåkönad varelse som i Genesis 2 

särskiljs i en manlig respektive kvinnlig del.83  

                                                           
81 Kuikman 2004, s. 51-52. 
82 Kuikman 2004, s. 56. 
83 Kuikman 2004, s. 57-58. 

 22



En annan tolkning, sprungen ur en Midrash från 1100-talet, ger en något annorlunda 

förklaring till de två historierna. I den första texten är hans ursprungliga fru Lilith, som var 

skapad på samma villkor som Adam och därmed krävde att få samma rättigheter som honom.  

När detta vägrades henne flög hon, enligt berättelsen, i väg till Röda havet där hon slog sig 

ihop med en massa demoner och födde hundratals av nya demoner varje dag. Historien om 

Lilith sammanbinder henne med varelser såsom sjakaler, korpar, ugglor, hyenor och 

vildkatter. Rötterna till denna demoniska Lilith finner vi så långt tillbaka som i sumerisk 

mytologi, där hon utgör en av de fyra vampyrerna.84

Om man samtidigt reflekterar över att det tillhör en manlig judes heligaste uppgift att 

studera Torah och dess medföljande litteratur, inser man, enligt min mening, vad samtida 

judiska pojkar/män matas med för kvinnobild.85 Skrifter och rabbiner från den medeltida, 

judiska mystiken berättar om Lilith som en förförerska återvändande till Edens lustgård, 

förklädd till ormen som förleder Eva. Hon fortsätter sina härjningar genom att förföra ensamt 

sovandes män och därmed lura dem till att få orena, nattliga utlösningar.86

Enligt Kuikman bygger sensmoralen från rabbinerna på att om ni beter er som Lilith, 

kommer ni på samma vis att förvandlas till demoner. Vidare hävdar hon att det var en vanligt 

förekommande företeelse att rabbiner och judiska mystiker förbannade kvinnligt uppförande 

som strävade efter självständighet och självmedvetenhet.87 Precis detta faktum; att Lilith 

förkastar manlig auktoritet, attraherar nutida feminister. De anser att hon symboliserar en 

stark och själständig kraft i en manligt dominerande tid.88

Tittar man närmare på den bibliska bild av judiska kvinnor, som förmedlas, ska man 

enligt Kuikman inte glömma att dessa skrifter sammanställdes under en period som sträckte 

sig mellan 1200 år f.kr. till ca 300 år f.kr. Kvinnorna framställs utifrån det rådande 

sociokulturella klimat som rådde vid tiden för traderingen. Dock kan man finna vissa 

gemensamma nämnare i skildringen av de judiska kvinnorna, nämligen: i form av moder och 

hustru.89  

En berättelse som lämnat ett tydligt avtryck hos judiska kvinnor är den om Dinahs 

våldtäkt,90 då hon anses ha sig själv att skylla till stor del. Därför hade hon också, till skillnad 

mot sina tolv bröder, mer eller mindre exkluderats från den judiska historien.91  

                                                           
84 Kuikman 2004, s. 57-58. 
85 Kuikman 2004, s. 51. 
86 Kuikman 2004, s. 57. 
87 Kuikman 2004, s. 58. 
88 Kuikman 2004, s. 58. 
89 Kuikman 2004, s. 51. 
90 En kvinna som nämns inom den judiska litteraturen. 
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Kuikman pekar på fler exempel där den manligt dominerade bilden framträder i bibliska 

texter. Jephthas dotter, som inte nämns vid namn, är ett slående exempel. Till skillnad mot 

Isaac räddas hon inte utan offras för manliga ideal.92 Ett annat tydligt exempel är när Moses 

mottar buden på berget Sinai. Moses varnar sitt folk genom att säga: ”Håll er redo till i 

övermorgon. Ingen må komma vid en kvinna” (Exodus 19:15). Moses menar att det skulle 

innebära rituell orenhet att närma sig en kvinna. Försök har gjorts för att förklara detta citat. 

Enligt Leviticus 15:16-18 resulterar ett utsöndrande av sädesvätska att mannen och hans 

kvinnliga partner inte uppfyller kraven för att närma sig det heliga. Kuikman är inte 

övertygad. Hon ifrågasätter varför det i så fall inte sades att de inte skulle närma sig 

varandra,93 och poängterar just svårigheten med att få till någon förändring av rådande 

omständigheter. Hon hävdar att kvinnor blir motarbetade av krafter som strävar efter att 

bibehålla ett religiöst status quo.94

Under en nyckelperiod av det judiska folkets historia, när Torah överlämnas, 

osynliggörs kvinnors medverkan, trots att de tillhör det judiska folket. Kuikman poängterar att 

de självklart var närvarande vid Sinai och att detta exkluderande av kvinnor vid denna 

historiskt viktiga händelse ger sig uttryck ända fram till dags datum. Kuikman pekar vidare på 

att många judiska kvinnor har känt sig utanför vid firandet av Shavout och Pesakh där 

läsandet av ovanstående viktiga händelse återges. Hon anser att judiska feminister måste 

hävda existensberättigande för kvinnor under den här perioden och därmed återta sin 

rättmätiga plats i den judiska historien. Annars kommer Torah fortsättningsvis att presentera 

en ofullständig bild av den ”sanna” historien, den utan kvinnlig medverkan.95

5.3 Del II. Ellen M. Umansky 
Vi skall behålla fokus på den judiska kvinnans roll inom religionen men nu byta perspektiv 

genom att med hjälp av Ellen M. Umansky titta på de olika religiösa riktningar som ryms 

inom judendomen. Här kommer jag framför allt att belysa den nuvarande situationen samt 

beröra de framsteg som gjorts mot kvinnlig jämställdhet. Eftersom Umansky är en amerikansk 

judinna verksam i USA, där reformismen är den största enskilda inriktningen, får således den 

riktningen mest uppmärksamhet i hennes arbete.  

                                                                                                                                                                                     
91 Kuikman 2004, s. 51. 
92 Kuikman 2004, s. 52. 
93 Kuikman 2004, s. 52. 
94 Kuikman 2004, s. 71. 
95 Kuikman 2004, s. 51-52. 
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5.3.1 Ortodoxin 

Judarna inom ortodoxin utgör ca 15 procent av världens judar (1994) 96 och den största delen 

befinner sig i Israel. Enligt Umansky håller sig ortodoxin, som helhet, strikt kallsinnig till 

några som helst förändringar som ligger i linje med feminismens ideal. För dem är det 

uteslutet att införa några som helst förändringar som, i det här fallet, skulle gagna kvinnors 

situation.  

Även om man inte på när kan jämföra ortodoxins framsteg med de andra inriktningarna 

i fråga om jämställdhet, finns det ändå en tendens, en svag men dock ej obetydlig, vilket 

öppnat vägen för en viss form av kvinnlig jämställdhet. Sedan 1985 har ett informellt nätverk 

för kvinnor inom ortodoxin funnits (Women´s Tefillah Network). Enligt Umansky syns en 

stadigt uppåtgående trend av antalet medlemmar till nätverket. Det bildades som en reaktion 

baserad på besvikelse och ilska över ett officiellt uttalande som publicerades av en grupp 

rabbiner. Detta förkunnade ett förbud mot bildandet av kvinnliga bönegrupper.97

Umansky hävdar att kvinnor inom ortodoxin har, till skillnad mot övriga 

sammanslutningar, ett svårare jobb att balansera sitt åtagande och engagemang för halakhah 

med en strävan efter att mer aktivt få delta i det religiösa livet. Parallellt möter de också ett 

stort motstånd från den manliga delen av den ortodoxa rörelsen. I Israel har det bl.a. gått så 

långt att judar inom ultraortodoxin tillgripit våld mot judiska kvinnor som burit sefer Torah. 

Trots detta anser kvinnorna själva att feministiska strävanden till stor del ligger bakom de 

framgångar  de skördat, trots allt motstånd som de möter från de mer ortodoxa krafterna inom 

rörelsen.98  

Att sammanstötningen mellan feminism och tradition varit svår är något som den 

amerikanska författaren och föreläsaren Blu Greenberg bekräftar. Dock anser hon att det inte 

finns någon återvändo på processen och får medhåll av ortodoxa rabbinen Avraham Weiss. 

