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1. Inledning 
  
Hur kan man egentligen veta om framställningen av en religion i en lärobok är rätt eller 
fel? Kan en bild vara fel? Det handlar om tolkning och perspektiv. En ortodox jude har en 
helt annan syn på judendomen än en reformjude. Det religiösa livet och plikterna kan se 
helt annorlunda ut för judiska kvinnor jämfört med för judiska män. 
 
En tanke till detta arbete väcktes då gymnasieelever uttryckte att de var missnöjda med 
sina religionskunskapsböcker. I samtal med elever verkade många av dem anse att delar 
av läroböckerna är missvisande och onödigt negativt laddade. Detta gällde främst 
framställningen av islam. I och med detta föddes funderingar kring hur läroböcker 
egentligen är upplagda och vilken bild de förmedlar och vill förmedla till eleverna.  

 
Som blivande lärare anser vi att det är otroligt viktigt att veta vilka bilder och signaler 
läroböcker ger till eleverna. Genom att granska läroböcker tror vi att vi lättare kan sortera 
ut lämpligt och olämpligt undervisningsmaterial i framtiden. Total objektivitet är 
naturligtvis omöjlig. Lärare måste därför sträva efter att välja läroböcker som ger de mest 
rättvisa bilderna av olika religioner. Läroböckerna får inte vara konfessionella och 
missvisande av något slag.  

 
 

1.1. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att genom textanalys ta reda på hur olika läroböcker i 
religionskunskap för gymnasieskolan beskriver judendomen. En anledning till att vi valt 
just judendom som ämne är att religionen ifråga är tämligen outforskad inom 
läroboksgranskning. Vidare har vi ett intresse samt ett behov av större kunskap om den 
judiska traditionen.  
 
Den övergripande frågan är: Vems judendom beskrivs i läroböckerna? 
Vi kommer att undersöka läroböckerna utifrån två olika perspektiv. Dels kommer vi att ta 
reda på om läroboksförfattarna utgår från någon speciell inriktning av judendomen, dels 
kommer vi att undersöka lärobokstexterna ur ett genusvetenskapligt perspektiv. Vi har 
valt att fokusera på ortodox och reformjudendom men är ytterst medvetna om att fler 
inriktningar förekommer. Anledningen till detta val är att det finns tydliga skillnader 
mellan ortodox och reformjudendom som underlättar vår undersökning. Dessutom måste 
vi avgränsa oss eftersom vi inte kan behandla samtliga inriktningar inom judendomen. 

 
Vi utgår från dessa frågeställningar: 
 
1. Vilar beskrivningen av judendomen på någon speciell judisk inriktning? Vilken form 

av judendom utgör normen för presentationen i lärobokstexterna? Ses den ortodoxa 
judendomen som den ”riktiga” judendomen framför reformjudendomen? Eller är båda 
inriktningarna lika väl representerade? 

 
2. Vilken plats får kvinnor respektive män i lärobokstexterna? Beskrivs judendomen 

både från ett kvinnligt och manligt perspektiv?  
 

Vår hypotes är att ortodoxa mäns judendom företrädelsevis beskrivs i lärobokstexterna. 
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1.2. Material och metod 

 
I undersökningen har vi använt avsnitten om judendomen i fyra olika läroböcker som 
används eller har använts på våra respektive partnerskolor. Dessa läroböcker är 
Religionskunskap med etik och livsfrågor, av Sten Rodhe och Bo Nylund (1991), Söka 
svar, Religionskunskap kurs A & B av Malin Mattson m.fl. (2000), Religionskunskap A 
om livsfrågor, religion och etik av Carl E Olivestam m.fl.(2001) och Religion och 
sammanhang, Religionskunskap kurs A & B av Börge Ring (2001). 
 
I anslutning till källtexterna har vi också läst relevant litteratur. Texter som tar upp 
religiösa plikter samt feministisk judendom har varit aktuella för vår undersökning. Två 
litteraturexempel är ”Judaism” (1994) av Alexandra Wright ur Women in Religion samt 
Eva-Maria Janssons artikel ”Judendom” (1996) ur Religionshistoria: Ritualer Mytologi 
Ikonografi. Vidare har vi läst texter som beskriver judendomens inriktningar, främst då 
Dan Cohn-Sherboks bok Modern Judaism (1996). Vi har även läst och använt oss av mer 
allmän litteratur som behandlar textanalys och läroboksgranskning gällande andra 
religioner. 
 
Metoden vi använt är textstudier. I undersökningsdelen har vi tittat på hur judendomen 
beskrivs i lärobokstexterna utifrån två perspektiv. Resultaten har sedan diskuterats mot 
referenslitteratur samt styrdokumenten dvs läroplanen Lpf  94 och kursplanerna för 
religionskunskap i gymnasieskolan.  

 
I ett tidigare skede av arbetet hade vi tänkt utföra mindre intervjuer med elever, lärare och 
kanske företrädare för de olika inriktningarna inom judendomen. Detta för att vi skulle få 
en tydlig bild av vad elever och lärare anser om läroböckerna samt huruvida judar håller 
med om det som står i läroböckerna eller inte. Denna tanke övergavs då vi egentligen ville 
fördjupa oss i lärobokstexterna och verkligen tränga in i materialet.  
 
 
1.3. Disposition 
 
Efter detta inledande kapitel presenterar vi ett bakgrundsavsnitt där vi redogör för 
judendomens inriktningar samt beskriver kvinnors respektive mäns religiösa plikter. 
Därefter följer ett stycke om lärobokens roll i skolan och styrdokumentens föreskrifter. 
Bakgrunden ger förberedande information för resultat- och diskussionsavsnitten. Vidare 
presenterar vi tidigare forskning inom läromedelsgranskning. På detta följer 
undersökningsresultaten och en diskussion av dessa där vi även väver in referenslitteratur, 
Lpf  94 och kursplanerna för religionskunskap. Därefter drar vi slutsatser av diskussionen 
samt svarar på våra inledande frågor. Slutligen presenterar vi förslag till vidare forskning 
och en sammanfattning av uppsatsens innehåll. 
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2. Bakgrund 
 
2.1. Judendomens inriktningar 

 
Ortodox judendom 

 
Enligt nationalencyklopedin innefattar ortodox judendom de inriktningar som håller fast 
vid den traditionella judiska läran och levnadssättet. Ortodoxa judar försöker följa 
föreskrifterna i Tora så långt som möjligt. Det ortodoxa namnet och inriktningen uppkom 
under 1800-talet som en motreaktion till reformjudendomen.1  

 
Judar som bekänner sig till den ortodoxa inriktningen anser att de är ett utvalt folk och 
genom detta gavs dem ett historiskt uppdrag. Detta var att bära gudomlig sanning till 
mänskligheten och Israel (det judiska folket) har till uppdrag och som plikt att bevara och 
iaktta Guds lagar. Guds lagar återfinns i den heliga skriften Tora, de fem Moseböckerna, 
och enligt de ortodoxa judarna gavs både den muntliga och den skriftliga Toran av Gud 
till Moses på berget Sinai. Gud gav varje ord som finns i Tora till Moses på Sinai2 och 
Tora ses därför som uttryckta uppenbarelser av Gud.3  
 
Viktiga delar av den ortodoxa tron är: 
 

• Shema-bönen: ”Hör Israel! Herren är vår Gud, Herren är en.” 4 
• Gud är skaparen av himlen och jorden. 
• Hebreiska texter framställer Gud som Herre över historien.  
• Gud har ingen början eller slut, Gud är evig. 
• Gud är inte bara transcendent utan finns i världen och den israelitiska historien kan 

intyga att Gud agerar i världen. 
• Gud är allsmäktig och Guds kunskap är inte begränsad av tid och rum, inget är 

gömt för Guds sikt. 
• Allt är förutsägbart för Gud vet människans tankar och gärningar men folket har 

givits friheten att välja. 
• Gud belönar och straffar. 
• Gud ensam ska dyrkas och tro på profetian. 
• Moses är den största av profeterna och att Moses fick Tora av Gud. 
• En personlig Messias och dennes återkomst. 
• Återuppståndelse av de döda. 

 
Detta är den ortodoxa judendomens grundtankar som inspirerats av Moses Maimonides 13 
bud. Utöver detta bedriver de ortodoxa judarna fortfarande omskärelse och döper 
konvertiter som blir judar då de konverterar enligt den ortodoxa inriktningens regler. Dock 
har många ortodoxa judars tro på de heliga doktrinerna förändrats. Många har förkastat 
tron på återuppståndelse av de döda, messiansk frigörelse och en slutlig dom.  
 

                                                 
1 Internet 1 
2 Cohn-Sherbok, 1996, s. 44, 127 
3 Internet 1 
4 Bibel 2000, 5 Mos. 6:4 
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Meningen med ett mänskligt liv är inte att uppnå personlig lycka och perfektion utan en 
strävan efter att tjäna Gud och lyda Hans vilja. Den sanna lyckan hos den ortodoxa juden 
är att lyda Gud.5 I världen finns ca 13 miljoner judar, av dem är ca fyra miljoner ortodoxa 
judar och dessa judar använder sig uteslutande av hebreiska i synagogan, till skillnad från 
andra judiska inriktningar.  

 
Till skillnad från ortodoxa judar lever ultraortodoxa judar avskilt från det övriga 
samhället. Den största gruppen ultraortodoxa judar är chassider men det finns också 
ultraortodoxa judar som inte är chassider vilka främst finns i Litauen. Denna inriktning 
vill utleva Tora bokstavligen och avskärmar sig därför från allt sekulärt i det moderna 
samhället och bygger upp ett eget chassidiskt samhälle. De största chassidiska 
församlingarna finns i Israel och i USA.6 Grundidén i chassidismen är att man kan få 
instinktiv kunskap om Gud i allt, även i det vardagliga livet. Chassidismen vänder sig inåt 
till den personliga religiositeten och magi och extas är element som infinner sig. 
Gudsdyrkan ska ske med spontanitet och entusiasm ska ersätta högtidligheten och 
formaliteten i bönen.7  
 
Chassidismen är en väldigt auktoritär inriktning inom judendomen. De chassidiska ledarna 
kallas rebbe eller zaddik och dessa är andligt överlägsna eftersom de står närmast Gud. 
Zaddikens mål är att lyfta upp församlingens själar till det gudomliga ljuset och bara 
genom denna andliga ledare kan människor uppnå sann förståelse för Gud. Zaddiken kan 
utföra mirakler i himlen och på jorden samt förvandla sina anhängares onda gärningar till 
något gott. Detta eftersom zaddiken har den speciella gudomliga relationen.8  
 
Det finns tydliga tecken som utmärker chassidiska judar och det är männens klädsel, 
tinnings-lockar samt kvinnornas peruker. Chassidiska män bär svarta kostymer, svarta 
hattar, även i päls, medan kvinnor klär sig utan prakt. Gifta kvinnor använder peruk, 
sjalett eller hatt för att täcka sitt hår9om de inte redan rakat av håret. Även ortodoxa 
kvinnor täcker sina huvuden som gifta. 
 
Ortodoxa och ultraortodoxa judar anser att de är de enda som har den sanna formen av 
judendom. Ortodoxi är det enda legitima uttrycket för judisk tro. Andra judiska 
inriktningar ses som kätterska. Andra inriktningar är inte alls lika exkluderande. 
Inriktningar utöver den egna ses som mindre lämpliga och mindre anpassade till den 
moderna tiden. Man utesluter alltså inte andra inriktningar men ställer sin egen inriktning i 
centrum.10

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
5 Cohn-Sherbok, 1996, s. 41-45, 49, 243, 31 
6 Internet 2 
7 Ewald, 1996, s. 83-84 
8 Cohn-Sherbok, 1996, s. 56, 72, Internet 1 
9 Bowker, 2004, s. 126 
10 Cohn-Sherbok, 1996, s. 245-246 
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Reformjudendom 
 
Även denna inriktning uppkom under upplysningen och skapades för att vissa judar ville 
förena judendom med forskning och nya upptäckter. Reformjudendomen ville 
modernisera den judiska läran så att den också innehöll sekulära tankar och förändringar i 
den traditionella liturgin.11 Man motsatte sig den auktoritet som fanns/finns inom 
ortodoxin och den traditionella tron på messiansk befrielse. Inom reformjudendomen 
ansåg man också att omskärelsen var en barbarisk rit som borde elimineras från judisk 
ritual.12 Reformjudendom kan även kallas liberal judendom på grund av den liberala 
hållningen till den judiska traditionen. Denna beteckning används främst i USA. 

 
Anhängare av reformjudendomen anser att man ska följa den grundlag och moral som 
finns i det land man är bosatt i men man ska också upprätthålla den religion som ens 
förfäder har haft. Reformjudar anser att den hebreiska Bibeln och det mosaiska 
lagsystemet hör till historien i Palestina och därför accepterar man bara de moraliska lagar 
och ceremonier som kan anpassas till det moderna samhället. Man förkastar alltså moral 
och ritualer som inte går att tillämpa i de miljöer som finns i dagens civilisation. Lagar 
som rör diet, renhet och klädsel uppkom för väldigt längesedan i en helt annan tid och är 
därför helt främmande för dagens mentala och andliga tillstånd. Dessa regler hämmar 
människan istället för att öka den moderna andligheten.13 Därför försöker 
reformjudendomen formulera modifikationer av sabbaten, matlagar och judisk vördnad. 14 
Denna syn på samhällets möte med religionen gör att reformjudar inte ser på ny forskning 
som ett motstånd till religionen utan det går att förena ny vetenskap med religion. Enligt 
reformjudendom kan man vara jude om man har en judisk moder eller en judisk fader. 
Inom reformjudendomen har man alltså tänjt lite på gränsen för vem som är jude. 15

 
Synen på Tora visar också att reformjudendomen vill förändra den traditionella läran. 
Tora ses som ett resultat av förhållandet mellan Gud och det judiska folket. Skriften är 
inte skriven av Moses utan är sammanställd av flera generationer lärda. Tidigt översattes 
också Tora till landens hemspråk, bl.a. tyska, och det gjordes också olika kommentarer till 
texterna. Dessa kommentarer förenade judisk lära med sekulär lärdom.16  
 
1871 kom det första gemensamma uttalandet av principer och uppgifter inom 
reformjudendomen. Detta markerade en ny och viktig början där den reformjudiska 
församlingen såg sig själva som ett verktyg för förändring. Essensen och kallelsen i 
judendomen förblev den samma men många ceremonier behövdes modifieras.17  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Cohn-Sherbok, 1996, s. 73 
12 Cohn-Sherbok, 1006, s. 78-80 
13 Cohn-Sherbok, 1996, s. 74, 83 
14 Cohn-Sherbok, 1996, s. 78-80 
15 Cohn-Sherbok, 1996, s. 243 
16 Cohn-Sherbok, 1996, s. 74-75, 93 
17 Cohn-Sherbok, 1996, s. 80-81 
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1931 uppkom ”The Columbus Platform of the Reform movement”.18 Denna plattform 
definierade essentiella principer inom den judiska tron i olika punkter. Här följer ett urval: 

 
1. Judendomen är det judiska folkets religiösa erfarenheter i historien. Nya 

upptäckter och ny forskning står inte i konflikt med religionens anda. 
2. En levande Gud styr världen med lagar och kärlek. I Honom har allt existerande 

sin källa och Han är närvarande i världen. Han dyrkas som Herren över universum 
och som den barmhärtiga Fadern. 

3. Människan är gudomlighetens avbild och hennes själ är odödlig. Människorna är 
aktiva medhjälpare till Gud och som Guds barn har de fått moralisk frihet och ett 
ansvar att övervinna ondska. (Reformjudar förkastar tron på kroppens 
återuppståndelse och helvete och paradis som platser för evigt straff eller evig 
belöning.)19 

4. Både den muntliga och skriftliga Toran innehåller Israels för alltid växande 
medvetande om Gud och den moraliska lagen. På grund av att Tora är en produkt 
av dess historia/tid finns det lagar som har förlorat sin betydelse idag. 

5. De människor som inte är judar är välkomna som likvärdiga medlemmar i den 
judiska församlingen om de accepterar den reformjudiska tron. Uppgiften är att 
samarbeta med alla människor i Guds rike av universellt brödraskap, sanning och 
fred på jorden. Detta är det messianska målet. 

6. Religion och moral hör samman inom judendomen. Sökandet efter Gud innebär att 
sträva efter helighet, rättfärdighet och godhet. Det är omöjligt att älska Gud om 
man inte älskar medmänniskorna. Mänskliga liv är heligt och alla ska behandlas 
rättvist oberoende av ras, religion eller klass. Idealet är universell fred och därför 
förkastas allt våld och förlitan ges till moralisk utbildning, kärlek och sympati.  

7. Hemmet är ett viktigt fäste i det judiska livet. Synagogan är den äldsta och den 
mest demokratiska institutionen som länkar samman alla församlingar och förenar 
dem med Israel. Böner är religionens röst som leder människans hjärta och själ till 
Gud.  

 
Det finns dock många olika syner inom reformjudendomen. 1976 uppkom en ny 
plattform, San Franciscos, där ännu fler tankar och principer för reformjudendom 
uppkom. Dessa principer var däremot inte så olika de som uppkom 1937. En ny tanke var 
att reformjudendomen ska tolerera diversitet och uppskatta skillnader. Arbete sker för 
divergens och skillnader inger hopp inför vad som vilar i framtidens sköte.20  

 
På senare tid har stora förändringar skett inom synagogorna. De har till exempel blivit mer 
demokratiska. Kvinnor har haft möjlighet att bli ledare och rabbiner. Den första kvinnliga 
rabbinen kom 1972 och på 1980-talet hade fler än 75 kvinnor blivit rabbiner. Den manliga 
dominansen har alltså starkt avtagit. Rabbiner har också ersatts av akademiker på 
universitet och lärdom förvärvas på universitet istället för inom rabbinsällskapet. Rabbiner 
har anpassats till en mer informativ predikande stil och kantorer i synagogan har ersatts 
med körer.21  

 
 
 
                                                 
18 Cohn- Sherbok, 1996, s. 84-87 
19 Cohn-Sherbok, 1996, s. 83 
20 Cohn-Sherbok, 1996, s. 92-93 
21 Cohn-Sherbok, 1996, s. 90-91 
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2.2. Kvinnors och mäns religiösa plikter inom judendomen 
 
Enligt judendomen leder Gud människan och Guds ord finns formulerade i 613 bud 
mitzvot.  Buden kan härledas ur Tora och består av 248 positiva bud samt 365 negativa 
(”du skall” respektive ”du skall icke”).22 För judar är det viktigt att leva i enlighet med 
den judiska lagen halakhah som beskriver hur buden ska tillämpas i det dagliga livet.23

 
Ett av buden är omskärelse på pojkar. Den lilla gossen genomgår en omskärelse på den 
åttonde levnadsdagen som ett tecken på att han står i förbund med Gud. Flickor genomgår 
ingen omskärelse. Istället uttrycker föräldrarna sin glädje över dotterns födelse genom en 
särskild tacksägelseceremoni i synagogan. Detta sker inte vid någon särskild tidpunkt efter 
födelsen.24 Vid tretton års ålder förklaras pojken vuxen och blir då budets son bar mitzva. 
Flickan blir budets dotter bat mitzva samt förklaras vuxen vid tolv års ålder. Bat mitzva är 
dock något som började firas för några hundra år sedan och har alltså inte alltid varit en 
etablerad ceremoni.25  

 
De viktigaste religiösa plikterna för män är att flitigt studera Tora samt att be tre gånger 
dagligen. Mäns huvuden ska vara täckta i synagogan och därför bärs kippa. Böneremmar 
tefillin och bönesjal tallit är också centrala attribut för män och inom reformjudendomen 
även för kvinnor.  

 
Kvinnors främsta plikter rör hem och hushåll. De är speciellt ansvariga för tillredningen 
av den judiska kosten kosher. Bland de 613 buden finns tre bud som är speciellt riktade till 
kvinnor. Två av buden är knutna till sabbaten, dessa är: att tända sabbatsljusen nerot samt 
att spara en del av degen till sabbatsbrödet hallah. Förr lades lite av sabbatsbrödets deg 
undan till prästerna som en offergåva. Idag tar kvinnor en liten bit av degen och bränner 
den i ugnen eller elden under en speciell välsignelse som en symbolisk handling.26 Det 
tredje budet är att iaktta föreskrifterna gällande menstruation och förlossning niddah.27 
Äktenskapet måste följa föreskrifterna om niddah. En kvinna anses oren under och en 
period efter menstruation och förlossning. Man och kvinna får inte ha sexuellt umgänge 
under dessa perioder.28 I vissa fall genomgår kvinnor rituella reningsbad mikveh efter 
menstruation och förlossning.29

 
Sabbaten är mycket central och viktig inom judendomen. I hemmet inleds sabbaten med 
att husmodern tänder sabbatsljusen. Husfadern reciterar kiddush (helgande av sabbaten) 
och läser en lovprisning till sin kvinna ur Ordspråksboken. Det finns en stark känsla av 
glädje knuten till sabbaten och kvinnor har genom arbetet i hemmet stor del i denna 
glädje. I synagogan läser män ur Tora under sabbaten. Inom reformjudendom förekommer 
det också att kvinnor kallas till läsning av Tora.30

 

                                                 
22 Wright, 1994, s. 136 
23 Jansson, 1996, s. 224 
24 Wright, 1994, s. 120 
25 Jansson, 1996, s. 222-223 
26 Internet 3 
27 Wright, 1994, s. 122-123 
28 Wright, 1994, s. 129 
29 Plaskow, 1990, s. 270 
30 Jansson, 1996, s. 226-227 
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Purim är den enda judiska helgen som är instiftad till minne av en kvinna: den modiga 
drottning Ester som räddade sitt folk undan förföljelser på 400-talet f.v.t. Under purim bär 
alla judiska småflickor en bild av Ester och i synagogan läser man ur Esters bok.31

 
Judendomen är en traditionellt patriarkalisk religion. De judiska ceremonierna omfattar 
främst männen men på senare tid har förändringar skett.32 Inom ortodox judendom tillåts 
kvinnor inte att bli rabbiner och man håller starkt på att kvinnors plikter är i hemmet. 
Kvinnor tillåts inte sitta tillsammans med män i synagogan utan tilldelas platser på 
läktaren. På vissa håll har parallella institutioner för kvinnor inrättats men kvinnor har inte 
tillträde till manliga områden. Inom reformjudendom kan kvinnor bli rabbiner och sitta 
tillsammans med män i synagogan. Kvinnor kan också inom denna inriktning räknas till 
minjan (antalet personer som krävs för att gudstjänst får äga rum).33

 
 
2.3. Lärobokens roll i skolan – vad säger Lpf 94 och kursplanerna? 
 
Läroboken i religionskunskap har som uppgift att skapa förståelse och respekt för andra 
kulturer och värderingar. Undervisningen ska skapa en förståelse för att en personlig 
livsåskådning är viktig och värdefull. Eleven ska kunna leva sig in i andra människors 
kultur, samhälle och värderingar. Det ska också skapas en förståelse och en respekt för 
olika människor och deras levnadssätt.34  
 
Eleven ska genom undervisning och läroböcker komma underfund med att just den egna 
kunskapen och de egna värderingarna ligger till grund för handlingar och beteenden.35 
Skolan och undervisningen har som uppgift att hjälpa eleven att utforma en livsåskådning 
av förstående och solidarisk natur. Eleven ska lära sig samhällets demokratiska värden om 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan män och kvinnor samt solidaritet med svaga och utsatta.36 Ett måste 
för att eleven ska lära sig dessa värden är att undervisning och läroböcker utgår från dessa. 
 
Religionsundervisningen i skolan ska vara allsidig, saklig och opartisk. Läroboken ska 
vara objektiv och neutral i frågor som rör livsåskådning och religion.37 Det står klart och 
tydligt i Lpf  94 att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Samtidigt ska individen 
fostras genom kristen etik och västerländsk humanism.38 Detta kan tyckas paradoxalt. 

 
Skolan ska skapa ökad kunskap om och förståelse för andra religioner, kulturer och 
levnadssätt genom att vara öppen och obunden av konventioner. Skolan ska utgöra en 
kontrast till massmediala bilder av religioner och livsåskådningar.  
Undervisningen ska skapa intresse, lust och motivation hos eleven så att de fostras till en 
tolerant, ödmjuk och fördomsfri inställning mot andra religioner och livsåskådningar.39

 

                                                 
31 Jansson, 1996, s. 245-246 
32 Jansson, 1996, s. 222 
33 Jansson, 1996, s. 246 
34 Sander, 1988, s. 42 
35 Sander, 1988, s. 42 
36 Lpf 94, s. 37 
37 Sander, 1988, s. 43 
38 Lpf 94, s. 37 
39 Sander, 1988, s. 45 
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Läroplanen och kursplanerna för religionskunskap i gymnasieskolan ställer också krav på 
genusperspektiv i undervisningen. I läroplanen står det att utbildningen ska vara likvärdig. 
”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 
kvinnligt och manligt.” 40 En av lärarens riktlinjer är att ”se till att undervisningen till 
innehåll och uppläggning speglar både manliga och kvinnliga perspektiv.” 41

 
Kursplanerna för religionskunskap i gymnasieskolan presenterar en genusdimension under 
avsnittet om ämnets karaktär och uppbyggnad. Detta kan bidra till en ökad förståelse för 
religioner och ”genusdimensionen riktar uppmärksamheten på vilken roll religioner och 
andra livsåskådningar har vid utformningen av våra föreställningar om mäns och kvinnors 
värde och uppgifter.” 42

 
 
2.4. Forskningsbakgrund 
 
Det finns en förteckning över läroboksgranskning som gjorts fram till och med 1991.43 
Här presenteras 428 arbeten varav ett handlar om judendom. Lennart Kerbel skrev 1975 
Judar om judar i våra läromedel. Detta är också det enda arbetet vi har hittat som handlar 
om läroböcker och judendom. Vi har försökt få tag i Kerbels skrift men utan resultat.  
 
Vi har sökt intensivt för att få fram tidigare forskning i vårt ämne men inte funnit någon. 
En del forskning har gjorts kring läroboksgranskning, dock är inte just 
religionskunskapens böcker så ofta i fokus. Överhuvudtaget är judendom väldigt lite 
undersökt inom religionsdidaktisk forskning. Detta innebär att vår referenslitteratur blir 
något begränsad. Däremot gör detta vår uppsatsidé extra intressant. Vi kommer verkligen 
att bidra till läroboksforskningen! Vi har hittat en del intressanta uppsatser som gjorts vid 
olika universitet men problemet har då istället varit att man inte får fjärrlåna dem. Det 
känns frustrerande att veta att det finns uppsatser och examensarbeten som kan vara till 
hjälp i vår studie men som vi inte kan använda oss av. Vad vi däremot har funnit är 
läroboksgranskning inom andra religioner, främst islam. Denna tidigare forskning 
kommer att relateras till våra undersökningsresultat.  

 
Kjell Härenstam har gjort en del forskning då det gäller läroböcker i religionskunskap. En 
av hans böcker, Kan du höra vindhästen (2000), är en studie kring läroböckers bild av den 
tibetanska buddhismen. Härenstam tar upp hur presentationen av den tibetanska 
buddhismen i läroböcker har förändrats med tiden. I undersökningen har Härenstam 
studerat böcker från 1970-talet fram till 1990-talet. Urvalet i dessa läroböcker grundas, 
enligt Härenstam, i tidsandans, politikens och religionens klimat i vårt eget land.44  
Man beskriver gärna det som finns i ens egen värld och det man känner till. Alternativt 
beskriver man det som är så långt bort från ens egen värld som möjligt, det exotiska och 
främmande.45  
 
 

                                                 
40 Lpf 94, s. 38  
41 Lpf 94, s. 45 
42 Kursplanerna för religionskunskap, s. 2  
43 Hansson, Tång, 1992, s. 27 
44 Härenstam, 2000, s. 119 
45 Härenstam, 2000, s. 123 
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Läroböckerna präglas av orientalism. Med detta menas att det som är främmande och helt 
olikt den egna kulturen uppfattas som det mest intressanta och får stå för den ”rätta” 
bilden av den kulturen. Härenstam menar att det är viktigt att tänka på att 
läroboksmaterialet är någons åsikter, någons förförståelse samt någons kunskap. Denna 
någon har tagit sig tolkningsföreträde46 och därför ska man alltid vara kritisk till texter 
även om de som i lärobokens fall ska vara neutrala. Läroböckernas författare speglar ofta 
sina ideologier och politiska ståndpunkter i urvalet av information. ”Ingen kunskap är 
värderingsfri.” 47 Målsättningen med läroböcker, enligt Härenstam, är att vidga elevernas 
horisonter. Böckerna bör inspirera till förståelse och låta eleverna ifrågasätta sina tidigare 
fördomar.48

 
I Skolboks-islam (1993) presenterar Härenstam omfattande analyser av läroböckers bild av 
islam. Undersökningen är det svenska bidraget till det europeiska forskningsprojektet 
”Islam in textbooks” som omfattar 22 länder. Initiativet till projektet togs av den islamiska 
vetenskapsakademin vid universitetet i Köln. I Härenstams undersökning granskas 
läroböcker i religionskunskap för låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasiet.  
Undersökningen är kvalitativ och har som syfte att konstatera likheter och skillnader 
läroböckerna emellan.49 I materialurvalet har Härenstam främst koncentrerat sig på 
läroböcker som används eller har använts i den svenska skolan. Enligt Härenstam kan 
islam ses som ett didaktiskt problem. Den västerländska och massmediala bilden av islam 
är ofta negativ och påverkar läroböckerna. ”Risken finns alltså, att läroboken blir 
massmedias förlängda arm, och inte den kritiska instans som den borde vara…” 50 
Härenstam anser att de undersökta läroböckerna ofta generaliserar begreppet islam. Ett 
visst lands förhållanden och tillämpning av islam får representera hela religionen. 
Härenstam finner även att några av högstadiets läroböcker samt till viss del också några av 
gymnasiets läroböcker framställer en mycket negativ bild av islam. I dessa läroböcker 
kopplas den negativa bilden till dagens krig och konflikter där muslimer är inblandade.51

 
Malin Unghs uppsats Analys av den muslimska familjen i läroböcker för religionskunskap 
A på gymnasiet. En religionsdidaktisk studie (2003) har varit till hjälp vid utformningen 
av metoden för vårt arbete. Unghs uppsats har gett uppslag till idéer i vårt eget arbete. 
Ungh har undersökt vad olika läroböcker skriver om den muslimska familjen och jämfört 
detta med vad som står i läroplan och kursplan. Det är dock lite svårt att säga vad hon kom 
fram till i sin studie mer än att kvinnan står i ljuset och barnen i den muslimska familjen 
glöms bort. Familjen beskrivs inte som en helhet och läroböckernas omfattning i detta 
ämne är begränsad.52 Ungh önskar att fler ägnar sig åt läroboksgranskning då hon, precis 
som vi, anser att det är av största vikt att kunna ifrågasätta bilder av religioner som 
blivande lärare.53

 
 
 
 

                                                 
46 Härenstam, 2000, s. 131 
47 Härenstam, 2000, s. 5-6 
48 Härenstam, 2000, s. 144 
49 Härenstam, 1993, s. 97 
50 Härenstam, 1993, s. 57 
51 Härenstam, 1993, s. 271 
52 Ungh, 2003, s. 34, 41 
53 Ungh, 2003, s. 2 
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Jonas Otterbecks artikel ”Vad kan man egentligen begära?” (2004) presenterar en 
granskning av lärobokstexter om islam. Otterbeck har i samråd med en grupp 
gymnasielärare studerat lärobokstexter som används i gymnasielärarnas undervisning. Ett 
syfte med undersökningen är att visa på underliggande värderingar i lärobokstexterna. I 
artikeln tar Otterbeck upp tidigare forskning gällande läroböcker och islam. Det är inte 
ovanligt att islam ofta skildras som en maktlysten, konservativ, exotisk och 
kvinnoförtryckande religion.54 Otterbeck poängterar dock att han själv snarare 
koncentrerar sig på sådant som inte tidigare fokuserats. Till exempel väljer han att titta på 
hur texterna är eller kan vara blinda för kön och genus. Läroboksförfattarna utelämnar 
ibland information om kvinnor och redogör inte alltid för vad som gäller för män 
respektive kvinnor.55 Otterbeck finner också att läroboksförfattarna ibland gör tendentiösa 
urval som att utgå från kristendomen i beskrivningen om islam. Fundamentalism och 
sunni får ofta representera all islam medan till exempel shia lämnas därhän. Frågorna vem 
tolkar och vems tolkning förs fram (vår kursivering) är enligt Otterbeck ytterst viktiga att 
beakta i författandet av läroböcker. Läroboksförfattaren bör reflektera över sin text och 
dess syfte. Orientalism och islamism stigmatiserar ofta muslimers tro och kväver den 
islamiska mångfalden, enligt Otterbeck.56

 

                                                 
54 Otterbeck, 2004, s. 57 f 
55 Otterbeck, 2004, s. 60 
56 Otterbeck, 2004, s. 71 
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3. Undersökning 
 

Här redovisas själva resultatet av vår undersökning. Gällande judendomens inriktningar 
tas ultraortodox judendom i vissa fall upp separat men vanligtvis sammanfogas 
ultraortodox judendom med ortodox judendom. Vi har valt att utgå från ortodox och 
reformjudendom i undersökningen. Det har på många sätt varit svårt att dela upp texten i 
antingen eller eftersom inriktningarna ibland flyter ihop och gränserna suddas ut. Det är 
inte alltid möjligt att ange antal sidor för förekomsten av inriktningar, kvinnor och män. 