Han har till och med föreslagit att en speciell utbildning för kvinnor ska inrättas som löper 

parallellt med männens rabbinutbildning. Han vidhåller emellertid att det inte kan komma på 

fråga med en prästvigning i slutändan, utan att man i stället bör skapa en ny titel för just 

kvinnor. Dessa skulle då kunna involveras i exempelvis Torahundervisningen.99  

Man har även sett en ny tendens där ett litet, men växande, antal församlingar inom 

ortodoxin infört speciella välkomstceremonier till förmån för bebisar av kvinnligt kön. Dessa 

                                                           
96 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=277272&i_word=ortodox  2005-11-04, 22:41 
97 Umansky 1999, s. 206-207. 
98 Umansky 1999, s. 206-207. 
99 Umansky 1999, s. 206-207. 
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ceremonier är ett tydligt bevis på feminismens inverkan på rörelsen enligt Umansky.100 På 

samma sätt kan man se lättnader ifråga om den judiska konfirmationen för flickor; Bat 

Mitzvah. Även om man inte fullt ut accepterat flickors konfirmation, såsom de andra 

inriktningarna har gjort, har man ändå kommit så lång nu att man har ett officiellt firande för 

flickor. Läsandet ur Torah ingår emellertid inte. Detta innebär att det fortfarande finns en 

skillnad där pojkarna får anses företräda det rätta sättet och flickorna ”det andra sättet”.101

5.3.2 Konservatism 

År 1973 uppkom allvarliga diskussioner rörande kvinnors rätt att bli rabbiner inom den 

konservativa rörelsen. Tidigare samma år hade kvinnor redan blivit inröstade att få närvara 

vid minyan och med tanke på att det också i judiska ungdomsgrupper existerat ett jämställt 

förhållande under lång tid, ifråga om utbildning och religiös utövning, föll det sig naturligt att 

nu även kräva tillgång till rabbinskapet. Umansky påpekar dock att, eftersom beslutet att låta 

kvinnor medverka vid minyan inte var bindande, ansåg många manliga rabbiner att det var 

upp till dem att själva besluta i frågan. Således fick inte beslutet sådan genomslagskraft som 

det ursprungligen var tänkt.102 En majoritet av lagrådet (eng. law commitee) röstade år 1973 

trots detta ner beslutet att låta kvinnor få påbörja rabbinutbildning. Enligt Umansky fortsatte 

dock det ihärdiga arbetet genom en ganska het och ibland infekterad debatt mellan 

motståndare och förespråkare under hela 70-talet. I oktober 1977, under det årliga 

sammanträdet för rabbinska församlingen, togs slutligen ett beslut att tillsätta en kommitté för 

att utreda frågan om kvinnliga rabbiner.103 Två år senare återkom kommittén till rabbinska 

församlingen med sin rekommendation att bifalla förslaget. Trots detta förkastade fakulteten 

för rabbinsk utbildning förslaget genom att bordlägga frågan på obestämd framtid. De vägrade 

sonika att ta emot kvinnliga aspiranter.104 Detta hindrade dock inte förespråkarna som nu, 

enligt Umansky, kände segervittring. Genom fortsatt idogt arbete togs slutligen frågan upp för 

omröstning 1980, och med siffrorna 156 mot 115 gick förslaget igenom. Det blev nu 

accepterat för kvinnor att ansöka till fakulteten för rabbinutbildning.105

Umansky påpekar att kvinnor inte legat på latsidan under senare delen av 70-talet och i 

början av 80-talet. Kvinnlig närvaro vid skolans seminarium var vanligt förekommande likväl 

som att de skrev in sig på kurser i anslutning till högre religiösa utbildningar. Några ansökte 

                                                           
100 Umansky 1999, s. 206-207. 
101 Umansky 1999, s. 206-207. 
102 Umansky 1999, s. 203-204. 
103 Umansky 1999, s. 203-204. 
104 Umansky 1999, s. 204. 
105 Umansky 1999, s. 204. 
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även till det rabbinska programmet, och på så sätt tvingade ansökningskommittén att 

åtminstone bekräfta det kvinnliga intresset, även om man från kommitténs sida inte på allvar 

övervägde frågan.106

Extra intressant blev det på våren 1983 när reformerta rabbi Beverly Magidson ansökte 

om medlemskap i rabbinförsamlingen. Eftersom de tidigare accepterat reformrabbiner (om än 

män) ansåg man att man därför kunde avslå en sådan ansökan utan vidare motivering. 

Umansky hävdar att det bara var en tidsfråga innan rabbiner från reformiströrelsen, eller för 

den skull rekonstruktivismen, fick tillåtelse att leda en konservativ församling.107 Till slut 

insåg även rabbinförsamlingen det oundvikliga och efter överläggning med fakulteten för 

rabbinutbildningen antog fakulteten med rösterna 34 mot 8 förslaget att från hösten 1984 låta 

kvinnor börja på utbildningen. Den första kvinnan skrev sedermera in sig under våren 

1985.108

Umansky hävdar dock att detta beslut i stor utsträckning hade feministiska anspråk att 

tacka för bifallet. Hon hänvisar till att diskussionerna som fördes under slutet av 70-talet och i 

början av 80-talet skedde i samma veva som feministiska anspråk lyftes fram och flitigt 

debatterades i det amerikanska samhället och i synnerhet inom det judiska samfundet. Både 

motståndare och förespråkare har medgivit feministernas påskyndande av processen.109

Detta innebar samtidigt att kvinnor nu också fick full tillgång till kantorsutbildningen 

och efter en långdragen kamp även tillträde till förbundsförsamlingen för kantorer. Dock 

varnar Umansky för faran att dra för långtgående slutsatser eftersom det enligt henne gått för 

kort tid för att på ett tillfredsställande sätt kunna utvärdera effekterna av detta.110 Effekterna 

har heller inte enbart varit positiva. Umansky pekar på att beslutet att tillåta kvinnor som 

rabbiner och kantorer har resulterat i att en grupp konservativa motståndare brutit sig ut och 

bildat en ny organisation; UTJ (Union for Traditional Judaism).111

5.3.3 Rekonstruktivism 

Som jag inledningsvis nämnde, är den rekonstruktivistiska inriktningen den klart minsta med 

endast två procent av den troende judiska populationen i USA och följaktligen kommer jag att 

ägna den minst utrymme av de fyra inriktningarna.112 För att ge en idé om hur jämställdheten 

                                                           
106 Umansky 1999, s. 205. 
107 Umansky 1999, s. 205. 
108 Umansky 1999, s. 205. 
109 Umansky 1999, s. 205. 
110 Umansky 1999, s. 205. 
111 Umansky 1999, s. 205. 
112 Umansky 1999, s. 202. 
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utvecklats inom denna inriktning kan nämnas att de är den enda av de fyra som fullt ut 

accepterat homosexuella och homosexualitet på samma villkor som heterosexuella och 

heterosexualitet. Detta visar i vilken utsträckning som feministiska anspråk gjort insteg inom 

rörelsen enligt Umansky. Religiösa ledare inom rekonstruktivismen är klart yngre än hos de 

andra tre inriktningarna och könen är fullt ut jämlika i fråga om ledarskap.113   

Redan från starten av RRC (Reconstructionist Rabbinical College) 1968 accepterades 

kvinnor och män på samma villkor till utbildningar för olika religiösa tjänster, såsom rabbiner 

eller kantorer. Umansky pekar på detta som den enskilt största faktorn till att kvinnor kommit 

så långt i kampen mot jämställdhet, och då i förhållande till de tre andra inriktningarna.  Detta 

har även inneburit att kvinnor under lång tid innehaft höga administrativa befattningar på 

RRC och bl.a. bidragit till att det bedrivs undervisning i kurser med inriktning mot kvinnliga 

studier, och att projekt ämnade för forskning om kvinnliga studier i hög omfattning 

sponsras.114  

Man har även gett ut en ny bönbok för fredagsgudstjänsten där man bytt ut vissa 

manligt hierarkiskt uppbyggda välsignelser mot kvinnligt skrivna som i stället lyfter fram de 

mer könsneutrala epiteten.115 Rekonstruktivismen har till skillnad mot de andra inriktningarna 

hanterat de kontroversiella frågorna som berör homosexuella rabbiner och problematiken med 

den judiska härstamningen116 på ett förhållandevis snabbt och smärtfritt sätt.117 Umansky 

pekar dock på att de feministiska initiativen under de senaste åren mött visst motstånd från 

ledarskapet inom rörelsen. Bevisligen har försök gjorts att tysta ner, förtrycka eller inte låtsats 

om aktiviteter som haft ett tydligt feministiskt mål, oavsett om det företagits av studenter vid 

RRC eller av redan befintliga rabbiner.118 Umansky är övertygad att detta hänger ihop med 

rörelsens prekära finansiella situation och inte så mycket med en ideologisk kursändring. 