 
3.1. Lärobok 1: Religionskunskap med etik och livsfrågor, 1991 
 
3.1.1 Judendomens inriktningar 
 
Text 
 
I denna lärobokstext finns antydan till att det finns skillnader mellan judar. Alla judar 
tänker inte likadant och det finns skillnader och likheter inom judendomen. Ett exempel 
på detta är att författarna skriver att rabbiner ofta säger emot varandra och därför finns det 
idag många olika åsikter om hur regler ska tolkas och tillämpas (s.78). 
Läroboksförfattarna skriver också att det finns skillnader i synen på sabbaten (s.92). Bland 
annat finns det olika judar som ser olika strängt på sabbatsbudet och vad som räknas till 
aktivitet och vad som inte är det. Läroboksförfattarna tar också upp att det finns icke-
religiösa och religiösa judar (s.76) samt att det finns olika inriktningar inom judendomen 
som ortodoxa, konservativa, liberala och assimilerade (s.82). Lärobokstexten har inget 
särskilt kapitel för var och en av de olika inriktningarna, förutom den ultraortodoxa 
chassidismen som beskrivs under ett eget kapitel (s.84-85). Själva texten består av 
ortodoxa såväl som reformjudiska tankar.  
 
Texten tar upp vissa synpunkter som är typiska för reformjudendom: 
 
• Messiasrikets ankomst är en gradvis utveckling mot mer fred och rättvisa på jorden 

(s.87). 
• Guds bud är givna för att hjälpa människan att leva (s.90). 
• Predikan kan ske på landets språk (s.91). 
• Männen behöver inte täcka huvudet (s.92). 
• Kvinnor och män kan sitta tillsammans i synagogan (s.92). 
• Reformjudar rättar inte sitt arbete efter de religiösa buden (s.94). 
• Reformjudar anpassar sig mycket till de icke-judiska samhällena (s.95). 

 
Typiska element som hör till ortodox judendomen är: 
 
• Du är jude om du är född av judisk moder eller konverterat genom stränga krav (s.76). 
• Ultraortodoxa judar accepterar inte staten Israel eftersom den tillkommit på politiskt 

sätt (s.87). 
• Bevarandet av gamla judiska traditioner är viktigt (s.84). 
• Alla pojkar ska omskäras (s.91). 
• Skriftläsning och bön sker i regel på hebreiska (s.91). 
• Kantorn som leder gudstjänsten är man och det måste finnas tio manliga vuxna judar 

för att en gudstjänst ska äga rum (s.91). 
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• Män ska ha huvudet täckt i synagogan. Kvinnor och män får inte sitta tillsammans och 
män ska använda bönekapslar och bönesjal vid vissa tillfällen (s.91). 

• Guds lag gäller både gudstjänst och samhälle. Guds vilja ska förverkligas i samhället 
och därför ska samhället byggas på den gamla judiska lagen (s.94). 

• Rabbinrådet (s.94-95). 
• Det judiska samhället är patriarkaliskt och män har större rättigheter och skyldigheter 

än kvinnor (s.95).  
• Kvinnor har sina viktigaste uppgifter i hemmet (s.91, 95). 
• Kvinnors ansvar gäller särskilt matlagningen (s.95). 
• Blodmat är inte tillåten, mjölkmat och köttmat får inte blandas och olika kärl måste 

användas till matlagningen. Allt kött måste slaktas efter bestämda regler (s.95). 
• Ultraortodoxa judar bildar mindre isolerade grupper där nästan ingen anpassning till 

samhället sker (s.95). 
• Ultraortodoxa chassider lägger tonvikt på inre upplevelse och glädje i form av dans 

och sång (s.83). 
 

Bilder 
 
Av de 13 bilderna som finns i avsnittet är det fem som klart speglar ortodoxi. För det 
första finns en traditionell bild av ultraortodoxa judar vid Västra muren i Jerusalem. Andra 
judiska förespråkare syns men det är de ultraortodoxa som finns i fokus (s.79). Ännu en 
bild som visar en ultraortodox man i Mea Shearim finns och här visas de ultraortodoxa 
judarnas motsättning till staten Israel (s.86). En bild på ultraortodoxa män som skyler sig 
för att inte bli med på bild finns med. Anledningen till att de skyler sig är att människan är 
Guds avbild och därför inte får avbildas (s.88).  
 
Andra bilder är svårare att tyda (s.77, 87, 92, 94). Bilden av en man vid Torarullarna kan 
vara både en reformjude eller en ortodox jude (s.77). Det är i alla fall ingen ultraortodox 
man. En annan bild visar en ultraortodox man som hjälper en yngre man på med 
bönekapslar (s.87). Om denna yngre man är sekulär jude eller reformjudisk är svårare att 
se, däremot är han inte ortodox för då skulle han inte behöva den hjälp han får. Denna bild 
visar alltså på både ortodox och möjligtvis reformjudendom. 
 
Bilden på den unga pojken (s.92) är antagligen en modernare ortodox pojke eftersom han 
har kippa även fast han inte är i synagogan. Den sista bilden (s.94) speglar också ortodoxa 
och möjligen reformjudar. Mannen som viger paret är ortodox, om inte ultraortodox, 
medan paret är mer reform- eller sekulärt inriktade. Kvinnan skulle inte annars ha så kort 
klänning och paret skulle inte vara så modernt klädda. Alltså finns tre bilder som enbart 
speglar ortodoxi eller ultraortodoxi medan det inte finns en enda som enbart speglar 
reformjudendom. På de två bilder som visar lite mer anpassade judar finns ändå ortodoxa 
judar med. 
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Sammanfattning: 
 
Tabell 1. Sammanfattning av lärobokens text och bilder som kan förknippas med ortodox 
eller reformjudendom. Totalt finns 13 bilder och 20 sidor text. 
 Reformjudendom Ortodox judendom 
Text 6 7 
Bild 2 5 

 
Här ser man att bildmässigt har den ortodoxa judendomen den mest överlägsna 
representationen medan det står ganska lika mellan inriktningarna då det gäller antalet 
sidor i texten. I det stora hela är det ändå den ortodoxa judendomen som får mest plats 
eftersom den får störst utrymme på antalet sidor medan reformjudendomen har någon 
enstaka mening här och där. Tydligt syns i punkterna ovan att läroboksförfattarna ger 
ortodoxin störst plats och därför får denna rörelse till stor del spegla judendomen. 
 
 
3.1.2. Kvinnor och män 
 
Text 
 
Texten inleds med frågan: ”Vem är jude?”(s.76). Här står att man måste ha en judisk mor 
för att räknas som jude. Under rubriken ”Historia” (s.78) står det om patriarken Abraham 
att han är judendomens stamfader. ”Med sin bihustru (tjänstekvinna) Hagar fick han sonen 
Ismael, innan han med sin ålderstigna hustru Sara fick sonen Isak.” (s.78). Vidare nämns 
Isaks hustru Rebecka samt Jakobs två hustrur Lea och Rakel. Det berättas att Jakob fick 
tolv söner men att han även fick en dotter nämns inte. På detta följer ett stycke om Mose 
som avslutas med: ”Abraham och Mose är judendomens fäder.” (s.80). Under stycket om 
domare nämns den kvinnliga domaren Debora bland fyra manliga. Vidare presenteras 
kungar och profeter, samtliga av manligt kön (s.80). 
   
Adam nämns som den första människan medan Eva inte nämns alls (s.89). Vidare berättas 
att pojkar genomgår en omskärelse på den åttonde dagen som ett tecken på det särskilda 
förbundet med Gud. Här berättas inget om vad som gäller för flickor (s.91). Vidare står att 
gudstjänsten i synagogan leds av en kantor. ”Hans ledning är dock inte nödvändig.  
Så snart tio manliga vuxna judar är närvarande, kan gudstjänst äga rum.” (s.91). Texten 
nämner inget om att kvinnliga kantorer förekommer inom reformjudendom. Pojken 
vuxenförklaras då han är tretton år gammal. Inget nämns om flickans vuxenålder.  
 
”Kvinnorna anses ha sin viktigaste uppgift i hemmet och har inte samma närvaroplikt i 
synagogan som männen. I synagogorna får i regel inte män och kvinnor sitta 
tillsammans.” (s.91). Längre fram i texten står det däremot att inom liberal judendom kan 
männen ha obetäckt huvud samt att män och kvinnor tillåts sitta tillsammans i synagogan 
(s.92). Texten informerar om att männen ska ha huvudet betäckt och att de under 
morgongudstjänst bär vita bönesjalar med hörntofsar. I lärobokstexten nämns också att 
männen ibland bär böneremmar med bönekapslar. Ingen information lämnas om kvinnors 
klädsel och religiösa attribut (s.91).  
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I en festkalender beskrivs purimfesten på följande vis: ”Glad fest som firas till minne av 
händelserna som berättas om i Esters bok (en förföljelse av judar avstyrdes på 400.talet f 
Kr).” (s.93). I samband med Påskfesten nämns att husfadern läser påskberättelsen. I 
stycket om sabbaten står inget om kvinnors bud nerot och hallah (s.92).  
 
Den sista sidan berättar om den judiska familjen och äktenskapets religiösa betydelse. 
”Familjen är samhällets kärna.” (s.95). Vidare står det att det judiska samhället är 
patriarkaliskt och att mannen har fler rättigheter och skyldigheter än kvinnan. ”Israels 
historia känner dock många kraftfulla och självständiga kvinnor.” (s.95). Ingen närmare 
presentation av dessa kvinnor ges. Läroboksförfattarna nöjer sig med att skriva att 
kvinnors viktigaste uppgifter finns i hemmet, särskilt gällande matlagningen. Här hänvisar 
också läroboksförfattarna till Ordspråksbokens lovprisning till en driftig husmor (31:27): 
”Hon vakar över ordningen i sitt hus och äter inte i lättja sitt bröd.” (s.95). 

 
Bilder 
 
Två av textens bilder innehåller kvinnor medan åtta av bilderna innehåller män. En bild 
visar massor av människor vid Västra muren (s.79). Här finns både män och kvinnor men 
texten nämner inte att det finns en mans- och en kvinnosida vid muren. Det finns även en 
bild på ett judiskt bröllop med brud och brudgum (s.94). 
 
Vidare visas en stor bild på Torarullarna i arken. Framför står en man med kippa (s.77). 
Parallellt med den större bilden på människor vid Västra muren finns också en mindre bild 
som illustrerar en ultraortodox man och en liten pojke vid samma mur (s.79).  
 
Det finns en bild på en ortodox man i stadsdelen Mea Shearim i Jesusalem (s.86) samt en 
bild på en ung man som får hjälp av en äldre ultraortodox man att ordna med böneremmar 
(s.87). Vidare finns en bild på två ultraortodoxa män där bildtexten lyder: ”De ortodoxa 
judarna klär sig ofta på ett ovanligt sätt och låter ofta håret växa vid tinningarna.” (s.88). I 
texten finns ett stycke om sabbaten och under detta stycke finns en bild på en judisk pojke 
som tänder den åttaarmade chanukkaljusstaken (s.92). 
 
 
Sammanfattning: 
 
Texten är mansdominerad och utelämnar information om kvinnor. Totalt finns 13 bilder 
varav två visar kvinnor och åtta visar män. 
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3.2. Lärobok 2: Söka svar, Religionskunskap kurs A & B, 2000 
 
3.2.1. Judendomens inriktningar 

 
Text 
 
I denna lärobok finns inget särskilt kapitel för de olika inriktningarna. Det finns heller 
ingen antydan till att det finns olika inriktningar inom judendomen. Det enda som påvisar 
meningsskiljaktigheter inom judendomen är då läroboksförfattarna skriver att vissa judar 
tycker si och andra tycker så.  
 
Visst finns de stora inriktningarna presenterade i texten men inte öppet. Det står ingenting 
om att ortodoxa judar anser att en viss tolkning av Tora är sann medan reformjudar anser 
att en helt annan tolkning är sann. Av de 28 sidorna finns det meningar på sex sidor som 
tydligt representerar reformjudendom medan 9 sidor visar på tydliga ortodoxa drag. I 
denna lärobokstext ger antalet sidor som beskriver ortodox judendom respektive 
reformjudendom inte så stora skillnader. Det är dock så att den ortodoxa judendomen ofta 
får fler meningar på varje sida medan det ofta bara är en mening som tillfaller 
reformjudendomen. 
 
Exempel i texten som är typiskt för reformjudendom är: 
 
• Orgel finns i synagogan (s.185). 
• Böner finns på hebreiska och svenska (s.186). 
• Alla goda människor, oavsett ras eller tro, ska få vara med om den nya världen som 

skapas av det messianska riket (s.192). 
• Utvaldheten ger större skyldigheter som att föregå med gott exempel (s.196). 
• Messias rör sig mer om ett tillstånd, en tidsålder präglad av fred och harmoni (s.203-

204). 
 

Exempel i texten som är typiskt för ortodox judendom är:  
 
• Allt i synagogan sker på hebreiska (s.186). 
• Alla judiska pojkar omskärs (s.188). 
• Gud straffar och belönar (s.190, 192, 193, 201). 
• Gud har en plan för världen – fred, rättvisa och harmoni (s.190, 192). 
• Messias är personlig – Messias ankomst leder till fred och Guds rike (s.192, 201, 202). 
• Endast genom att ha en judisk moder eller genom att konvertera är man jude. Vissa 

ortodoxa judar godtar inte konverterade judar (s.197). 
• Ett gott liv innebär att budorden följs och budorden är inte Guds förslag till judarna 

utan krav på hur man ska leva. Följ Guds bud utan tanke på någon belöning (s.201).  
• Exklusivism – ortodoxi är den rätta läran och enda sanna formen av judendom, därför 

har de ortodoxa judarna en särställning i världen och de är bättre än andra människor 
(s.196). 
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Bilder 
 

Av åtta bilder finns det egentligen inte alls många som påvisar en särskild inriktning. 
Bilden på Seinfeld-gänget (s.187) visar reformjudar eller till och med sekulära judar (judar 
som avsagt sig den judiska religiositeten). Vidare finns en bild på en av Stockholms 
synagogor (s.185). 
 