Eftersom de inte på långa vägar innehar de tillgångar som de andra tre inriktningarna, är de i 

högsta grad beroende av stödet från olika bidragsgivare. Därför tror Umansky att man från 

ledningens sida inte ytterligare vill stöta sig med de mer religiöst och politiskt konservativa 

som eventuellt skulle kunna tänka sig att finansiellt stödja rörelsen.119

                                                           
113 Umansky 1999, s. 202. 
114 Umansky 1999, s. 202-203. 
115 Umansky 1999, s. 202-203. 
116 Enligt den ortodoxa grenen räknas man enbart som äkta jude om man är född av en judisk mor. Detta gäller 
inte inom rekonstruktivismen där man även anser att judar som har en judisk far, är av äkta judiskt ursprung. 
117 Umansky 1999, s. 202-203.  
118 Umansky 1999, s. 202-203. 
119 Umansky 1999, s. 202-203. 
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5.3.4 Reformism 

Såsom jag tidigare redovisat går rörelsens historia ända tillbaka till slutet av 1700-talet. 

Reformismrörelsen var också den första, av de tre stora, som tillät en kvinna att bli rabbin, 

och detta skedde så tidigt som 1972.120 I vilken utsträckning feministiska strävanden bidrog 

till detta är enligt Umansky svårt att avgöra. Enligt henne fanns det några andra avgörande 

företeelser som delvis också banande väg. När rörelsen fick sitt genombrott, i efterdyningarna 

av franska revolutionen, fann den mycket av överensstämmelse i de liberala politiska 

strömningar som rådde vid den här tiden. Detta ledde sedermera, omkring år 1846 i Tyskland, 

till ett engagemang för kvinnlig jämlikhet. Det bredde senare ut sig till att även innefatta 

USA. I rättvisans namn ska det väl understrykas att denna jämlikhet mest existerade i teorin 

men, vilket Umansky hävdar, att idén fanns där för att senare under 1900-talets slut 

förverkligas. En annan aspekt som spelade in, var det ökade behovet av att möta den växande 

efterfrågan på reformismutbildade rabbiner. Man var tvungen att ha utbildade rabbiner som 

kunde ansvara för de allt fler församlingar som började bildas. Här insåg man att kvinnorna 

utgjorde en stor resurs. Samtidigt tog man intryck av ett allt mer föränderligt samhällsklimat 

till förmån för kvinnlig frigörelse samt att man sett hur den protestantiska rörelsen i allt större 

omfattning tillåtit kvinnliga präster. 121    

Umansky är noga med att påpeka att detta inte får tolkas som att den feministiska 

påverkan är ringa på rörelsens utveckling mot ett mer jämlikt religiöst utövande. Kvinnlig 

jämlikhet är inte något som uppstår ur ett vakuum utan är ett resultat av en långdragen process 

som kräver ett gediget arbete av dem som är engagerade i denna fråga.122 Enligt Umansky 

skulle man kunna hävda att det verkliga arbetet för kvinnlig frigörelse började efter den 

officiella bekräftelsen som ordinationen av den första kvinnliga rabbinen innebar. Ett av 

feminismens viktiga uppdrag blev att fortsätta se till att kvinnor med ett religiöst intresse 

kunde kombinera sitt rabbinskap med de krav som ställdes på kvinnorna i den privata 

sfären.123  

Så tidigt som 1970 hade 96 procent av alla reformismtempel i USA vid något tillfälle 

utsett åtminstone en kvinnlig styrelsemedlem inom församlingen. Detta antal fortsatte att stiga 

tillsammans med det ökande antalet kvinnliga funktionärer som arbetade inom för-

samlingarna. Från mitten av 1970-talet hörde det inte längre till ovanligheten att en kvinna 

innehade befattningen som president för församlingen. Umansky är övertygad om att detta är 
                                                           
120 Umansky 1999, s. 194. 
121 Umansky 1999, s. 194-195. 
122 Umansky 1999, s. 195. 
123 Umansky 1999, s. 194. 

 29



ett fenomen som kommer att bli allt vanligare och för de församlingar som fortfarande inte 

har haft någon kvinnlig president är det bara en fråga om omständigheter. Hon tror inte att de 

skulle ha något principiellt emot en sådan utnämning.124

Även på nationell förbundsnivå pekar Umansky på framsteg för kvinnorna. Även om 

det är långt kvar till en jämlik fördelning valdes den första kvinnan in som vice ordförande 

redan år 1973. Under följande mandatperiod avlöstes hon av en annan kvinna. Umansky 

förutspår att inom en inte allt för avlägsen framtid kommer en kvinna att väljas till 

ordförande.125

Också på utbildningsfronten har förändringar skett. I mitten av 1970-talet hade kvinnors 

roller i religiösa textböcker bytts ut från att enbart framställas som mödrar och lärarinnor till 

att även lyftas fram som goda föredömen. Däremot har det gått lite trögare när det gäller 

tillsättningen av utbildningsansvariga inom församlingarna. Det var först under 1990-talet 

som det tog fart på allvar. Umansky pekar på den allt större förekomsten av kvinnor som 

ansvariga för utbildningen inom församlingen och som därmed har ett stort inflytande på vilka 

texter som skall studeras. På detta sätt ser Umansky en rejäl möjlighet att ändra på den 

historiskt betingade bild av kvinnan som någon underordnad mannen. Tyvärr ser hon dock att 

denna bild inte delas av alla de kvinnliga direktörer som är ansvariga för utformandet av de 

texter som skall ingå i olika utbildningar. Bara för att man är en kvinna behöver man inte dela 

de feministiska anspråken, sammanfattar Umansky.126

Umansky ser som sagt en tendens där kvinnor i allt högre grad släppts in inom den 

judiska utbildningssektorn. Ett tydligt bevis på detta var när den första kvinnan 1988 valdes 

till president för NATE (den Nationella Församlingen för Tempelutbildare) vilket består av 

600 medlemmar, för att två år senare efterträdas av ännu en kvinna på samma befattning.127 

Ett ytterligare led i denna feministiska påverkan på det judiska utbildningssystemet kan man 

se på de gudstjänsttexter som används. Umansky hänvisar bl.a. till böneboken Gates of 

Prayer som i sin engelska utgåva ändrat det förhärskande manliga språket till ett mer 

universellt. ”Alla män” har ändrats till ”alla” och ”brödraskap” till ”vänskapsförhållanden” 

(eng. fellowship). I en engelsk Avotbön där Gud identifieras som Guden för Abraham, Isaac 

och Jakob, ändrade man till att även innefatta kvinnorna genom att hänsyfta till ”mödrarnas 

Gud” såväl som ”fädernas Gud”. På 1970-talet får detta ses som ett undantag då merparten av 
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allt det gudstjänstmaterial som användes inom reformismen fortfarande brukade de 

förhärskande manliga epiteten som ”fader”, ”kung” och ”herde”.128   

Umansky poängterar att ökande jämlikhet ändå var en process som inte gick att bromsa 

och vid slutet av 1980-talet fanns egentligen inga berättigande argument, för att detta fenomen 

inte skulle växa ytterligare. Denna feministiska strävan och utveckling har i allra hösta grad 

bidragit till att man i dagens reformism inte kan prata om ett standardiserat gudstjänstspråk. 