Det finns en bild på den Västra muren även i denna bok (s.203) men det är inte den 
traditionella med ultraortodoxa judar i fokus. På denna bild är en reformjudisk herre i 
centrum medan de ultraortodoxa männen står i skuggan. Ändå finns de ultraortodoxa 
judarna med. På en bild (s.199) firas högtiden purim där både ortodoxa judar och 
reformjudar medverkar. 

 
 

Sammanfattning: 
 
Tabell 2. Sammanfattning av lärobokens text och bilder som kan förknippas med ortodox 
eller reformjudendom. Totalt finns åtta bilder och 28 sidor text. 
 Reformjudendom Ortodox judendom 
Text 6 9 
Bild 3 2 

 
Lärobokstexten beskriver judendomen till största del utifrån ett ortodoxt perspektiv men 
texten är inte starkt ortodoxt betonad. I bildmaterialet finns en liten övervikt för 
reformjudendomen. 
 
 
3.2.2. Kvinnor och män 
 
Text 
 
Under rubriken ”Gud sluter förbund med människan” (s.188) står att alla judiska pojkar 
omskärs på den åttonde levnadsdagen som ett tecken på förbundet med Gud. Information 
gällande flickor saknas. Vidare finns ett stycke med rubriken ”Är man och kvinna 
jämlikar?” (s.197). Detta är också det enda ställe i texten som nämner kvinnor 
överhuvudtaget. Här står att alla människor är jämlikar enligt judendomen men att många 
judar anser att skapelseberättelsen anger en rollfördelning mellan könen. ”Mannen ska 
ansvara för gudstjänst, Torastudier och försörjning medan kvinnan ska sköta hem och 
barnuppfostran.” (s.197).  
 
Vidare står det att judendomen är en patriarkalisk religion. Gamla testamentet skrevs av 
män för män och innehåller inte många kvinnor. ”I Tora finns regler som både kränker 
och försvarar kvinnan, men idag är det främst hennes rättigheter som sätts i fokus.” (s. 
197). Vilka rättigheter det rör sig om framgår inte. Istället står att ”…1948 arbetade till 
exempel män och kvinnor sida vid sida under samma villkor och militärtjänstgöringen är 
obligatorisk också för kvinnor i Israel.” (s.197). Stycket avslutas med följande: ”Den 
judiska modern är en symbol för judendomen. Men om detta besvarar frågan om kvinnan 
är jämlik med mannen i ett judiskt samhälle nu för tiden är ovisst.” (s.197). I stycket om 
sabbaten står det att sabbatsljusen tänds men inte att kvinnor gör detta (s.199). 
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Bilder  
 
Tre av textens bilder visar kvinnor medan fem av bilderna visar män. Bilden på Jerry 
Seinfeld och hans tre vänner innefattar Elaine som är kvinna (s.187). Det finns även en 
bild på kvinnor och barn som räddats från Auschwitz koncentrationsläger. Några kvinnor 
bär ett barn i famnen (s.191). Bilden på purimfesten innehåller sju personer varav sex av 
manligt kön och en av kvinnligt kön. Bildtexten lyder: ”Man påminner sig om när den 
bibliska drottningen Ester genom stor list räddade det judiska folket undan förföljelse och 
död.” (s.198).  
 
Texten inleds med en bild på insidan av en synagoga i Stockholm (s.184). Med på bilden 
finns också nio män. Längre fram i texten finns målningen med motivet Gud skapar Adam 
av William Blake. Rubriken ovan lyder: ”Vad är en människa?” (s.194). Vidare finns en 
bild på en judisk man lutad mot Västra muren i Jerusalem. På bilden finns även skuggorna 
av två ultraortodoxa män (s.203). 
 
Sammanfattning: 
 
Texten är mansdominerad och information om kvinnor utelämnas. Totalt finns åtta bilder 
varav tre visar kvinnor och fem visar män. 

       
 

3.3. Lärobok 3: Religionskunskap A om livsfrågor, religion och etik, 2001 
 
3.3.1. Judendomens inriktningar 
 
Text 
 
Denna text är väldigt svår att bedöma eftersom den näst intill enbart handlar om 
gammaltestamentlig historia. Lärobokstexten tar upp grunderna till judendomen och detta 
innebär att alla inriktningar finns med eftersom de har ett gemensamt förflutet och att de 
moderna inriktningarna inte fanns på den bibliska tiden. Texten påvisar både skillnader 
och likheter inom judendomen och läroboksförfattarna är medvetna om att det finns 
skillnader inom judendomen då de tar med detta i läroboken (s.85). Dock är beskrivningen 
av skillnaderna väldigt kortfattad. Det finns bara en mening om varje inriktning och 
dessutom gör man skillnad på reformjudendom och liberal judendom (s.101). Ortodoxa 
judar lever efter de riktlinjer som finns i Tanach och Talmud och de utläggningar som 
deras rabbiner gjort. De reforminriktade och liberala judarna försöker anpassa 
judendomen efter den tid och det land de lever i. I detta går de liberala längre och vill ha 
lika rätt mellan könen och kvinnliga rabbiner (s.101). Läroboksförfattarna verkar alltså ha 
skapat en egen terminologi vilket förvirrar. 
 
I slutet av kapitlet speglas reformjudendomen. Det står att alla människor kommer att få ta 
del av det kommande riket där fred och rättvisa ska råda (s.103). Det enda man behöver 
göra är att våga knacka på rutan och sträcka in sin hand för att få ta del av den judiska 
gemenskapen.  

 
 

 
 

 20



Bilder 
 

I lärobokstexten finns endast tecknade bibliska motiv, förutom möjligtvis två bilder (s.84, 
103). Dessa två bilder kan vara lite mer moderna och bilden av ett sällskap som äter 
middag (s.103) verkar spegla moderna reforminriktade judar. Kvinnan på bilden (s.84) 
kan vara sekulär eller reforminriktad. Bilder på ortodoxa judar saknas. 

 
 

Sammanfattning: 
 
Lärobokstexten förespråkar inte den ortodoxa judendomen framför de andra 
inriktningarna. Det framgår inga skillnader mellan olika inriktningar och det finns inga 
meningar som påvisar att den ortodoxa synen är normerande för hela judendomen. Två av 
textens bilder kan kopplas till reformjudendom medan bilder som kan kopplas till ortodox 
judendom saknas. 
 
 
3.3.2. Kvinnor och män 
 
Text 
 
Judendomens gemensamma grunddrag presenteras. ”Gemensamt är också strävan efter det 
perfekta livet, vilket bl.a. förutsätter att man har en rabbin att rådfråga, en vän att umgås 
med och en hustru att dela livet med.” (s.85, 87). Ingen information om vad som innebär 
det perfekta livet för kvinnor ges. Efter detta följer ett stycke med rubriken ”Äta 
tillsammans- Abraham”. Här nämns Abrahams hustru men utan namn. Vidare står det att 
Faraos dotter adopterade Mose (s.85). Texten berättar vidare om Mose och hans liv. Mose 
flydde ut i öknen där han mötte sju kvinnor. Senare gifte sig Mose med en av kvinnorna 
och tog arbete hos hennes far. Vidare finns ett stycke med rubriken ”Visa mod- David och 
Goljat” (s.95). Här berättas att David blev gift med kungadottern men hennes namn 
presenteras inte.  
 
Texten berättar om hur David förälskar sig i Batseba och gör henne med barn. ”David 
kallade då snabbt hem Uria på permission och hoppades att mannen skulle passa på 
tillfället att ligga med sin hustru.” (s.98-99). Detta lyckades inte och David sände Uria i 
strid för att han skulle dödas. ”Så skedde och David kunde ta Batseba till sin hustru och 
hon förblev favoriten bland hans många hustrur. Hon fick också stort inflytande över 
kungen. Hennes nästkommande son, Salomo, kom därför att bli kung efter David.” (s.99). 

 
I anslutning till berättelsen om David och Batseba finns studieuppgifter med påståenden 
och slutsatser som eleverna ska ta ställning till. Under rubriken ”8:9 Sant eller falskt?” 
(s.99) finns följande två påståenden: ”Berättelsen visar också på den skillnad som rådde 
mellan man och kvinna.” och ” Mannen har sina metoder att få sin vilja fram. Kvinnan får 
anpassa sig efter omständigheterna.”  
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I avsnitt ”8:11 Relationen man och kvinna” finns tre reflektionsuppgifter:  
 
”A  Hur uppfattar du Batsebas möjlighet att agera i denna händelse? 
  B  Hur är relationen mellan man och kvinna idag i Sverige om du jämför med på Davids     
       och Batsebas tid? 
  C  Det har skrivits flera böcker i modern tid om relationen David-Batseba-Uria. Varför  
       tror du att denna historia har intresserat dessa författare och deras läsare?” (s.99). 

 
 

Bilder 
 
Sex av textens bilder visar kvinnor medan 21 bilder visar män. Texten inleds med en bild 
på en kvinna som i en tankebubbla frågar sig ” Hur ska jag leva?” (s.84). Samma citat är 
även rubrik för kapitlet om judendomen. Kvinnan är ung och modern med dräkt, pumps, 
örhängen och håret uppsatt i hästsvansar. Abrahams hustru finns med på bild i samband 
med att tre okända män intar måltiden tillsammans med Abraham (s.86). De diskuterar 
Abrahams barnlöshet och de tre männen lovar Abraham en son inom tre år. I vänstra 
hörnet tänker hustrun: ”En son?! Ha ha! Det är omöjligt vid min ålder!” (s.86). 
 
Vidare finns en bild på Faraos dotter och Mose i vassen (s.88). Därefter följer tre bilder på 
Mose. Bilden som visar en israelitisk familj som äter en måltid innehåller två kvinnor och 
tre män (s.91). Mose och hans svärfar Jetro medverkar på några bilder (s.92-93). David 
och Goljat illustreras också (s.94, 96 och 97). Vidare finns en bild på Batseba och David 
(s.98) samt bilder på kungar och profeter (s.100).  

 
Den sista sidan (s.103) innehåller ytterligare en bild på en måltid. Vid bordet sitter sex 
personer varav två är kvinnor. Den ena kvinnan ser precis ut som kvinnan på första sidan. 
Hon tänker: ”Äta gott och leva gott…”. (s.103). Nedanför den större bilden på måltiden 
finns en mindre bild på en man som tittar in genom fönstret på familjen vid 
middagsbordet.  
 
Sammanfattning: 
 
Texten är mansdominerad och saknar information om kvinnor. Sex bilder visar kvinnor 
medan 21 bilder visar män.  

 
 

3.4. Lärobok 4: Religion och sammanhang, Religionskunskap kurs A & B, 2001 
 
3.4.1. Judendomens inriktningar 
 
Text 
 
Denna lärobokstext är den enda av fyra som har speciella kapitel för de olika judiska 
inriktningarna: ortodox, konservativ och liberal judendom. Den ortodoxa inriktningen får 
här dubbelt så mycket plats som de andra två. Under det ortodoxa kapitlet behandlas 
främst ultraortodox judendom och läroboksförfattaren skriver att det ofta är de ortodoxa 
som står för den massmediala bilden av judendomen (s.69).  
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I texten om den konservativa judendomen framgår det inte särskilt klart vad konservativ 
judendom är bara att den är en medelväg mellan ortodoxi och liberal judendom som 
läroboksförfattaren kallar reformjudendomen (s.71). I texten finns också ett kapitel om 
chassidism men detta infaller inte under rubriken ”Riktningar” där de andra rörelserna 
beskrivs. Av 26 sidor text är det 11 sidor som klart speglar ortodox judendom medan 
endast fyra sidor beskriver reformjudendomen. 
 
Tecken på reformjudendom i texten är: 
 
• Man kan förneka att man tillhör ett utvalt folk men man kommer ändå inte ifrån sin 

uppgift. Alla människor har fått uppgifter av Gud (s.52). 
• Tron på fredsrikets ankomst istället för tron på en personlig Messias (s.55). 
• Man följer bara några få matregler (s.63). 
• Lagar och regler i Tora är skrivna för en tid som inte längre finns. Därför används de 

lagar som går att anpassa till dagens samhälle (s.71). 
• Gudstjänsten kan firas på vilket språk som helst (s.71). 
• Orgel används i synagogan (s.71). 
• Kvinnor kan vara rabbiner (s.71). 
• Sabbat kan firas på söndagar (s.71). 
• Kvinnor och män sitter blandade i synagogan (s.71). 

 
Tecken på ortodox judendom i texten är: 

 
• Bibelns återgivande av historien är sanning (s.50). 
• Man följer alla regler som finns i Bibeln (s.50, 69). 
• Man är jude då man är född av judisk moder och möjligtvis om man har konverterat 

(s.51). 
• Det finns ingen anledning att ifrågasätta det uppdrag som Gud givit det utvalda folket 

(s.52). 
• Gud ska sända en man för att upprätta ett fredsrike på jorden och han är Messias. 

Jorden ska då bli ett paradis (s.55) och med detta upphör judarnas uppdrag som Guds 
tjänare på jorden (s.56). 

• Chassidismen menar att man kan uppleva Gud i naturen och livet, genom dans och 
glädje (s.59) 

• Man får inte blanda kött med mjölk (s.63). 
• Kvinnor deltar inte aktivt i synagogans gudstjänst eftersom det inte ingår i kvinnors 

plikter (s.68). 
• Flickornas bat mitzva är inte lika väl fastställd som pojkarnas bar mitzva (s.68). 
• Ultraortodoxa män har skruvlockar vid öronen, svarta kläder och hattar. Kvinnor har 

peruk (s.69). 
• Ultraortodoxa judar upprättar ofta egna samhällen med skolor, affärer och synagogor 

(s.69-70). 
• Ultraortodoxa judar behöver inte göra militärtjänst då deras tjänst är att utföra 

religiösa studier (s.70). 
• De mest ortodoxa accepterar inte staten Israel eftersom den inte är skapad av Messias 

och därför är även de ultraortodoxa judarna ett stort hot mot freden i Israel (s.70). 
• I ortodoxa synagogor får inte kvinnor och män sitta ihop utan kvinnorna sitter på 

läktaren och männen i gudstjänstrummet (s.71). 
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Bilder 
 
I denna lärobok finns 14 olika bilder varav sex kan tolkas som klart ortodoxa eller 
ultraortodoxa. En bild (s.51) innehåller en ultraortodox man som undervisar små 
ultraortodoxa pojkar som läroboksförfattaren har satt ihop med rubrikens fråga ”Vem är 
jude?”. Därefter finns den klassiska bilden med ultraortodoxa män som står och ber 
framför Västra muren i Jerusalem (s.58). Även denna lärobokstext har en bild av en av 
Stockholms synagogor (s.64). 
 
Vidare finns två bilder som visar på ortodoxa och ultraortodoxa judar (s.66, 67). Den ena 
visar en ung man som tänder en chanukkaljusstake (s.66). Den andra är en bild som 
föreställer bar mitzva firande (s.67). Det finns ingen bild som visar firandet av bat mitzva. 
Under textavsnittet om de olika inriktningarna inom judendomen så visas två bilder (s.69-
70) som innehåller ultraortodoxa judar. Den ena (s.69) visar ultraortodoxa män som 
vänder ryggen till små flickor som leker bredvid dem. Den andra visar också en sekulär 
eller reforminriktad, om ens judisk, kvinna men det finns ingen bild med enbart 
reformjudar (s.70). Endast en bild, möjligen två, av 14 visar på reformjudendom eller 
sekulär judendom.  
 