En allt större växande skara av församlingar har skapat sitt eget könsneutrala 

gudstjänstmaterial som ersättning för Gates of Prayer, medan andra fortfarande använder den, 

men där de i stället byter ut manliga epitet i texten mot mer könsneutrala begrepp. Det har gått 

så långt att CCAR (Central Conference of American [reform] Rabbis) nyligen avslutat en 

revision av tre gudstjänster, två för fredagskvällen och en för morgonen på Sabbaten, och där 

man konsekvent bytt ut alla manliga epitet till mer könsneutrala och samtidigt sett till att man 

fört in en hyllning till mödrarna av Israel. Umansky hävdar med bestämdhet att detta är ett 

resultat av allt större påtryckningar från församlingsmedlemmar, rabbiner, kantorer och 

lekmän som stöder ett mer feministiskt förhållningssätt.129  

Slutligen anser Umansky att man till stor del kan tacka feministiska strävanden i fråga 

om ändringar i bestämmelser om vem som kan kalla sig en rättmätig jude. Tidigare har man 

enbart betraktat individer födda av en judisk mor som en sann jude/judinna. Men i slutet av 

1980-talet och i början av 1990-talet ändrade man denna viktiga ståndpunkt till att innefatta 

alla som hade minst en judisk förälder; oavsett kön. Detta var en tydlig kursändring från den 

traditionella synen, vilket de ortodoxa dock fortfarande tillämpar.130  

Umansky pekar på att kvinnors feministiska anspråk i form av förväntningar och ideal 

hade börjat förändra rabbinskapet inifrån. Trots att kvinnor blivit mer accepterade skall man 

ännu inte dra för stora växlar menar Umansky genom att hänvisa till rabbi Janet Marders 

studie. Studien visar nämligen på nedslående siffror ifråga om kvinnors representation som 

rabbiner i större församlingar. Den visar också att ingen kvinna leder någon församling med 

över tusen medlemmar. Endast tre tjänstgör som huvudrabbiner i församlingar vilket 

överstiger tre hundra medlemmar. Umansky instämmer i Marders slutsats; att ovanstående 

inte behöver innebära att den kvinnliga genomslagskraften för den skull varit minimal inom 

det reformismvänliga rabbinatet. Hon hänvisar vidare till resultatet av Marders intervjuer där 

Marder med bestämdhet driver hypotesen, efter samtal med ett antal kvinnliga rabbiner, att 
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detta bara är början på en av kvinnor grundad transformation av rörelsen från insidan. Marder 

hävdar att många kvinnliga rabbiner ser sig som verktyg för förändring och att detta på sikt 

kommer att få en betydande genomslagskraft.131  

Det är av betydelse i sammanhanget att inte bortse ifrån att makten inom judendomen 

under de senaste tre tusen åren varit en uteslutande manlig angelägenhet och att kvinnors 

synliggörande endast, på sin höjd, går ett hundratal år tillbaks i tiden.132 Den förändring som 

kvinnliga rabbiner låg bakom förde även med sig en kursändring när man omvärderade eller 

rättare sagt tog fasta på vissa mänskliga värden. Dessa ”nya” värden i form av balans, närhet 

och bemyndigande/auktoriserande, ansågs bland de kvinnliga rabbinerna vara tre viktiga 

grundläggande principer som behövdes tas på allvar. Umansky anser att dessa utan förbehåll 

sammanfaller med ett feministiskt synsätt. 133

Medan kvinnor under 1960-och 1970-tal kämpat för att uppnå jämlikhet på arbets-

marknaden genom ”lika lön för lika arbete”, fann de sig samtidigt i en situation där de bortsåg 

från frågan om balans i sitt liv. De var redan dubbelarbetande och om denna ”nya” jämlikhet 

innebar att de skulle arbeta åttio timmar per vecka för att gynna en karriär som å andra sidan 

bidrog till att värden som familj och vänner fick försakas, var det kanske dags att omdefiniera 

begreppet ”jämlikhet”. Detta skapade en ny syn hos många feminister om vad jämlikhet 

egentligen stod för. Även om kravet på ”lika lön för lika arbete” inte övergavs, började en 

övervägande del av feministerna anse att ”jämlikhet” kanske inte innebar ”precis som män”. 

Man var därmed betingad att arbeta heltid, vara en älskvärd fru och en bra mamma samtidigt 

som man skötte om huset och var en mästerkock i köket. I mitten på 1980-talet insåg man att 

”ha allt” innebar ”att göra allt själv”. Detta var inte vad kvinnorna (feministerna) eftersträvade 

i kampen för jämlikhet.134  

Detta ändrade i viss mån fokus i kampen för jämlikhet från att vilja uppnå allt till att i 

stället sträva efter balans. Detta har även visat sig tilltala en yngre, manlig skara inom den 

rabbinska sfären.135 Umansky poängterar just svårigheten med att undervisa sin församling 

om hur viktig familjetillhörighet är för judendomen, samtidigt som individen själv åsidosätter 

denna för sitt kall. Hon anser att denna fråga i allra högsta grad är kopplad till de två andra 

begreppen: närhet och bemyndigande/auktoriserande. Hon hänvisar till Marder, som 

intervjuat ett antal kvinnliga rabbiner och kommit till slutsatsen att kvinnor tenderar att sträva 
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efter att upprätta en nära relation till sin församling, vilket i sin tur kan förklara varför kvinnor 

i mindre utsträckning än män har stora församlingar. Således innebär en större församling mer 

medlemmar och därmed större svårighet att upprätthålla en personlig närhet. Självklart kan 

man inte, enligt Umansky, dra slutsatsen att fenomenet av personlig närhet är den enda 

anledningen till att kvinnor söker mindre församlingar, på samma sätt som man inte kan dra 

slutsatsen att män som söker sig till större församlingar skulle vara rädda för närhet. Däremot 

tror hon att feministiska tankegångar har påverkat kvinnor att inte eftersträva större 

församlingar.136

Den tredje företeelsen vilket rör bemyndigande eller auktorisering, fokuserar bl.a. på att 

ersätta manligt uppbyggda hierarkier med sådana där ansvar, privilegier och makt kan 

fördelas mellan flera olika personer. Där vissa kritiker skulle benämna detta som någon form 

av ”ledarskap med sin grund i en slags nätverksmodell”, benämner Umansky detta som 

feministiskt. Detta ”nya” sätt att dela på ledarskapet har bl.a. lett till skapandet av en kärna av 

lekmän (självklart innefattar detta även kvinnor) inom reformrörelsen som därmed kan ställa 

upp efter sina egna individuella förutsättningar. Man behöver inte engagera sig fullt ut och 

därmed försaka andra viktiga delar i ens liv. Dessa grupper av lekmän har bidragit till en mer 

familjär stämning inom församlingarna där alla får känna sig delaktiga. Bl.a. har man sett till 

att utforma nya fredagsceremonier. Ett större antal församlingsmedlemmar deltar i 

Torahaktiviteter och synen av tolvåriga barn som tillsammans med sina föräldrar samarbetar 

för att utforma särskilda mässor i anslutning till sin Bar- eller Bat Mitzvah är inte ovanligt. 

Dessa företeelser är relativt nya inom reformismjudendomen.137    
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6 Diskussion 
 
Jag skulle vilja börja med en intressant iakttagelse som jag gjort under mitt arbete, vilket är 

hur generellt judendomen framställts i olika läroböcker i fråga om bl.a. olika förbud, 

ceremoniellt tillvägagångssätt, religiös klädsel och socialt leverne. Som läsare har man lätt 

kunnat få för sig att det gäller samtliga judar oavsett vilken gren av judendomen som de 

tillhör. Även om ovan nämnda böcker har redovisat de olika riktningarna har de varit olika 

noggranna med att redogöra för de skillnader som ändå infunnit sig mellan de olika 

förgreningarna.  

Om vi återknyter till Daly, Firestone och de Beauvoir och kopplingen till 

konstruktivistisk respektive essentialistisk teorianknytning, så framstår det som om alla de tre 

feministiska forskarna utgår utifrån ett konstruktivistiskt förhållningssätt. Även om de 

angriper frågan utifrån skilda aspekter återkommer de till kvinnan som ”det andra”.  De pekar 

på hur mannens norm varit det rådande och därmed underkuvat kvinnans sanna natur. De 

samhälleliga institutionerna har konstituerat den manliga dominansen och tillika det kvinnliga 

förtrycket. De är alla tre överens om att kvinnor biologiskt sett skiljer sig från männen. De 

anser således att denna skillnad fått ligga till grund för de genusföreställningar som idag är 

rådande och som fungerat som en underkuvande faktor. 

Jag upplever att Kuikman och Umansky delar denna uppfattning samt arbetat utifrån ett 

konstruktivistiskt synsätt i sina studier. Jag tycker att Kuikman på ett intressant sätt belyser 

hur skrifternas uppkomst, funktion och statiska tillstånd påverkat kvinnors utsatta situation. 