Ännu en bild (s.71) som finns under textavsnittet om judendomens olika inriktningar är tre 
figurer som visar hur män och kvinnor får sitta i synagogan enligt de olika inriktningarna. 
Detta ger enligt läroboksförfattaren en tydlig förklaring till skillnaderna mellan de olika 
inriktningarna.  
 
 
Sammanfattning: 
 
Tabell 3. Sammanfattning av lärobokens text och bilder som kan förknippas med ortodox 
eller reformjudendom. Totalt finns 14 bilder och 29 sidor text. 
 Reformjudendom Ortodox judendom 
Text 4 11 
Bild 1-2 6 

 
Här ser man lärobokstextens starka betoning av den ortodoxa judendomen som får fungera 
som grund för hela judendomen. 
 
 
3.4.2. Kvinnor och män 
 
Text 

 
Den första sidan berättar om patriarkerna Abraham och Jakob eller Israel som han även 
kallas. ”Israel fick tolv söner och en dotter…” (s.46). Vidare finns ett stycke med rubriken 
”Gud visar sig i historien”. Här nämns att judendomens ursprung är patriarkerna 
Abraham, Isak och Jakob. ”Judendomen har sedan dess förändrats och det är stor skillnad 
på nu och då.” (s.47).  
 
Texten informerar om Abraham och den judiska seden att omskära pojkar som ett tecken 
på förbundet med Gud. Ingen information om vad som gäller för flickor lämnas.  
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”Tillsammans med sin tjänstekvinna fick Abraham sonen Ismael, som blev stamfar för de 
arabiska folken medan Isak blev det för israeliterna.” (s.48). Abrahams tjänstekvinna ges 
ingen närmare presentation.  
 
Under rubriken ”Vem är jude?” står det att den person som är född av en judisk mor är 
jude. Detta, enligt läroboksförfattaren, eftersom att kvinnorna ofta våldtogs under 
förföljelser och det var svårt att veta vem som var far till barnen. Läroboksförfattaren 
belyser här frågan ”Vem är jude?” ur ett tydligt manligt perspektiv. ”En judisk man måste 
alltså få barn med en judinna för att barnet ska bli jude.” (s.51).  
 
Lärobokstexten tar upp domare och kungar (s.55). Gällande domarna nämns Simson, 
vilken är den mest kände enligt läroboksförfattaren. Kungarna Saul, David och Salomo 
presenteras därefter. Lärobokstexten innehåller en översikt över de judiska högtiderna, 
bland annat purimfesten. Den information som lämnas om denna fest är knapp. 
Tidpunkten för festen är februari och innehållet är räddning från förföljelser (s.65).  
 
I stycket om bar mitzva och bat mitzva (s.67) presenteras först pojkens ceremoni. 
”Flickorna har en motsvarande ceremoni som dock inte är så tydligt fastställd som 
pojkarnas, vilket hänger samman med att som kvinna deltar man inte lika aktivt i 
synagogans gudstjänst. Det ingår helt enkelt inte i kvinnans plikter. Hon blir ”budets 
dotter”, bat mitzva, vid tolv års ålder.” (s.68). På detta följer ett stycke om skilsmässa och 
vigsel. ”Kvinnan måste vänta minst 92 dagar innan hon får gifta om sig.” (s.68) och 
”Vigsel ska ske i närvaro av minst tio män.” (s.68). Texten berättar vidare om 
judendomens inriktningar (s.69) och kvinnor i peruk nämns som karakteristiskt för den 
ortodoxa judendomen. Vidare står det om liberal/reformjudendom och här nämner man att 
kvinnliga rabbiner förekommer inom denna inriktning (s.71).  
 
Bilder 
 
Endast två av textens bilder visar kvinnor medan sju bilder visar män. Den ena är bilden 
på två rosaklädda flickor som leker bredvid svartklädda ultraortodoxa män (s.69). Här 
saknas bildtext. Den andra är en bild på en kvinna framför hyllor med schampoflaskor och 
raklödder. På den andra sidan av bilden står en svartklädd ultraortodox man. Under bilden 
står följande: ”Sekulariserade och ortodoxa judar har olika uppfattning om öppethållande 
av butiker under sabbaten. Ortodoxa judar protesterar mot alla former av arbete under det 
dygn vilodagen varar.” (s.70). 
 
Under rubriken ”Vem är jude?” (s.51) finns en bild på en ultraortodox man och tre pojkar 
som läser. Bildtexten lyder: ”Att studera Guds ord är en självklarhet för de här ortodoxa 
pojkarna.” (s.51). Ingen information lämnas om vad som är självklart för ortodoxa flickor. 
Vidare finns en bild på fyra ultraortodoxa män som ber vid Västra muren. Bildtexten 
lyder: ” Judar som ber vid den Västra muren i Jerusalem. Judar har aldrig kallat den 
klagomuren vilket är vanligt annars.” (s.58). Längre fram i texten finns en bild på insidan 
av en synagoga (s.64). I en av bänkarna sitter en man med kippa. Ytterligare två bilder 
som innehåller män är bilden på en ung man som tänder en chanukkaljusstake (s.66) och 
bilden på en pojke som läser ur Tora vid sin bar mitzva (s.67).  
 
Sammanfattning: 
Texten är mansdominerad samt utelämnar information om kvinnor. Av totalt 14 bilder 
visar två kvinnor samt sju män.  
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4. Diskussion 
 
4.1. Vilken plats får judendomens respektive inriktningar i lärobokstexterna? 

 
Lärobok 1: Religionskunskap med etik och livsfrågor, 1991 

 
Läroboksförfattarna låter den ortodoxa judendomen vara normen för hela judendomen 
även om några få undantag från ortodoxin redovisas. Man utgår i denna bok från 
ortodoxin och nöjer sig med det. Varför kan inte olika syner på exempelvis gudstjänst, 
hem och omskärelse lyftas fram? Varför måste man låsa sig till ortodoxin och nöja sig 
med det? Författarna kan ju visa båda sidorna av myntet och det är just vad som borde 
göras i en lärobok! Annars ger man eleverna en falsk bild av religionen ifråga. Judendom 
är så mycket mer än ortodoxi som endast är en mindre del av hela den judiska 
gemenskapen.  
 
Varför berättar inte läroboksförfattarna att vissa judiska inriktningar firar sin gudstjänst på 
annat sätt än den ortodoxa? Det finns kvinnliga kantorer och man kan fira sabbat lördag 
till söndag för att det bättre ska passa med arbetslivet. Man kan vara jude om man har en 
judisk fader om man tillhör reformjudendomen och vissa reforminriktade judar omskär 
inte sina pojkar eftersom de har avskaffat denna, för dem, barbariska rit. Varför väljer man 
att bara beskriva ett enda perspektiv? Trots att man inte kan ta med allt som judendomen 
innebär borde man kunna få ett smakprov på de olika tankar som finns. Judendomen kan 
inte beskrivas på ett sätt eftersom den upplevs på olika sätt av många olika människor.  
 
Av 13 bilder är det fyra som enbart påvisar ortodoxi, närmare bestämt ultraortodoxi 
medan inte en enda bild visar enbart reformjudendom. På de två bilder som möjligtvis 
visar reforminriktade/konservativa eller sekulära judar finns alltid en mer eller mindre 
ortodox jude med. Kan inte en enda bild få visa enbart reformjudendom? Varför kan inte 
en bild på en reformjudisk, kvinnlig rabbin finnas med? Varför ska bilderna så starkt, 
precis som texten, påvisa den ortodoxa sidan av judendomen? Varför vill man så gärna 
påvisa den ultraortodoxa judendomen? Är det för att göra judendomen mer spännande och 
exotisk? Man måste kanske välja något som är så olikt den egna traditionen som möjligt 
för att väcka ett intresse hos eleverna?  

 
De ultraortodoxa judarna är en minoritet av judarna i världen men ändå får de utgöra en 
mycket stor del av lärobokens text. Eftersom läroböckerna på något vis måste generalisera 
borde ju den del av judendomen som är vanligast få störst del i boken. Så är dock inte 
fallet i denna lärobok. På sidan 79 kunde författarna ha valt att zooma in någon annan 
grupp av judar istället för ultraortodoxa vid Västra muren. Det finns judar med bakgrund i 
annan religiös inriktning vid denna mur men ändå har man valt just de ultraortodoxa. Det 
är också irriterande att läroboksförfattarna skriver i bildtexten att det är ortodoxa män som 
finns på bilderna när det i själva verket är ultraortodoxa män. Detta finns det gott om 
exempel på i lärobokstexten på sidorna 86-88.  

 
 
Varför väljer man att beskriva chassidismen så ingående i ett eget kapitel när man inte gör 
det med de andra inriktningarna? Detta visar också att läroboksförfattarna föredrar den 
ortodoxa judendomen framför andra inriktningar. Det vore ju mer förståeligt om 
exempelvis en reformjudisk inriktning beskrevs eftersom denna inriktning innefattar 
majoriteten av judarna medan ortodox judendom, som sagt,  är en minoritet.  
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Vår hypotes att ortodox judendom är normernade för hela judendomen i lärobokstexten 
stämmer. Det är den ortodoxa judendomen som får den största platsen i denna lärobok. 
 
 
Lärobok 2: Söka svar, Religionskunskap kurs A & B, 2000 
 
I sammanfattningen ser man att det är dubbelt så många sidor som tar upp ortodox 
judendom jämfört med reformjudendom. Detta kan dock vara lite vilseledande eftersom 
texten inte är lika ortodoxt betonad som texten i lärobok nummer ett. Om man tittar på de 
punkter som visar det ortodoxa i texten är det nästan dubbelt så många punkter jämfört 
med reformjudendom men texten ger ändå inte lika mycket utrymme till den ortodoxa 
judendomen som lärobok nummer ett.  
 
När det gäller bilderna i boken borde läroboksförfattarna få en stor eloge. Den klassiska 
bilden av ultraortodoxa judar vid Västra muren finns inte med. Istället har 
läroboksförfattarna valt mer udda bilder och detta är den enda läroboken som har fler 
bilder som kan kopplas till reformjudendom än till ortodox judendom. Med detta ska väl 
sägas att av de åtta bilder som finns med i kapitlet är det inte många som kan förbindas 
med speciella inriktningar inom judendomen. 

 
Trots att den klassiska bilden av Västra muren saknas utesluts inte bilden av muren. Här 
har man istället zoomat in en möjlig reformjudisk man medan de ultraortodoxa enbart får 
medverka med sina skuggor. Denna bild är den mest intressanta. Vad tänkte 
läroboksförfattarna när de valde denna bild? De ultraortodoxa judarna finns inte i fokus, 
varken i text eller bild, men de finns ändå med på ett litet hörn. Bilden utstrålar att man 
inte kan undkomma den ultraortodoxa judendomen och att de andra inriktningarna måste 
stödja sig på ultraortodoxi. Finns inte judendomen utan ultraortodoxa judar? Fungerar 
dessa judar som någon slags stöttepelare och hörnsten för själva judendomen? De 
ultraortodoxa judarnas dominerande roll borde tonas ned. 

 
Andra bilder som representerar goda val av läroboksförfattarna är den på en av 
Stockholms synagogor och Seinfeld-gänget. Bilden på en av Stockholms synagogor och 
beskrivningen av sabbaten i denna synagoga försvenskar judendomen och gör den till 
något som också finns i Sverige. Judendomen är inte så exotisk som många vill tro och 
som många läroböcker vill påvisa. Judendomen finns mitt bland svenskarna och 
judendomen kan vara något vardagligt som i programmen om Seinfeld. Även kändisar är 
judar och det är inte bara någon underlig religion som finns i Israel bland män med 
tinnings-lockar.  
 
Varför kan inte likheter/skillnader mellan de judiska rörelserna redovisas då ett 
utmärkande drag för exempelvis den ortodoxa judendomen tas upp? Det kan inte vara så 
svårt att skriva att inom reformjudendomen används ofta orgel i synagogan medan det är 
ovanligt inom ortodox judendom.  
 
Varför inte skriva att det är många ortodoxa judar som ser Messias som personlig medan 
många reformjudar tror mer på ett tillstånd av fred och harmoni? Det kan inte vara så 
arbetsamt att beskriva att judar inom reformjudendomen kan fira sabbat lördag till söndag, 
inte utföra omskärelse och räkna barn till judiska fäder som judar till skillnad från de 
ortodoxa som bara ser barn till judinnor som judar. 
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Detta gäller hela texten och de flesta läroböcker. Kan inte åtminstone två synpunkter av 
samma sak beskrivas i texten? Läroboksförfattarna borde ge eleverna ett vidare perspektiv 
och då ge exempel på att judendomen och andra religioner ofta är komplexa fenomen. Om 
fler olika inriktningars principer kunde framföras skulle lärobokstexten komma närmare 
sanningen och eleverna skulle inte behöva leva i den villfarelsen att judendomen går att 
beskrivas från ett synsätt. Läroböcker måste bli bättre på att inte utgå från ett perspektiv 
och få det att låta som om alla judar tänker lika om och ser lika på olika företeelser för 
sådant är inte fallet. 
 
Också i detta fall stämmer vår förutspådda hypotes att den ortodoxa judendomen till stor 
del ligger till grund för beskrivningen av judendomen. Dock är inte ortodoxin lika starkt 
betonad i denna lärobokstext som i den förra. 
 
Lärobok 3: Religionskunskap A om livsfrågor, religion och etik, 2001 
 
Texten i denna bok är väldigt lättsam och elevuppgifterna leder till mycket ”tänka själv”. 
De gammaltestamentliga berättelserna visar på den gemensamma grunden för alla 
religiösa inriktningar inom judendomen. Texten består av lite för mycket historia och 
alldeles för lite nutid. Detta kan visa tecken på att judendomen är en gammal religion som 
kanske inte är levande idag och för mycket historia leder till att religionen ser död ut. 
Texten alienerar judendomen genom att beskriva den som ett historiskt fenomen. Det 
behövs mer än historia för att beskriva judendomen även om religionen ifråga är otroligt 
starkt sammankopplad med historien.  

 
Denna lärobokstext är väldigt annorlunda gentemot de andra tre. Den innehåller inte alls 
samma upplägg eller information om judendomen. De andra tre läroböckerna har till stor 
del samma upplägg och författarna har till stor del valt att ta upp samma ämnesområden 
inom judendomen. Ämnesvalet i lärobok 3 består som sagt nästan enbart av 
gammaltestamentliga berättelser och tar inte upp ämnen som familjeliv, samhällsliv eller 
synen på Messias i lika stor grad som de andra läroböckerna.  
 
De tecknade bilderna visar till största del bibliska motiv och därför kan de inte knytas till 
någon speciell judisk inriktning. Möjligtvis finns det två bilder som kan knytas till en lite 
mer sekulär eller reformjudisk inriktning. 
 
Det lilla som står om de moderna inriktningarna är alldeles för lite och läroboksförfattarna 
gör fel då de skiljer mellan reforminriktade och liberala judar. Läroboksförfattarna anser 
att de liberala judarna har gått längre i sin anpassning till samhället än de reforminriktade.  
Liberal judendom är detsamma som reforminriktad judendom. Enda skillnaden är att 
amerikaner och britter ofta säger liberal judendom medan omvärlden har benämningen 
reformjudendom. Det är inte två olika inriktningar varav den ena har gått längre än den 
andra.  

 
Till en viss grad kan man se att reformjudendomen speglas i slutet av boken (s.103). Det 
står att man endast behöver sträcka in en hand för att ta del av den judiska gemenskapen. 
Reformjudendomen välkomnar människor som vill dela deras tro medan ortodoxa judar är 
mer separatistiska och anser att endast de har den sanna läran. Det är väldigt svårt att få 
komma in i deras gemenskap om man inte är född av judisk moder eller konverterar enligt 
deras regler. 
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Lärobokstexten beskriver till stor del gammaltestamentliga berättelser. Detta kan kopplas 
ihop med ortodoxi eftersom historia och den ursprungliga läran är viktigare för de 
ortodoxa judarna än för reformjudar. Reformjudendomen anser att läran utformades i en 
helt annan tid och på en helt annan plats och går inte att tillämpa i dagens samhälle. 
Därför kan man säga att den historiska anknytningen mer förespråkas av ortodoxi än av 
reformjudendom men detta är ändå ingen tydlig anknytning till den ortodoxa judendomen.  
 