Samtidigt anser jag att hon påvisat omständigheter, vilket tydligt åskådliggör hur det dåtida 

samhällets maktstruktur med mannen som norm, helt har format den judiska historien. 

Likaledes kan man se på den symbolik som framhävs i skrifterna; mannen som det goda och 

kvinnan mer eller mindre som exkluderad. De få gånger kvinnan nämns är det antingen som 

den goda i form av moder eller hustru eller som något oanständigt och förkastligt. 

Kuikman gör, enligt mig, ett gediget jobb med att belysa hur ett konstruktivistiskt 

synsätt kan kasta ljus över ett samhälleligt förtryck. Däremot anser jag att där Kuikman 

redogör för de historiskt betingade grunderna, går Umansky ett steg längre och konkret visar 

hur det ser ut i praktiken. Kuikman inleder granskningen, varefter Umansky så att säga tar 

över stafettpinnen. Man skulle kunna få en förståelse för problematiken genom att läsa dessa 

forskares analyser var för sig, men jag tror att risken är överhängande att denna förståelse lätt 

skulle kunna bli bristfällig eftersom de två belyser olika delar av processen. Genom att 

Umansky ställer de olika inriktningarnas utveckling mot varandra tydliggörs i allra högsta 
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grad den påverkan som det konstruktivistiska synsättet haft. Enbart den omständigheten att 

olika grenar inom samma religion gör skilda tolkningar av samma företeelser, som vi bland 

annat kunnat se i fråga om i vilken utsträckning som kvinnor fått ta del av det religiösa livet, 

eller hur man ser på de homosexuellas roll. Men så är det väl i alla religioner? Visst, men det 

styrker ju bara vad Umansky pekar på: den påverkan som det konstruktivistiska synsättet haft. 

De olika riktningarna inom judendomen har skilda grunder att stå på, vilket i sin tur baserar 

sig på olika ideologiska grundtankar i fråga om jämlikhet, Guds ord, humanism och alla 

människors lika värde. Därmed blir det en självklarhet utifrån det konstruktivistiska synsättet, 

att man uppträder olika.  

Emellertid kan jag uppleva en brist i Kuikmans sätt att belysa problematiken. För någon 

som är oinvigd i det judiska livet, och då främst i fråga om de olika riktningarna, finns risken 

att man får intrycket av att hennes redogörande gäller som en norm inom det judiskt religiösa 

livet. Kuikman hänvisar dock i viss mån till ortodoxin i sin beskrivning, men jag kan uppleva 

att detta snarare är ett undantag. Enligt mig finns det således en övervägande risk att man 

bortser från den förbättring och utveckling till kvinnors förmån som ändå skett i varierande 

grad i tre av grenarna. Man skulle kunna tolka Kuikmans intention som att hon 

förutsättningslöst vill analysera de statiska texter som varit förhärskande under de sista två 

tusen åren och som, med all riktighet med tanke på at det är Guds ord, inte ändrats. Eftersom 

de inte ändrats utan kvarstår i sitt ursprungliga skick, samtidigt som de fortfarande utgör 

grunden inom alla riktningar, finns det en poäng med detta angreppssätt. Jag anser dock att 

hela idén med en inneboende dynamik i samspelet mellan samhälle, kultur och mänskliga 

relationer som alltid leder i någon riktning, dvs. framåt eller bakåt, delvis förlorar sitt 

berättigande i hennes framställning. Om man enbart analyserar sådana fundamentala verk 

vilket utgör grunden för så många människors religiösa liv, utan att på samma gång klargöra 

att vissa människor har gjort andra tolkningar, skapat nya skrifter eller helt enkelt bortser från 

det förtryckande i texterna, riskerar man att gå miste om den historiska utvecklingen och med 

en i viss mån felaktig bild som följd.  

Ett genomgående tema i Kuikmans textanalys fokuserar på det manliga språk vilket 

uteslutande går att finna i de judiska skrifterna. Precis som Daly, pekar hon på den 

långtgående effekt som detta fenomen får, såväl på samhälle som religiöst och socialt liv. 

Enligt mig belyser dessa tre teoretiker problemet från olika aspekter. Där Daly främst 

framhäver den patriarkala överordningen med allt som följer, väljer Shulamith att lyfta fram 

klassamhället och makten över produktionsmedlen som sin huvudtes. För mig faller det sig 

naturligt att de individer vilket innehar makten i samhället, d.v.s. männen, även dikterar 
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villkoren. I och med att det är männen som styr och beslutar, faller det sålunda på deras lott 

att dra upp ansvarsområden. Bevisligen har detta resulterat i att de även har lagt beslag på 

makten i det religiösa livet som präster och normsättare. Resultatet av denna totala manliga 

dominans på alla områden i livet, förutom möjligtvis i hemmet, tenderar att sätta mannen även 

i en värdemässigt överordnad ställning i relation till kvinnan. Här finner jag de Beauvoirs tes 

om kvinnan ”som det andra” vara högst tillämplig. Hur skulle man under dessa rådande 

omständigheter kunna förvänta sig att kvinnan hamnade i någon annan position än just ”det 

andra”? Om kvinnan strävar efter något bättre än det hon har, leder det till att hon utgår eller 

jämför sig utifrån mannens position, eftersom han har ”det” som kvinnan vill åt, dvs. 

möjlighet att påverkan sina egna utsikter. Kuikman belyser detta på ett tydligt sätt under 

rubriken ”historia” där det klart framgår att kvinnor växte upp i ett religiöst- och samhälleligt 

klimat där mannens norm var den rådande. Framför allt kan man se en intressant tendens 

inom religionen. Män var de som främst syntes i religiösa sammanhang, samtidigt som de 

hade auktoritet över det förkunnade ordet. Det var även de som stod för nedtecknandet av 

dylika skrifter. Är det då med de förutsättningarna egentligen förvånansvärt, vilket Kuikman 

påpekar, att epitet som ”herre”, ”fader” och ”konung” blev normen? Det mansdominerande 

fenomenet blir allt tydligare under Kuikmans nästa rubrik, där man inser i vilken omfattning 

männen inom judendomen faktiskt styrt och dikterat villkoren för kvinnlig religiositet. Dels 

har detta skett genom att stänga ute kvinnorna från det offentliga rummet samt än värre, att ha 

makten över nedtecknandet av de skrifter som betingat den kvinnliga medverkan.  

Kuikman illustrerar med ytterligare ett exempel; Judendomens viktigaste religiösa 

enskilda handling är läsandet av Torah. Kvinnorna har fått och får fortfarande i vissa fall 

kämpa, för att ens få sitta med i samma församlingssal som männen. Det är med andra ord 

ingen självklarhet att kvinnor blir upptagna i minyan. Något vilket förstärker 

mansdominansen än mer, är den uppsjö av Midrash vilka skapats inte allt för långt tillbaks i 

tiden. Här har vi följaktligen en företeelse där religiöst auktoritära historier, vilket inte är 

Guds ord, används som ett normgivande instrument i fråga om tolkningen av vissa händelser. 

Dessa är således skapade av de lärda inom judendomen, vilka naturligtvis är män.  

Samma tendens ser vi även under rubriken ”texter, tolkningar och symboler”, där 

Kuikman bl.a. lyfter fram hur kvinnor ofta får symbolisera ett beteende som inte anses 

moraliskt försvarbart. Kuikman vänder sig, precis som Daly, mot det symboliska språk 

(”fader” och ”herre”) som Gud ofta karaktäriseras med. Daly anser att kvinnor och feminister 

borde stäva efter att omdefiniera de manliga gudsbegreppen till mer könsneutrala, och på så 

sätt kunna skapa ett språk som innefattar både kvinnor och män. Detta är tankar som i högsta 
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grad delas av Kuikman. Kuikman anser med bestämdhet att dessa uttryck i hög grad legat till 

grund för den patriarkalt uppbyggda samhällsstruktur som under lång tid förtryckt kvinnorna. 

Enligt mig har delar av Kuikmans och Dalys resonemang redan sett dagens ljus. Självklart 

håller jag med dem i sak, när de pekar på den påverkan som de judiska skrifterna och 

symbolspråket sannolikt haft på det kvinnliga förtrycket. Utan tvekan ska ansträngningar 

vidtas för att förbättra, och i den mån det är möjligt, ändra på rådande omständigheter. 

Däremot ställer jag mig undrande till det realistiska i anspråken på ett modifierat språk. Nedan 

ska jag redogöra för två aspekter av vad jag menar med detta:     

Om vi ser till Umanskys redogörelse för de olika inriktningarna, framkommer det att ett 

stort arbete redan påbörjats i riktning mot detta mål att förändra det rådande manliga språket i 

gudstjänstmaterialet. Reformismen är väl det främsta exemplet på hur kvinnliga krav 

synliggörs. Olika gudstjänsttexter (se Gates of Prayer) har ändrats till ett mer universellt 

språk, egna könsneutrala texter har också skapats i vissa församlingar, och ändringar har även 

gjorts i vissa sabbatsgudstjänster som till och med legitimerats av CCRA. Bat Mitzvah har på 

sina håll blivit lika vanligt förekommande som Bar Mitzvah. Fortsätter vi till 

rekonstruktivismen är förändringarna än mer omfattande. Här har man fullt ut tillåtit 

homosexuella rabbiner och fullständig jämlikhet mellan män och kvinnor har varit för handen 

vid antagandet till rabinutbildningen och tillika i utövandet av gudstjänster. Samma 

utveckling har gällt i fråga om vissa religiösa texter och då främst i dem som används under 

gudstjänster. I denna, enligt mig, positiva utveckling har kvinnorna uppnått en förändring 

vilket ligger i linje med vad de eftersträvat de senaste decennierna. De har lyckats med att 

förändra både gudstjänstspråk och böner ifråga om manliga epitet och på så sätt skapat ett 

större utrymme för kvinnliga värden. Så långt helt i linje med vad Daly och Kuikman 

förordat.  

Ser vi däremot till den andra aspekten framkommer en delvis annan, enligt mig negativ, 

bild. Den konservativa inriktningen har uppenbarligen haft en svårare väg till förändring än de 

två nyss nämnda. Ser man till kvinnliga rabbiner, ligger denna gren ca 15 år efter reformism 

och rekonstruktivism. Även inom utbildningsområdet tog det längre tid för kvinnorna att göra 

insteg och följaktligen mindre tid att från insidan verka för förändringar. Samtidigt ska det 

poängteras att de flesta församlingar inom reformismen fortfarande använder texter som har 

en klar övervikt av manliga epitet. Detta gäller i högsta grad även för konservatismen för att 

inte nämna vissa grenar av ortodoxin, där jag i alla fall får intrycket av att vi inte befinner oss 

allt för många år från tiden runt Jesu levnad.  
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Som jag ser det ligger en stor del av svårigheten i att Torah är Guds ord. Det är något 

som inte kan ändras. Det innebär att oavsett hur många ”neutrala” böner som skapas, är denna 

ojämlikhet, till viss del, cementerad. Personligen tror jag, precis som Umansky m.fl., att 

feminismens vindar är en process som inte går att stoppa, men jag tror att det kommer ta 

väldigt lång tid, om någonsin, innan kvinnor kan inträda i det religiösa rummet på samma 

villkor som män och då inte enbart på det fysiska planet. Ett annat argument, som riskerar att 

verka emot denna frigörelse är, enligt mig, den omslagna vägen med hänvisning till 

begreppen ”balans”, ”närhet” och ”auktoritet”. Firestones vision är ett samhälle som behöver 

genomgå en omvälvning för att uppnå de krav på jämlikhet och rättvisa vilket enligt henne är 

berättigat. Detta är storstilade tankar, vilket jag i hög utsträckning delar, men denna 

omvälvning är något som innebär en konfrontation mellan två på många områden diametralt 

olika utgångspunkter; nämligen manligt och kvinnligt. Samtidigt ska denna omvälvning utgå 

från kvinnligt initiativ, vilket jag tror blir svårt med tanke på att mannen är normen. 

Umansky anser att feministiska tankegångar rörande begreppet ”närhet” bl.a. lett till att 

kvinnor inte sökt större församlingar. Det jag undrar över, och då i relation till de Beauvoirs 

tankar, är om inte risken är stor att kvinnan riskerar att bli definierad som ”det andra”. I 

dagens rådande samhälle, inbegripet det religiösa livet, är grundvalarna i stor utsträckning 

fortfarande manligt förankrade. Vi pratar om begrepp som ”effektivisering”, ”målfokusering”, 

”hög avkastning” m.m. vilket enligt mig i högre grad kopplas till ett manligt ideal. På samma 

sätt ställer jag mig frågan, om inte strävan efter en större församling andas en form av 

bekräftelse på att ”jag har lyckats”. Jag påstår inte att kvinnor inte har mål och är envisa och 

minst lika kompetenta som män; utan snarare kanske tvärtom. Vad jag menar är, om inte 

strävan efter att alltid röra sig uppåt i karriärskedjan är typiskt manligt och därmed normen. I 

så fall borde väl ”mindre” församlingar, ur ett manligt perspektiv, ses som en form av 

misslyckande? Och eftersom mannen är normen så borde kvinnan således definieras ”som det 

andra”. Å andra sidan kan man se det som att feminismen äntligen gjort upp med sitt förflutna 

och hanterat det mindervärdeskomplex som jag tror följt dem de senaste 5000 åren och att 

detta är ett första steg i att motbevisa de Beauvoirs tes genom att börja en process, där man nu 

definierar kvinnan utifrån sig själv och inte utifrån mannen. Kanske kan man börja prata om 

en kvinnlig norm inom det judiska livet. 

 

Jag har enbart berört denna problematik utifrån ett religiöst perspektiv, utan att ta hänsyn till i 

vilken utsträckning samhällets utveckling har spelat i den här processen. Nu ryms inte den 

aspekten i mitt syfte, men för mig är det självklart att religionen, om man bortser från 
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exempel vis vissa Amishförsamlingar i U.S.A., påverkas av det samhälle den verkar i. Ett 

tydligt bevis på detta är att reformismen är den enskilt största grenen av judendomen i U.S.A. 

och tillika den riktning, av de stora, som kommit längst i sin jämställdhetssträvan.   
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7 Slutsats    
 
 Avslutningsvis vill jag kort sammanfatta det jag kommit fram till:  

 

- Båda de feministiska forskarna, vilka jag analyserat, anser att en konstruktivistisk 

förklaringsmodell bäst förklarar det förtryck som drabbat kvinnorna. 

-  Det finns stora skillnader mellan de olika grenarna inom judendomen, vilket också 

gör det svårt att avge något generellt omdöme om de framsteg som uppnåtts i helhet 

inom judendomen. 

- Samtidigt skiljer sig de rådande feministiska utgångspunkterna åt ifråga om orsaker, 

samband och förslag till förbättringar. På samma sätt definierar kvinnor inom 

judendomen problematiken på olika sätt; vissa anser att ”förtrycket” är mindre 

besvärande än andra. 

-  Kvinnor har börjat göra insteg i den religiösa sfären, mer inom vissa grenar och 

mindre inom andra. 

-  Det är ingen hemlighet att kvinnorna, till skillnad mot männen, ligger ca 2000 år efter 

i sin religiösa närvaro, vilket naturligt borde innebära att de bara är i början av sin 

frigörelse.  

- Man har insett, och då inte bara inom religionens område, hur det manligt 

förhärskande språket bidragit till att cementera kvinnan som underordnad mannen. 

Detta är så sakteliga på väg att förändras. 

-  Både Umansky och Kuikman varnar för, och jag delar deras uppfattning till fullo, att 

man inte ska dra för stora slutsatser av de landvinningar som gjorts. Den feministiska 

frigörelsen är i sin helhet bara i sin linda. Detta har bl.a. visat sig i den skepsis och 

ibland hårdnackade motstånd som man både mött och på sina håll fortfarande möter i 

sina strävanden för större religiös frihet. 

- Judendomen, både som religion och samhällsnav, har förstått att förändring till 

kvinnors fördel är något oundvikligt som inte går att hindra och enligt många även bör 

stödjas. 

- Det övriga profana samhället har tveklöst varit en aktör som påverkat de framsteg som 

uppnåtts i hänseende till jämställdhet. 
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8 Didaktisk exkurs 

8.1 Inledning 
Denna uppsats erbjuder både stoff för undervisning, synpunkter inför formulering av syfte och 

val av arbetssätt och underlag för kritisk reflektion över möjliga och upplevda 

undervisningsutfall. Jag hade tänkt börja med att redovisa mitt syfte och mina tankar runt 

detta didaktiska upplägg. 