För övrigt är denna lärobokstext rolig och annorlunda men alldeles för mager. Det finns 
alldeles för lite information om själva judendomen och läroboksförfattarna borde tänka på 
att de olika judiska inriktningarna utgör en stor del av judendomen. Det räcker inte med 
någon mening om några judiska inriktningar och någon bild. 
 
Vår hypotes att den ortodoxa judendomen får störst plats i lärobokstexten stämmer inte 
överens med dessa resultat. Detta trots att man kan se en större koppling till ortodoxi och 
stark tro på historia. Läroboksförfattarna litar snarare till Gamla testamentet och inte till 
ortodoxi för att beskriva judendomen. 
 
 
Lärobok 4: Religion och sammanhang, Religionskunskap kurs A & B, 2001 
 
Lärobokstexten lägger stark vikt vid den ortodoxa judendomen. Läroboksförfattaren är 
egentligen duktig på att få med lite från varje judisk inriktning, dock får den ortodoxa 
judendomen för mycket plats på de andra inriktningarnas bekostnad. Texten är ganska 
öppen då läroboksförfattaren ofta påpekar att olika judar tänker olika och det är inte 
endast ett synsätt som framgår.  
 
Detta är den enda läroboken som avsätter särskild plats för de olika inriktningarna men i 
dessa textavsnitt får beskrivningen av de ortodoxa judarna dubbelt så mycket plats som de 
konservativa och de liberala judarna, som läroboksförfattaren kallar dem. Det är intressant 
att det är den ultraortodoxa judendomen som främst beskrivs under rubriken ”ortodoxa 
judar”. Under samma rubrik finns två bilder som innehåller ultraortodoxa judar. Bilder 
med konservativa eller liberala judar saknas så när som på en teckning av synagogor inom 
de olika inriktningarna.  
 
Läroboksförfattaren nämner något intresseväckande under rubriken ”ortodoxa judar” och 
det är att ortodox judendom ”ibland präglar bilden vi får genom massmediering av 
judendomen i Israel trots att den inte utgör den största gruppen.” (s.69)  
Läroboksförfattaren är helt medveten om detta och låter ändå denna grupp starkt prägla 
lärobokstexten. På detta vis förstärks massmedias bild av judendomen. 

 
Det är nämnvärt att fundera över varför inte texten om chassidism finns under kapitlet om 
olika inriktningar. Läroboksförfattaren gör ingen som helst koppling mellan ultraortodoxi 
och chassidism, vilket är ganska underligt eftersom den största mängden av de 
ultraortodoxa judarna är chassider. Läroboksförfattaren borde ha skrivit att de flesta 
chassider lever i Israel och att de inte enbart lever ett isolerat liv i New York. Detta är ett 
gravt fel i lärobokstexten.  
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Under rubrikerna ”konservativa” och ”liberala” finns inte alls lika mycket information 
som under rubriken ”ortodoxa”. Det är konstigt att textavsnittet om konservativ judendom 
i stort sett inte säger någonting om själva inriktningen då de flesta judar i USA tillhör 
denna inriktning. Stycket om liberal/reformjudendom är också ganska fattigt på fakta men 
det tas ändå upp några viktiga punkter inom reformjudendom. Vi anser att det är underligt 
att läroboksförfattaren har valt att visa på skillnader mellan dessa tre inriktningar genom 
bilden på sidan 71. Vi tycker inte att skillnaderna mellan dessa inriktningar kan visas i 
något så världsligt som hur man sitter i synagogan. Detta är inte den viktigaste skillnaden 
och det var knappast på grund av att man hade olika synpunkter på hur man ska sitta under 
gudstjänst som gjorde att de moderna inriktningarna växte fram. Läroboksförfattaren 
kunde ha tagit upp hur dessa inriktningar skiljer sig åt i fråga om gudsuppfattning, syn på 
Tora eller hur det judiska livet ser ut.  

 
Läroboksförfattaren använder flitigt ortodox judendom som norm i den allmänna 
beskrivningen av judendomen. Två tydliga exempel på detta är texten och bilden på 
sidorna 67-68 och text och bild på sidan 51. På sidan 67 finns en bild på en pojkes bar 
mitzva. I texten beskrivs pojkens ceremoni och vad som gäller för pojken då han blir 
”budets son”. I texten står också att ”flickorna har en motsvarande ceremoni som dock 
inte är så tydligt fastställd som pojkarnas, vilket hänger samman med att som kvinna 
deltar man inte aktivt i synagogans gudstjänst.” Detta är en ren ortodox tanke, inom 
reformjudendomen är det lika viktigt med bat mitzva som med bar mitzva och därför visar 
valet av bild och text här att läroboksförfattaren ger den ortodoxa judendomen företräde. 
Skulle läroboksförfattaren valt att visa en bild av bat mitzva och skrivit i texten att båda 
dessa ceremonier är lika viktiga inom judendomen skulle istället reformjudendomen ha 
avspeglats.  
 
Det andra exemplet visar att läroboksförfattaren anser att de som är judar är de ortodoxa 
och ultraortodoxa. Bilden på sidan 51 visar en ultraortodox man som undervisar 
ultraortodoxa pojkar. Att de är ultraortodoxa ser man på tinnings-lockarna och de svarta 
kläderna. Ovanför denna bild finns text som har rubriken: ”Vem är jude?” Rubriken och 
bilden ihop ger tydliga signaler till läsaren att det är de ultraortodoxa som är de ”riktiga” 
judarna. Texten tar upp att man är jude om man är född av judisk moder eller om man har 
konverterat. Det står ingenting om de reforminriktade judarnas syn på vem som är jude, 
dvs att man kan vara jude om man endast har en judisk fader.  
 
Vid sidan av denna bild står det också att det är ortodoxa pojkar som visas på bilden men i 
själva verket är det, som sagt, ultraortodoxa pojkar och det borde framgå. Detta gäller de 
flesta bilder som visar på ultraortodoxi. Det är irriterande, särskilt då det finns stora 
skillnader mellan olika judiska grupper. Det ska inte stå i bildtexten att det är judar 
framför Västra muren (s.58) då det egentligen är ultraortodoxa judar det handlar om. Detta 
för att de ultraortodoxa judarna inte ska spegla samtliga judiska inriktningar.  
 
Varför namnges inte de olika inriktningarna då deras synpunkter tas upp? Det är endast 
den ortodoxa judendomen som namnges på några få ställen (s.50) då dess föreställningar 
framställs i texten. På sidan 55 står det att vissa judar ser Messias som en man som 
kommer med fred medan andra inte associerar Messias med en viss människa utan ser mer 
allmänt på det messianska riket som fred på jorden. Varför inte skriva att ortodoxa judar 
ser Messias som personlig medan reformjudar inte gör det? Samma sak gäller på sidan 63 
där judarnas matregler diskuteras.  
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Varför inte skriva att ortodoxa och konservativa judar håller hårt på matreglerna medan 
reformjudar mer följer de regler som kan anpassas till samhället de lever i?  
 
Om alla inriktningarna namngavs i texten och de fick ungefär lika mycket plats skulle ju 
inte speciella textavsnitt för varje inriktning behöva finnas. Det finns både positiva och 
negativa sidor av att inriktningarna får egen plats. Judendomen inbegriper många 
människors tro och tradition och därför kan den inte beskrivas enkelt på ett enda sätt. 
Olika textavsnitt för olika inriktningar gör att texten visar på skillnader i människors tro.  
 
Att rörelserna är indelade i olika textavsnitt kan negativt påvisa att inriktningarna är något 
annat än det som tidigare beskrivits. Kanske ses då inte inriktningarna som en del av 
själva judendomen utan som något extraordinärt. Det udda och speciella pekas ut och blir 
inte en del av judendomen. Kan judendomen beskrivas utan dess inriktningar? Nej, det går 
ju inte, det är ju ändå de som bygger upp judendomen även om de har 
meningsskiljaktigheter i flera frågor. Man kan inte ta bort inflytandet av olika inriktningar 
för då finns ju ingen judendom kvar. Det är inte den ortodoxa judendomen som ska få 
mest plats utan alla inriktningar ska ha rätt till lika stor del i beskrivningen av 
judendomen.   
 
Vår hypotes stämmer väl överens med resultatet även i detta fall. I denna lärobokstext får 
den ortodoxa judendomen mest plats och ligger till grund för hela judendomen. 

 
 

4.2. Vilken plats får kvinnor respektive män i lärobokstexterna? 
 
Lärobok 1: Religionskunskap med etik och livsfrågor, 1991 
 
Både text- och bildmaterial i kapitlet om judendomen är mansdominerat. Endast två bilder 
visar kvinnor medan åtta visar män. Den ena bilden föreställer ett judiskt bröllop (s.94). 
Kvinnan är i detta sammanhang nödvändig eftersom hon är den ena halvan av brudparet. 
Bild nummer två visar ett hav av människor där kvinnorna inte syns särskilt mycket. 
Denna bild innehåller även män vilket gör att kvinnorna i sig inte får någon egen plats. 
Trots att läroboksförfattarna valt kvinnor som motiv på två av bilderna hamnar kvinnorna 
i bakgrunden.  
 
Samtliga bilder där män visas skulle kunna ersättas med kvinnor, exempelvis med kvinnor 
inom reformjudendomen eftersom kvinnor där tillåts bli rabbiner och har tillträde till 
samma religiösa attribut och områden i synagogan som männen. Bilden med två ortodoxa 
män har en bildtext som är missvisande: ”De ortodoxa judarna klär sig på ett ovanligt sätt 
och låter ofta håret växa vid tinningarna.” (s.88). De ortodoxa judarna är alltså män och 
uppenbarligen inte kvinnor enligt bilden och bildtexten.  
 
Ett liknande exempel återfinns på sidan 92 med bilden där en liten judisk pojke tänder 
chanukkaljusstaken. Texten ovan bilden handlar om sabbaten. Varför nödvändigtvis den 
lille pojken då sabbatsljusen tänds av kvinnor? Bilden stämmer inte överens med texten. 
Dessutom tar texten inte upp kvinnors två sabbatsbud nerot och hallah. 
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Läroboksförfattarna utelämnar information om kvinnor eller presenterar passiva 
kvinnogestalter. Texten upplyser läsaren om patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Deras 
respektive hustrur Sara, Hagar, Rebecka, Lea och Rakel nämns endast som bihang till 
männen. Kvinnorna har närmast rollen som föderskor. Genom att föda fram söner blir de 
kända. Detta förminskar kvinnornas utrymme och gör dem passiva. Läroboksförfattarna 
tycks glömma att Gamla testamentet vid sidan av män även berättar om kvinnor. Parallellt 
med patriarkerna levde matriarkerna.57 Inte ens då tillfället ges till en presentation av 
kvinnor tar läroboksförfattarna chansen. ”Israels historia känner dock många kraftfulla 
och självständiga kvinnor.” (s.95). Här skulle man kunnat presentera exempelvis Rut eller 
Ester men istället nöjer man sig med att hänvisa kvinnor till hemmet.  
 
Att Jakobs dotter Dina eller Eva i Guds skapelse av människan inte nämns reducerar 
kvinnors plats ytterligare. Inte heller utvecklas stycket om purimfesten så att Esters bragd 
blir synlig. Den enda kvinna som tar lite plats är domaren Debora som nämns hastigt på 
sidan 80. I texten nämns inget om flickans vuxenålder dvs bat mitzva, klädsel, religiösa 
attribut eller niddah. Ingen förklaring lämnas heller till att flickan inte genomgår någon 
omskärelse på den åttonde dagen. Att flickan faktiskt genomgår en motsvarande ceremoni 
utan omskärelse framgår inte. Vår hypotes att mäns judendom dominerar lärobokstexten 
stämmer. 
 

 
Lärobok 2: Söka svar, Religionskunskap kurs A & B, 2000 
 
Kapitlet om judendomen innehåller ett mansdominerat text- och bildmaterial. Tre bilder 
visar kvinnor medan fem visar män. Två av kvinnobilderna är mycket positiva. Bilden på 
Elaine i Seinfeld (s.187) är ett exempel på hur en modern och dessutom komisk kvinna får 
representera judendomen. Bilden med flickan som firar purimfesten och bildtexten under 
lyfter verkligen fram en kvinnlig förebild. ”Man påminner sig om när den bibliska 
drottningen Ester genom stor list räddade det judiska folket undan förföljelse och död.” 
(s.199). Bilden på sidan 191 med kvinnor och barn som räddats från Auschwitz visar i 
första hand inte på judiska kvinnors religiositet. Bilden visar snarare på judiska kvinnor 
och barn i förintelsen, vilket är en del av det judiska arvet.  
 
Bilden på första sidan som föreställer en synagoga i Stockholm innehåller enbart män. Här 
skulle även kvinnor kunna medverka men sådant är inte fallet. Bilden på sidan 203 visar 
en judisk man lutad mot Västra muren samt skuggorna av två ultraortodoxa män. Bilden 
föder frågor: Varför finns ingen kvinna med på bilden? Har kvinnor inte tillträde till 
muren? Står de inte lika nära Gud som männen? William Blakes målning där Gud skapar 
Adam och rubriken ovan som lyder: ”Vad är en människa?” (s.194) kan ifrågasättas. 
Bilden med Adam färgar onekligen svaret på frågan. Varför Adam och inte Eva? Frågan 
kan ställas trots att bilden föreställer en etablerad målning. Varför en bild överhuvudtaget 
och varför just denna?  
 
Läroboksförfattarna utelämnar information om kvinnor. Judiska flickor omskärs inte men 
läroboksförfattarna ger ingen presentation av den ceremoni som istället hålls för flickor. I 
stycket om sabbaten står inget om kvinnors roll i festligheterna. Här skulle 
läroboksförfattarna kunnat presentera nerot och hallah. Texten innehåller ett särskilt 
avsnitt om män och kvinnor med rubriken ”Är man och kvinna jämlikar?” (s.197).  

                                                 
57 För vidare läsning se t ex Goldman, 1988, Våra bibliska mödrar. 
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Här står att judendomen är en patriarkalisk religion samt att Gamla testamentet inte 
innehåller många kvinnor. Varför lyfter inte läroboksförfattarna fram några bibliska 
kvinnor här?  
 
Läroboksförfattarna skriver att man idag främst fokuserar på kvinnors rättigheter men 
redogör inte för dessa. I texten står också att modern är en symbol för judendomen. Detta 
är viktigt och intressant men utvecklas inte vidare. Visserligen understryker 
läroboksförfattarna osäkerheten kring om modern som symbol för judendomen betyder att 
män och kvinnor är jämlika idag. Här lyfts en viktig genusfråga fram för att sedan lämnas 
därhän. Läroboksförfattarna försöker synliggöra kvinnor men misslyckas på grund av för 
lite information. Kvinnors plats i texten förblir reducerad och vår hypotes att mäns 
judendom dominerar lärobokstexten stämmer. 

 
 

Lärobok 3: Religionskunskap A om livsfrågor, religion och etik, 2001 
 
Både text- och bildmaterial i kapitlet om judendomen är mansdominerat. Sex av textens 
bilder visar kvinnor medan hela 21 bilder visar män. Första sidan innehåller en bild på en 
ung modern kvinna som frågar sig: ”Hur ska jag leva?” Kvinnan har smycken, dräkt, 
pumps och håret uppsatt i hästsvansar. Bilden är intressant eftersom man valt en modern 
kvinna som inledning till kapitlet och inte en ortodox kvinna eller man.  
 