8.2 Syfte och didaktisk reflektion 
Uppsatsen vilken jag författat har fokuserat på kvinnans roll inom den judiska religionen. Den 

har visat på att kvinnan, trots framsteg inom vissa av grenarna, varit underordnad mannen och 

i vissa fall exkluderats från den religiösa arenan. Ett problem som jag stött på är att väldigt få 

skrifter eller litteratur, vilket är lämpligt för gymnasiet, behandlar denna fråga om kvinnans 

exkludering i någon större utsträckning. Materialet som jag utgått från är på engelska och inte 

lämpligt för gymnasieungdomar. Jag skulle använda resultatet från studien som en 

utgångspunkt för arbetet inom religionskursen. De resultat som framkommit om judendomen 

gäller i högsta grad även muslimska och kristna samhällen. Därav skulle det fortsatta arbetet i 

kursen fokusera på fler religioner i form av ett tematiskt arbetssätt (se nedan). Studien har 

klarlagt några av de skillnader som existerar mellan de olika grenarna i fråga om kvinnors 

möjligheter inom religionen. En intressant ingång skulle vara att lyfta fram de skillnaderna 

och diskutera utifrån möjliga orsaker, konsekvenser och samband. Här tror jag samtidigt att 

det är viktigt att belysa både den kulturella och historiska aspekten. Judarna har levt i 

diasporan och därmed utsatts för skilda kulturella och samhälleliga influenser, vilket 

säkerligen bidragit till olika ideologiska förhållningssätt. Olika muslimska samhällen ser 

också olika på saker och ting; alla muslimska kvinnor bär faktiskt inte slöja. Även inom 

kristendomen skiljer det sig avsevärt mellan olika kulturer och geografiska platser; alla 

troende kristna går inte varje söndag i kyrkan och kvinnorna behandlas olika inom olika 

kristna samfund. Genom detta breddas möjligheten för att analysera vilka faktorer som kan 

ligga bakom fenomenet av religiöst oliktänkande, vilket olika utbrytningar i de olika 

religionerna visat på. Ett annat syfte för att utveckla elevernas kritiska och reflekterande 

förhållningssätt, skulle fokusera på hur religionen framställs i läroböcker och vad som lyfts 

fram. Ger detta en rättvis bild av religionen? Går det ens att ge en rättvis bild av en religion i 

detta forum? Är frågor som bör behandlas under dessa två syften. Jag skulle även vilja belysa 

fenomenet av ett ”utifrån” respektive ”innefrån” perspektiv. Detta ligger i linje med 

ovanstående syften. Det är viktigt att få eleverna att reflektera över svårigheten med att 
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presentera ett ”innefrån” perspektiv när man befinner sig på utsidan. Hur påverkar detta 

framställningen av religionen, rörande vad som lyfts fram och belyses?  

 

En svårighet som jag kan se med det här, och som jag redan berört, är tillgången på lämpligt 

material för gymnasieeleverna. Delar av materialet som jag utgått från skulle kunna fungera. 

Den litteraturen som lågt till grund för bakgrundsfaktan om de olika riktningarna, skulle 

fungera. Här ställs det i så fall krav på mig att sammanställa ett kompendium eller liknande 

eftersom ingen av böckerna behandlade fenomenet av svårigheten med framställningen. För 

att enbart låta dem ta del av en rad olika skrifter, riskerar att ta för mycket tid och tråka ut 

dem. En annan svårighet ligger i det faktum att jag som lärare valt att belysa detta fenomen 

och att eleverna inte själva valt det. Här är det av yttersta vikt att känna av atmosfären i 

klassen och inte köra på för länge. Jag tror att det är viktigt att inte endast presentera detta 

under de två första lektionerna som en introduktion, för att sedan låta dem arbeta vidare med 

sitt tematiska arbete (se nedan). Utan att man portionerar ut det, antingen i helklass 

diskussioner under arbetets gång, eller att man utgår från varje grupps (eller individs) behov. 

Problemet här ligger mest i tidsbristen, medan kvaliteten skulle höjas i diskussion med mindre 

grupper. En risk som jag som lärare kan hamna i är diskussionen blir för abstrakt och att 

eleverna blir handlingsförlamade. Därmed ställs det stora krav på mig att hitta en jämvikt 

mellan teori och praktik. Känna av gruppernas förmåga och anpassa kraven efter detta. Jag 

måste med all sannolikhet också bereda mig på en handledande roll, till skillnad mot en 

föreläsande roll (även om detta moment delvis kommer att ingå). 

 8.3 Bakgrund 
”Den grundläggande utgångspunkten för studierna i religionskunskap är människan. Det är 

människan och människans situation som skall göras till föremål för studium”138 dessa 

riktlinjer finner vi under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” för ämnet 

religionskunskap. Vidare står det: 

 

”/…/Innehållsligt kan man urskilja olika dimensioner, som en 

historisk, en institutionell, en kulturell, en dimension om tro, 

en etikdimension och en genusdimension/…/och 

genusdimensionen riktar uppmärksamheten på vilken roll 

                                                           
138 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=8&skolform=21&id=RE&extraId=  
2006-01-26, 22:59 pm. 
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religioner och andra livsåskådningar har vid utformningen av 

våra föreställningar om mäns och kvinnors värde och 

uppgifter. Dessa dimensioner kan bidra till att analysen av de 

studerade fenomenen vidgas och fördjupas/…/”139

 

Förekomsten av att genusbegreppet, bland andra, lyfts fram indikerar vikten av att aktivt 

verka för att kvinnors och mäns olika förutsättningar framhävs i lärandet av religionens olika 

aspekter. Det är ingen hemlighet att kvinnan mer eller mindre exkluderats från den mängd av 

kanoniska skrifter som konstituerar de flesta religioners grundvalar. Det är heller ingen 

hemlighet att kvinnan fortfarande har svårt att få tillträde till det religiösa finrummet på 

samma villkor som män; i vissa religioner, eller riktningar av religioner är de helt förpassade 

till ett bevittna de religiösa aktiviteterna från läktarplats. Man inser hur lång vägen fortfarande 

är till ett religionsutövande på lika villkor, när det fortfarande finns svenska präster som 

motsätter sig kvinnligt deltagande eller när judiska kvinnor inte ens får sitta med i synagogan 

inom ultraortodoxa kretsar. På liknande sätt känns avståndet oöverstigligt när kvinnor inom 

islam inte ens får tillträde till prästerskapet och man inom katolska kyrkan inte ens ordinerat 

sin första kvinnliga präst. 

8.4 Implementering 
Under det här avsnittet tänkte jag presentera två infallsvinklar som, enligt mig, 

komplimenterar varandra men som även skulle kunna stå för sig själva. 

8.4.1 Förslag 1 

Ett intressant angreppssätt är att belysa ett antal religioner (ex. Islam, Kristendom, Hindusim, 

Buddhism, Judendom och en lite mindre) parallellt genom hela kursen. Här skulle syftet vara 

att se till helheten i stället för till delarna. Man skulle kunna göra detta genom att ställa upp ett 

antal kriterier som 

• Tron (vad bygger religionen sin tro på? Vilka grunder, tankar, idéer och livsuppfattningar) 

• Religiösa livet (hur utövas den, kyrka, synagoga, tempel, hemmet mm.) 

• Människosyn  

• Samhället (hur yttrar sig religionen i samhället? Arbete, privat, familj, makt, konflikter 

mellan religion och samhälle mm) 

• Etik och moral 

                                                           
139 Ibid.  
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• Kvinnans roll 

• Mänskliga rättigheter 

• omvärldsuppfattning 

 

Sedan skulle eleverna genom hela kursen arbeta tematiskt med dessa kriterier och på så sätt 

skulle ”kraven på uppnådda mål”140 helt vara uppfyllt. 

8.4.2 Förslag 2 

Detta förslag utgår i högre grad från ett genusperspektiv. Grunden blir samma mall som ovan 

med den skillnaden att man ska utgå från ett kvinnligt perspektiv. Dvs. hur (tror vi) att en 

kvinna lyfts fram eller exkluderas under varje kriterium? Hur ser religionen, samhället, etiken 

osv. på kvinnans roll? Vilken plats får kvinnan i det religiösa livet? Vilken roll har hon? Hur 

ser andra delar av världen på kvinnan i den behandlade religionen (jämställt, undertryckt 

osv.)?  

8.5 Metod och material 
I fråga om material skulle jag tillhandahålla ett antal konstruktiva webbadresser (exempelvis. 

http://www.religion.nu/ , ”fragaprästen”, hemsidor till respektive religion mm.) där eleverna 

skulle ha möjlighet att finna intressant fakta. Viktigt är självklart att förankra källhänvisningar 

och eventuellt sätta av tid för att träna på detta. Här ställs det krav på eleven att utifrån ett 

processtänkande arbeta upp en kunskap och färdighet både i fråga om religionen men även 

utifrån vilket material som är tillförlitligt.  

 

Ett krav kommer således att vara att eleven har ett avsnitt i sitt arbete där man 

diskuterar/reflekterar utifrån de källor man använt sig av. 

 

I fråga om läroböcker kommer jag att kräva att gruppen (eller individen) använder sig av 

minst två olika böcker vid varje jämförande kriterier. Samtidigt skall det finnas ett 

reflekterande avsnitt där eleven förhåller sig till skillnader/likheter mellan författarnas 

framställning av religionen (företeelsen). 

 

Avslutningsvis vill jag ha ett reflekterande avsnitt från eleven där man sammanfattar, kopplar 

och funderar på vad man lärt sig. 
                                                           
140 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId=  
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8.6 Problem  
Som jag ser det kan det finnas en risk att kopiering förekommer. Detta tror jag kan minimeras 

genom en tydlig genomgång av källhänvisning och träning av detta samt ett klargörande att 

detta noggrant kommer att kollas upp. 

 

Ett annat problem som kan uppkomma är att eleverna känner sig handfallna inför uppgiften 

och bara blir sittandes. Detta tror jag kan undvikas genom tydlig närvaro, avstämning och 

personlig handledning. Tanken är att varje pass ska föregås av upprop (om vi nu inte pratar 

om ev. friskolor där detta inte alltid förekommer) och avstämning vis lektionens slut. De 

flesta pass kommer att bestå av eget arbete men genomtänkt avbrytas av korta föreläsningar, 

frågestunder, problem som uppkommit. M.a.o. information som jag tror de flesta grupper kan 

dra fördel av i sitt arbete. 

 

Den, enligt mig, största utmaningen som skulle kunna uppkomma är att vissa elever inte 

klarar av, eller vill, bedriva sina studier på det här sättet. Antingen accepterar man ett arbete 

som är mindre genomarbetat, eller så erbjuder man dessa elever mer traditionell undervisning. 

Detta tror jag skulle kunna kombineras med det ovanstående (tematiska) genom att när de 

arbetar självständigt skulle den traditionella undervisningen bedrivas, och när uppföljning 

mm. ska beredas plats för de andra eleverna kan antingen den ”traditionella gruppen” sitta 

med och lyssna (lärorikt) eller göra reflekterande uppgifter som sedan ska redovisas muntligt 

eller skriftligt. Nackdelen med att samköra dessa två arbetssätt är att jag tror att det kommer 

att ställa stora krav på mig som enskild lärare och att det finns en risk för att jag inte kommer 

att kunna räcka till. Dock anser jag att det tematiska arbetssättet är allt för värdefullt för att 

undvara. 
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Bilaga 1 

Ordförklaringar 
 
Amish etnoreligiös grupp av bönder i nordöstra USA. Amish är mest kända för sin konservatism 

beträffande klädsel och för sin strävan att leva så enkelt som möjligt, med ett bevarande av den 
livsstil som formades under 1600-talet. 

 
Avot tänkespråk. 
 
Bar mitzva tradition för judisk pojke som blivit 13 år och 1 dag och som därmed anses tillräckligt mogen för 

att kunna fullgöra alla den judiska lärans bud för män.  
 
Bat mitzva tradition för judisk flicka (inom vissa riktningar) som blivit 12 år och 1 dag och som därmed 

anses tillräckligt mogen för att kunna fullgöra alla den judiska lärans bud för kvinnor. 
 
Halakhah halakha, plur. halakhot, även halaka, halakot, judisk benämning på rabbinernas detaljreglering 

av Toras (Moselagens) bud i fråga om livsföringen, gudstjänsten, bruken och sederna. 
 
Kantor i judisk gudstjänst är kantorn den egentlige ledaren, och rabbinen har sin viktigaste uppgift som 

predikant. 
 
Koscher  är det som är tillåtet enligt den judiska religionens regler. Det handlar speciellt om vad man får 

äta. Griskött, skaldjur och blodmat är helt förbjudet. Nötkött är koscher bara om djuret har 
tappats på blod innan det slaktas. Kött får inte tillagas tillsammans med mjölk eller grädde. 

 
Litanior (medeltidslat. litani´a, letani´a, av grek. litanei´a 'bön', 'åkallan om hjälp', av lit\´ 'bön'), läst eller 

(i regel) sångreciterad böneform i kristen (eller judisk) gudstjänst, bestående av att olika 
böneämnen nämns och att församling eller kör däremellan upprepar ett bönerop, t.ex. "Herre, 
förbarma dig" eller "Herre, hör vår bön". 

 
Midrash [midra:´S] (hebr., '(ut)tolkning', 'översättning'), lärd judisk bibelutläggning (avspeglad i Nya 

Testamentet t.ex. 1 Kor. 10: 1-11), särskilt benämning på rabbinska samlingar av sådana 
utläggningar. De äldsta är Mekhilta (till Andra Mosebok), Sifra (till Tredje) och Sifre (till Fjärde 
och Femte). 

 
Mi´shna  (hebr., 'upprepning', 'lära'), Mischna, den äldsta auktoritativa samlingen av judisk muntlig Tora 

(lag) med 6 huvudavdelningar ("ordningar") om 63 traktater. 
 
Minyan  det antal av minst tio personer som krävs för att få hålla en offentlig gudstjänst.
 
Pesakh [pe´sah], pesaM (hebr., 'förbigående', 'förskoning'), traditionell judisk benämning på påsk, en av 

tre gamla vallfartsfester, firad till åminnelse av Israels uttåg ur Egypten. 
 
 
Responsa svar ("responsa") på tidens frågor, för kommentarer till talmudtraktater och för arbeten om 

judisk lag.  
 
Sefer Torah Skriftrulle innehållande Torahskrifter. 
 
Shavout (hebr., 'veckor'), veckofesten, judisk högtid firad femtionde dagen efter påsk.  
 
Sinai där enligt Gamla Testamentet Gud uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken (2 Mos. 

3:1-4:17) och där Mose tog emot lagen (dekalogen) av Gud. 
 
Tora  (hebr., 'undervisning'), judisk benämning på allt det som uppfattas som Guds undervisning till 

sitt folk; i snävare mening det som skrivits ned i de fem mosemöckerna. 
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Abstract: 
 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur feministiska strävanden påverkat och eventuellt förändrat 

den religiösa judendomen. Studien har utgått från de fyra judiska inriktningarna: ortodoxi, reformism, 

konservatism och rekonstruktivism, samt en analys av begreppen ”historik” och ”texter, tolkning och symboler”.  

I analysen av ovanstående kohorter i mitt arbete har jag utgått från en konstruktivistisk teoriram.  

Jag har uteslutande använt mig av ett feministiskt angreppssätt i detta arbete. Jag har undersökt 

hur den historiska kontexten, texter, symboler och tolkning bidragit till att cementera kvinnans underordning i 

förhållande till mannen. Arbetet belyser de olika framstegen som gjorts till förmån för kvinnan inom det 

religiösa livet. Litteraturen diskuterar även runt orsaker till och verkningar av  denna problematik.  

Analysen har visat på betydande skillnader mellan de olika grenarna ifråga om feministiska 

framsteg. Den har också påvisat att feminismen som tendens, sakta men säker tilltar. Samtidigt visar arbetet på 

att feminismen som rörelse fortfarande möter hårt motstånd inifrån rörelsen. Den visar också att samhälle, 

religion och kultur samverkar i de framsteg respektive motstånd som möter feminismen som rörelse. 
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