Sidan 91 innehåller en familjebild där kvinnan är nödvändig för att bilden ska kunna vara 
just en familjebild. Den sista sidan visar åter en familjebild och med på bilden finns 
samma kvinna som på första sidan. Hon tänker: ”Äta gott och leva gott…” (s.103). 
Kvinnan bär smycken, är ung och får således representera det moderna. 
 
De övriga kvinnobilderna visar Sara, Mirjam och Batseba. Läroboksförfattarna presenterar 
dessa kvinnor på ett intressant sätt. Sara presenteras som Abrahams hustru, Mirjam som 
Faraos dotter och Batseba som Urias hustru och senare Davids gemål. Kvinnorna framstår 
i och med detta inte som självständiga utan existerar enbart i relation till männen. På 
grund av detta blir kvinnorna reducerade och passiva.  
 
Elevuppgifterna ”8:11 Relationen man och kvinna” på sidan 99 visar på ett 
genusperspektiv. Läroboksförfattarna gör det möjligt för eleverna att reflektera över 
berättelsen om David och Batseba utifrån genus. Läroboken gavs ut 2001 och är således 
relativt ny vilket kanske kan förklara saken då genusdebatten ligger i tiden. 
 
Läroboksförfattarna utelämnar information om kvinnor. I inledningen står att det perfekta 
livet enligt judendomen bland annat förutsätter en hustru att dela livet med. Texten reder 
inte ut hur man lever det perfekta livet som kvinna. Detta är ett typiskt exempel på att män 
är norm och kvinnor undantag.  

 
Texten presenterar många män: patriarkerna Abraham, Isak och Jakob, de två Mose-
gestalterna, Jetro, David, Goljat, Uria samt kung Messias. Återigen kan frågan ställas 
varför man inte valt att ge en rikare presentation av några bibliska kvinnor jämte männen. 
Vår hypotes att mäns judendom dominerar lärobokstexten stämmer. 
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Lärobok 4: Religion och sammanhang, religionskunskap kurs A & B, 2001 
 
Både text- och bildmaterial är i kapitlet om judendomen mansdominerat. Två bilder visar 
kvinnor medan sju visar män. Bilderna som innehåller kvinnor är också mycket 
kontrasterande. På sidan 69 återfinns bilden med flickorna och de ultraortodoxa männen. 
Flickorna bär moderna rosa kläder medan männen bär svarta kläder, hatt samt har 
tinnings-lockar. Ortodoxin representeras här av männen medan flickorna står för det 
moderna. Bilden på sidan 70 med kvinnan och den ultraortodoxa mannen är också 
intressant. Kvinnan bär moderna kläder och befinner sig i en butik med schampo och 
raklödder. Bildtexten anger att bilden innehåller en sekulariserad och en ortodox jude. 
Återigen är kvinnan den sekulariserade och mannen den ortodoxa. Varför har man gjort 
dessa bildval? 
 
Några av bilderna som innehåller män är tendentiösa. På sidan 51 finns rubriken ”Vem är 
jude?” och under detta en bild på en ultraortodox man och tre pojkar som läser ur Tora. 
Bildtexten lyder: ”Att studera Guds ord är en självklarhet för de här ortodoxa pojkarna.” 
(s.51). Här har läroboksförfattaren av någon anledning valt att utelämna information om 
vad som gäller för flickor. Varför finns inte någon kvinna och flicka med på bilden? 
Rubriken säger en hel del i relation till bilden som ger följande svar på frågan om vem 
som är jude: personer av manligt kön. På sidan 58 finns bilden på ultraortodoxa män som 
ber vid Västra muren. Under bilden står: ”Judar som ber vid den Västra muren i 
Jerusalem.” (s.58). Detta är ytterligare ett exempel på hur läroboksförfattaren valt att utgå 
från ett manligt perspektiv. Det är mäns judendom- inte kvinnors.  
 
På sidan 64 finns bilden som visar en man i en synagoga. Inom reformjudendom sitter 
kvinnor och män tillsammans i synagogan och således skulle mannen kunna ersättas av en 
kvinna. Bilden där en ung man tänder en liten chanukkaljusstake (s.66) skulle lika gärna 
kunna visa en ung kvinna men sådant är alltså inte fallet. På sidan 67 återfinns bilden på 
en pojke som läser ur Tora vid sin bar mitzva. Varför just denna bild? Här skulle man 
kunnat välja en bild på en flickas bat mitzva. Stycket ovan bilden behandlar också både 
flickans och pojkens ceremoni.  
 
Läroboksförfattaren utelämnar information om kvinnor. På sidan 47 och framåt 
presenteras patriarkerna Abraham, Isak och Jakob som judendomens ursprung. 
”Judendomen har sedan dess successivt förändrats och det är stor skillnad på nu och då.” 
(s.47). Påståendet är intressant men det framgår inte hur judendomen förändrats eller om 
förändringen innefattar fler kvinnor. Här skulle man kunnat presentera några bibliska 
kvinnor. På sidan 55 kan man ifrågasätta varför inte den kvinnliga domaren Debora nämns 
som ju är ett ypperligt exempel på en biblisk kvinna. På sidan 48 nämns pojkens 
omskärelse men information om flickans ceremoni uteblir. Här skulle läroboksförfattaren 
också kunnat nämnt och förklarat niddah som ett exempel på en religiös plikt för kvinnor.  

 
På sidan 65 står det att den judiska seden att läsa och studera kanske har bidragit till att 
många judar varit framgångsrika och erhållit Nobelpris. Här kan man fråga sig om detta 
gäller både män och kvinnor då kvinnor inte uppmuntras att studera lika mycket som 
männen. Längre ned på sidan finns kortfattad information om de judiska högtiderna. 
Gällande purimfesten skulle läroboksförfattaren kunnat presentera Ester men gör det inte.  
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På sidan 67 står det att det inte ingår i kvinnans plikter att delta i synagogans gudstjänst. 
Läroboksförfattaren gör inget försök att presentera de kvinnliga plikterna nerot, hallah och 
niddah. Sidan 69 tar upp judendomens riktningar och kvinnor i peruk nämns som 
karakteristiskt för ortodox judendom. Här skulle man kunnat visa en bild på ortodoxa 
kvinnor i peruk men sådant är inte fallet. Vår hypotes att mäns judendom dominerar 
lärobokstexten stämmer även här. 

 
 
4.3. Sammanfattande diskussion 
 
Våra undersökningsresultat visar på att ortodoxa män till största del representerar 
judendomen i lärobokstexterna. Tre av fyra lärobokstexter domineras av ortodox 
judendom. Dessa resultat strider mot styrdokumentens krav på läroböcker. Enligt Sander 
ska religionsundervisningen vara allsidig, saklig och opartisk. Läroböcker ska vara 
objektiva och neutrala rörande livsåskådning och religioner.58 Våra resultat är långt ifrån 
opartiska och neutrala eftersom ortodox judendom dominerar både text och bilder på 
bekostnad av reformjudendom. Lärobokstexterna är långt ifrån allsidiga då de oftast visar 
på ett enda perspektiv av judendomen. Ofta används den tendentiösa bilden på ortodoxa 
män vid Västra muren. Även bilder på ultraortodoxa män med tinnings-lockar är ofta 
återkommande och får således representera judendomen. Detta stämmer väl överens med 
Härenstam (2000) och Otterbeck (2004). I de lärobokstexter vi undersökt finns tydliga 
spår av orientalism som kväver den religiösa mångfalden.59

 
De resultat som framkommit i vår undersökning kan hänga ihop med att det är lättare att 
beskriva ortodox judendom då den är exotisk och utmärkande samt beskriver något som är 
främmande för svenska ungdomar och därför lite extra spännande. Den ultraortodoxa 
judendomen med all dess innebörd kan uppfattas som mer intressant än 
reformjudendomen. Läroböckerna måste använda bilder och texter som gör elever 
intresserade. Vi tror att om bilden visar en ”vanlig” svensk reformjudisk kvinna kanske 
den inte intresserar eleverna. Om bilden däremot visar en man med svarta kläder och stora 
tinnings-lockar lyfter eleverna kanske på ögonbrynen eftersom de ser något annorlunda. 
Likväl tror vi att ultraortodoxa pojkar skulle höja på ögonbrynen över att se en kvinnlig 
präst dela ut nattvarden i kyrkan eftersom de är vana vid att män styr i synagogan.  
   
Samtliga läroböcker visar på ett mansdominerat text- och bildmaterial. Information om 
kvinnors religiositet utelämnas eller utvecklas inte vidare. Kvinnor presenteras ofta som 
bihang till män vilket gör dem passiva och icke självständiga. Lärobokstexterna är många 
gånger tendentiösa i bild- och texturval. Bilder på (ortodoxa) män sätts i samband med 
frågor som vem är jude och vad är en människa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58 Se s. 10-11 
59 Se s. 12-13 
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Enligt Lpf 94 ska undervisningen i gymnasieskolan karakteriseras av både kvinnliga och 
manliga perspektiv. Eleven ska förvärva kunskap utan fördomar om manligt och kvinnligt. 
I kursplanerna för religionskunskap finns krav på att undervisningen ska innehålla en 
genusdimension. Våra undersökningsresultat visar snarare på motsatsen då 
lärobokstexterna nästan enbart ger manliga perspektiv på judendomen. Lärobokstexterna 
framställer fördomsfulla bilder av judendomen då det kvinnliga perspektivet utelämnas. 
Enligt Otterbecks resultat utelämnar lärobokstexterna information om kvinnor vilket 
stämmer med våra undersökningsresultat.60

 
 
4.4. Slutsatser 
 
Vi har kommit fram till att vår hypotes stämmer överens med undersökningsresultaten. I 
tre av fyra lärobokstexter får den ortodoxa judendomen större utrymme än 
reformjudendomen. Den ortodoxa judendomen utgör ofta normen för hela judendomen 
medan andra inriktningar beskrivs som undantag. I undersökningen har det även 
framkommit att kvinnor får minimalt utrymme jämfört med män. Det manliga 
perspektivet regerar genomgående medan det kvinnliga är närmast obetydligt. 
 
Vems judendom? Svaret på frågan blir onekligen: ortodoxa mäns.  

 
 

4.5. Vidare forskning 
 
Vi skulle vilja se ett utvidgande av vår undersökning som till exempel intervjuer med 
elever och lärare om lärobokstexter. Det skulle även vara intressant att intervjua 
företrädare för judendomen för att få ett inifrånperspektiv. Känner judar igen sin religion i 
läroböckerna? Vilka känner inte igen sig? Vi har märkt att kristendomen ofta är 
normgivande för beskrivningen av andra religioner och det skulle vara intressant att titta 
närmare på kristna värderingar i läroböckerna. Vi anser att det skulle vara vikigt att 
undersöka läroboksförfattarnas bakgrund och hur deras förutfattade meningar färgar 
textens innehåll. Har läroboksförfattarna kontaktat någon företrädare för religionen i fråga 
som grund för lärobokstexten? Ytterligare ett exempel på vidare forskning är att studera 
olika läroböckers utgivningsår och förlag samt hur detta kan kopplas till textens innehåll. 

                                                 
60 Se s. 13 
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5. Sammanfattning 
 
Vems judendom beskrivs i läroböckerna? Syftet med denna uppsats var att genom 
textanalys ta reda på hur lärobokstexter framställer judendomen. Dels har vi undersökt om 
lärobokstexterna utgår från någon speciell inriktning av judendomen, dels vilken plats 
kvinnor respektive män får i lärobokstexterna. Vår hypotes var att ortodoxa män får störst 
utrymme i lärobokstexterna. I undersökningen granskades fyra olika läroböcker som 
används eller har använts på våra respektive partnerskolor. Resultaten diskuterades sedan 
mot styrdokumentens riktlinjer och referenslitteratur. Det viktigaste resultatet i vår 
undersökning är att text- och bildmaterial i lärobokstexterna ofta domineras av ortodoxa 
män. Kvinnor samt reformjudendom får minimalt utrymme. Läroboksförfattarna 
utelämnar ofta information om kvinnor eller utvecklar den inte vidare. Inte sällan används 
tendentiösa bilder på ortodoxa män vid Västra muren i Jerusalem. Bilder på (ortodoxa) 
män sätts även i samband med frågor som vad är en människa och vem är jude.
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1. Inledning


Hur kan man egentligen veta om framställningen av en religion i en lärobok är rätt eller fel? Kan en bild vara fel? Det handlar om tolkning och perspektiv. En ortodox jude har en helt annan syn på judendomen än en reformjude. Det religiösa livet och plikterna kan se helt annorlunda ut för judiska kvinnor jämfört med för judiska män.


En tanke till detta arbete väcktes då gymnasieelever uttryckte att de var missnöjda med sina religionskunskapsböcker. I samtal med elever verkade många av dem anse att delar av läroböckerna är missvisande och onödigt negativt laddade. Detta gällde främst framställningen av islam. I och med detta föddes funderingar kring hur läroböcker egentligen är upplagda och vilken bild de förmedlar och vill förmedla till eleverna. 


Som blivande lärare anser vi att det är otroligt viktigt att veta vilka bilder och signaler läroböcker ger till eleverna. Genom att granska läroböcker tror vi att vi lättare kan sortera ut lämpligt och olämpligt undervisningsmaterial i framtiden. Total objektivitet är naturligtvis omöjlig. Lärare måste därför sträva efter att välja läroböcker som ger de mest rättvisa bilderna av olika religioner. Läroböckerna får inte vara konfessionella och missvisande av något slag. 


1.1. Syfte och frågeställningar


Syftet med detta arbete är att genom textanalys ta reda på hur olika läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan beskriver judendomen. En anledning till att vi valt just judendom som ämne är att religionen ifråga är tämligen outforskad inom läroboksgranskning. Vidare har vi ett intresse samt ett behov av större kunskap om den judiska traditionen. 


Den övergripande frågan är: Vems judendom beskrivs i läroböckerna?

Vi kommer att undersöka läroböckerna utifrån två olika perspektiv. Dels kommer vi att ta reda på om läroboksförfattarna utgår från någon speciell inriktning av judendomen, dels kommer vi att undersöka lärobokstexterna ur ett genusvetenskapligt perspektiv. Vi har valt att fokusera på ortodox och reformjudendom men är ytterst medvetna om att fler inriktningar förekommer. Anledningen till detta val är att det finns tydliga skillnader mellan ortodox och reformjudendom som underlättar vår undersökning. Dessutom måste vi avgränsa oss eftersom vi inte kan behandla samtliga inriktningar inom judendomen.

Vi utgår från dessa frågeställningar:


1. Vilar beskrivningen av judendomen på någon speciell judisk inriktning? Vilken form av judendom utgör normen för presentationen i lärobokstexterna? Ses den ortodoxa judendomen som den ”riktiga” judendomen framför reformjudendomen? Eller är båda inriktningarna lika väl representerade?


2. Vilken plats får kvinnor respektive män i lärobokstexterna? Beskrivs judendomen både från ett kvinnligt och manligt perspektiv? 


Vår hypotes är att ortodoxa mäns judendom företrädelsevis beskrivs i lärobokstexterna.


1.2. Material och metod


I undersökningen har vi använt avsnitten om judendomen i fyra olika läroböcker som används eller har använts på våra respektive partnerskolor. Dessa läroböcker är Religionskunskap med etik och livsfrågor, av Sten Rodhe och Bo Nylund (1991), Söka svar, Religionskunskap kurs A & B av Malin Mattson m.fl. (2000), Religionskunskap A om livsfrågor, religion och etik av Carl E Olivestam m.fl.(2001) och Religion och sammanhang, Religionskunskap kurs A & B av Börge Ring (2001).



I anslutning till källtexterna har vi också läst relevant litteratur. Texter som tar upp religiösa plikter samt feministisk judendom har varit aktuella för vår undersökning. Två litteraturexempel är ”Judaism” (1994) av Alexandra Wright ur Women in Religion samt Eva-Maria Janssons artikel ”Judendom” (1996) ur Religionshistoria: Ritualer Mytologi Ikonografi. Vidare har vi läst texter som beskriver judendomens inriktningar, främst då Dan Cohn-Sherboks bok Modern Judaism (1996). Vi har även läst och använt oss av mer allmän litteratur som behandlar textanalys och läroboksgranskning gällande andra religioner.


Metoden vi använt är textstudier. I undersökningsdelen har vi tittat på hur judendomen beskrivs i lärobokstexterna utifrån två perspektiv. Resultaten har sedan diskuterats mot referenslitteratur samt styrdokumenten dvs läroplanen Lpf  94 och kursplanerna för religionskunskap i gymnasieskolan. 


I ett tidigare skede av arbetet hade vi tänkt utföra mindre intervjuer med elever, lärare och kanske företrädare för de olika inriktningarna inom judendomen. Detta för att vi skulle få en tydlig bild av vad elever och lärare anser om läroböckerna samt huruvida judar håller med om det som står i läroböckerna eller inte. Denna tanke övergavs då vi egentligen ville fördjupa oss i lärobokstexterna och verkligen tränga in i materialet. 


1.3. Disposition


Efter detta inledande kapitel presenterar vi ett bakgrundsavsnitt där vi redogör för judendomens inriktningar samt beskriver kvinnors respektive mäns religiösa plikter. Därefter följer ett stycke om lärobokens roll i skolan och styrdokumentens föreskrifter. Bakgrunden ger förberedande information för resultat- och diskussionsavsnitten. Vidare presenterar vi tidigare forskning inom läromedelsgranskning. På detta följer undersökningsresultaten och en diskussion av dessa där vi även väver in referenslitteratur, Lpf  94 och kursplanerna för religionskunskap. Därefter drar vi slutsatser av diskussionen samt svarar på våra inledande frågor. Slutligen presenterar vi förslag till vidare forskning och en sammanfattning av uppsatsens innehåll.

2. Bakgrund


2.1. Judendomens inriktningar


Ortodox judendom


Enligt nationalencyklopedin innefattar ortodox judendom de inriktningar som håller fast vid den traditionella judiska läran och levnadssättet. Ortodoxa judar försöker följa föreskrifterna i Tora så långt som möjligt. Det ortodoxa namnet och inriktningen uppkom under 1800-talet som en motreaktion till reformjudendomen.
 


Judar som bekänner sig till den ortodoxa inriktningen anser att de är ett utvalt folk och genom detta gavs dem ett historiskt uppdrag. Detta var att bära gudomlig sanning till mänskligheten och Israel (det judiska folket) har till uppdrag och som plikt att bevara och iaktta Guds lagar. Guds lagar återfinns i den heliga skriften Tora, de fem Moseböckerna, och enligt de ortodoxa judarna gavs både den muntliga och den skriftliga Toran av Gud till Moses på berget Sinai. Gud gav varje ord som finns i Tora till Moses på Sinai
 och Tora ses därför som uttryckta uppenbarelser av Gud.
 


Viktiga delar av den ortodoxa tron är:


· Shema-bönen: ”Hör Israel! Herren är vår Gud, Herren är en.” 


· Gud är skaparen av himlen och jorden.


· Hebreiska texter framställer Gud som Herre över historien. 


· Gud har ingen början eller slut, Gud är evig.


· Gud är inte bara transcendent utan finns i världen och den israelitiska historien kan intyga att Gud agerar i världen.


· Gud är allsmäktig och Guds kunskap är inte begränsad av tid och rum, inget är gömt för Guds sikt.


· Allt är förutsägbart för Gud vet människans tankar och gärningar men folket har givits friheten att välja.


· Gud belönar och straffar.


· Gud ensam ska dyrkas och tro på profetian.


· Moses är den största av profeterna och att Moses fick Tora av Gud.


· En personlig Messias och dennes återkomst.


· Återuppståndelse av de döda.


Detta är den ortodoxa judendomens grundtankar som inspirerats av Moses Maimonides 13 bud. Utöver detta bedriver de ortodoxa judarna fortfarande omskärelse och döper konvertiter som blir judar då de konverterar enligt den ortodoxa inriktningens regler. Dock har många ortodoxa judars tro på de heliga doktrinerna förändrats. Många har förkastat tron på återuppståndelse av de döda, messiansk frigörelse och en slutlig dom. 


Meningen med ett mänskligt liv är inte att uppnå personlig lycka och perfektion utan en strävan efter att tjäna Gud och lyda Hans vilja. Den sanna lyckan hos den ortodoxa juden är att lyda Gud.
 I världen finns ca 13 miljoner judar, av dem är ca fyra miljoner ortodoxa judar och dessa judar använder sig uteslutande av hebreiska i synagogan, till skillnad från andra judiska inriktningar. 

Till skillnad från ortodoxa judar lever ultraortodoxa judar avskilt från det övriga samhället. Den största gruppen ultraortodoxa judar är chassider men det finns också ultraortodoxa judar som inte är chassider vilka främst finns i Litauen. Denna inriktning vill utleva Tora bokstavligen och avskärmar sig därför från allt sekulärt i det moderna samhället och bygger upp ett eget chassidiskt samhälle. De största chassidiska församlingarna finns i Israel och i USA.
 Grundidén i chassidismen är att man kan få instinktiv kunskap om Gud i allt, även i det vardagliga livet. Chassidismen vänder sig inåt till den personliga religiositeten och magi och extas är element som infinner sig. Gudsdyrkan ska ske med spontanitet och entusiasm ska ersätta högtidligheten och formaliteten i bönen.
 


Chassidismen är en väldigt auktoritär inriktning inom judendomen. De chassidiska ledarna kallas rebbe eller zaddik och dessa är andligt överlägsna eftersom de står närmast Gud. Zaddikens mål är att lyfta upp församlingens själar till det gudomliga ljuset och bara genom denna andliga ledare kan människor uppnå sann förståelse för Gud. Zaddiken kan utföra mirakler i himlen och på jorden samt förvandla sina anhängares onda gärningar till något gott. Detta eftersom zaddiken har den speciella gudomliga relationen.
 


Det finns tydliga tecken som utmärker chassidiska judar och det är männens klädsel, tinnings-lockar samt kvinnornas peruker. Chassidiska män bär svarta kostymer, svarta hattar, även i päls, medan kvinnor klär sig utan prakt. Gifta kvinnor använder peruk, sjalett eller hatt för att täcka sitt hår
om de inte redan rakat av håret. Även ortodoxa kvinnor täcker sina huvuden som gifta.


Ortodoxa och ultraortodoxa judar anser att de är de enda som har den sanna formen av judendom. Ortodoxi är det enda legitima uttrycket för judisk tro. Andra judiska inriktningar ses som kätterska. Andra inriktningar är inte alls lika exkluderande. Inriktningar utöver den egna ses som mindre lämpliga och mindre anpassade till den moderna tiden. Man utesluter alltså inte andra inriktningar men ställer sin egen inriktning i centrum.


Reformjudendom


Även denna inriktning uppkom under upplysningen och skapades för att vissa judar ville förena judendom med forskning och nya upptäckter. Reformjudendomen ville modernisera den judiska läran så att den också innehöll sekulära tankar och förändringar i den traditionella liturgin.
 Man motsatte sig den auktoritet som fanns/finns inom ortodoxin och den traditionella tron på messiansk befrielse. Inom reformjudendomen ansåg man också att omskärelsen var en barbarisk rit som borde elimineras från judisk ritual.
 Reformjudendom kan även kallas liberal judendom på grund av den liberala hållningen till den judiska traditionen. Denna beteckning används främst i USA.


Anhängare av reformjudendomen anser att man ska följa den grundlag och moral som finns i det land man är bosatt i men man ska också upprätthålla den religion som ens förfäder har haft. Reformjudar anser att den hebreiska Bibeln och det mosaiska lagsystemet hör till historien i Palestina och därför accepterar man bara de moraliska lagar och ceremonier som kan anpassas till det moderna samhället. Man förkastar alltså moral och ritualer som inte går att tillämpa i de miljöer som finns i dagens civilisation. Lagar som rör diet, renhet och klädsel uppkom för väldigt längesedan i en helt annan tid och är därför helt främmande för dagens mentala och andliga tillstånd. Dessa regler hämmar människan istället för att öka den moderna andligheten.
 Därför försöker reformjudendomen formulera modifikationer av sabbaten, matlagar och judisk vördnad. 
 Denna syn på samhällets möte med religionen gör att reformjudar inte ser på ny forskning som ett motstånd till religionen utan det går att förena ny vetenskap med religion. Enligt reformjudendom kan man vara jude om man har en judisk moder eller en judisk fader. Inom reformjudendomen har man alltså tänjt lite på gränsen för vem som är jude. 


Synen på Tora visar också att reformjudendomen vill förändra den traditionella läran. Tora ses som ett resultat av förhållandet mellan Gud och det judiska folket. Skriften är inte skriven av Moses utan är sammanställd av flera generationer lärda. Tidigt översattes också Tora till landens hemspråk, bl.a. tyska, och det gjordes också olika kommentarer till texterna. Dessa kommentarer förenade judisk lära med sekulär lärdom.
 


1871 kom det första gemensamma uttalandet av principer och uppgifter inom reformjudendomen. Detta markerade en ny och viktig början där den reformjudiska församlingen såg sig själva som ett verktyg för förändring. Essensen och kallelsen i judendomen förblev den samma men många ceremonier behövdes modifieras.
 


1931 uppkom ”The Columbus Platform of the Reform movement”.
 Denna plattform definierade essentiella principer inom den judiska tron i olika punkter. Här följer ett urval:


1. Judendomen är det judiska folkets religiösa erfarenheter i historien. Nya upptäckter och ny forskning står inte i konflikt med religionens anda.


2. En levande Gud styr världen med lagar och kärlek. I Honom har allt existerande sin källa och Han är närvarande i världen. Han dyrkas som Herren över universum och som den barmhärtiga Fadern.


3. Människan är gudomlighetens avbild och hennes själ är odödlig. Människorna är aktiva medhjälpare till Gud och som Guds barn har de fått moralisk frihet och ett ansvar att övervinna ondska. (Reformjudar förkastar tron på kroppens återuppståndelse och helvete och paradis som platser för evigt straff eller evig belöning.)


4. Både den muntliga och skriftliga Toran innehåller Israels för alltid växande medvetande om Gud och den moraliska lagen. På grund av att Tora är en produkt av dess historia/tid finns det lagar som har förlorat sin betydelse idag.


5. De människor som inte är judar är välkomna som likvärdiga medlemmar i den judiska församlingen om de accepterar den reformjudiska tron. Uppgiften är att samarbeta med alla människor i Guds rike av universellt brödraskap, sanning och fred på jorden. Detta är det messianska målet.


6. Religion och moral hör samman inom judendomen. Sökandet efter Gud innebär att sträva efter helighet, rättfärdighet och godhet. Det är omöjligt att älska Gud om man inte älskar medmänniskorna. Mänskliga liv är heligt och alla ska behandlas rättvist oberoende av ras, religion eller klass. Idealet är universell fred och därför förkastas allt våld och förlitan ges till moralisk utbildning, kärlek och sympati. 


7. Hemmet är ett viktigt fäste i det judiska livet. Synagogan är den äldsta och den mest demokratiska institutionen som länkar samman alla församlingar och förenar dem med Israel. Böner är religionens röst som leder människans hjärta och själ till Gud. 


Det finns dock många olika syner inom reformjudendomen. 1976 uppkom en ny plattform, San Franciscos, där ännu fler tankar och principer för reformjudendom uppkom. Dessa principer var däremot inte så olika de som uppkom 1937. En ny tanke var att reformjudendomen ska tolerera diversitet och uppskatta skillnader. Arbete sker för divergens och skillnader inger hopp inför vad som vilar i framtidens sköte.
 


På senare tid har stora förändringar skett inom synagogorna. De har till exempel blivit mer demokratiska. Kvinnor har haft möjlighet att bli ledare och rabbiner. Den första kvinnliga rabbinen kom 1972 och på 1980-talet hade fler än 75 kvinnor blivit rabbiner. Den manliga dominansen har alltså starkt avtagit. Rabbiner har också ersatts av akademiker på universitet och lärdom förvärvas på universitet istället för inom rabbinsällskapet. Rabbiner har anpassats till en mer informativ predikande stil och kantorer i synagogan har ersatts med körer.
 

2.2. Kvinnors och mäns religiösa plikter inom judendomen


Enligt judendomen leder Gud människan och Guds ord finns formulerade i 613 bud mitzvot.  Buden kan härledas ur Tora och består av 248 positiva bud samt 365 negativa (”du skall” respektive ”du skall icke”).
 För judar är det viktigt att leva i enlighet med den judiska lagen halakhah som beskriver hur buden ska tillämpas i det dagliga livet.


Ett av buden är omskärelse på pojkar. Den lilla gossen genomgår en omskärelse på den åttonde levnadsdagen som ett tecken på att han står i förbund med Gud. Flickor genomgår ingen omskärelse. Istället uttrycker föräldrarna sin glädje över dotterns födelse genom en särskild tacksägelseceremoni i synagogan. Detta sker inte vid någon särskild tidpunkt efter födelsen.
 Vid tretton års ålder förklaras pojken vuxen och blir då budets son bar mitzva. Flickan blir budets dotter bat mitzva samt förklaras vuxen vid tolv års ålder. Bat mitzva är dock något som började firas för några hundra år sedan och har alltså inte alltid varit en etablerad ceremoni.
 


De viktigaste religiösa plikterna för män är att flitigt studera Tora samt att be tre gånger dagligen. Mäns huvuden ska vara täckta i synagogan och därför bärs kippa. Böneremmar tefillin och bönesjal tallit är också centrala attribut för män och inom reformjudendomen även för kvinnor. 


Kvinnors främsta plikter rör hem och hushåll. De är speciellt ansvariga för tillredningen av den judiska kosten kosher. Bland de 613 buden finns tre bud som är speciellt riktade till kvinnor. Två av buden är knutna till sabbaten, dessa är: att tända sabbatsljusen nerot samt att spara en del av degen till sabbatsbrödet hallah. Förr lades lite av sabbatsbrödets deg undan till prästerna som en offergåva. Idag tar kvinnor en liten bit av degen och bränner den i ugnen eller elden under en speciell välsignelse som en symbolisk handling.
 Det tredje budet är att iaktta föreskrifterna gällande menstruation och förlossning niddah.
 Äktenskapet måste följa föreskrifterna om niddah. En kvinna anses oren under och en period efter menstruation och förlossning. Man och kvinna får inte ha sexuellt umgänge under dessa perioder.
 I vissa fall genomgår kvinnor rituella reningsbad mikveh efter menstruation och förlossning.


Sabbaten är mycket central och viktig inom judendomen. I hemmet inleds sabbaten med att husmodern tänder sabbatsljusen. Husfadern reciterar kiddush (helgande av sabbaten) och läser en lovprisning till sin kvinna ur Ordspråksboken. Det finns en stark känsla av glädje knuten till sabbaten och kvinnor har genom arbetet i hemmet stor del i denna glädje. I synagogan läser män ur Tora under sabbaten. Inom reformjudendom förekommer det också att kvinnor kallas till läsning av Tora.


Purim är den enda judiska helgen som är instiftad till minne av en kvinna: den modiga drottning Ester som räddade sitt folk undan förföljelser på 400-talet f.v.t. Under purim bär alla judiska småflickor en bild av Ester och i synagogan läser man ur Esters bok.


Judendomen är en traditionellt patriarkalisk religion. De judiska ceremonierna omfattar främst männen men på senare tid har förändringar skett.
 Inom ortodox judendom tillåts kvinnor inte att bli rabbiner och man håller starkt på att kvinnors plikter är i hemmet. Kvinnor tillåts inte sitta tillsammans med män i synagogan utan tilldelas platser på läktaren. På vissa håll har parallella institutioner för kvinnor inrättats men kvinnor har inte tillträde till manliga områden. Inom reformjudendom kan kvinnor bli rabbiner och sitta tillsammans med män i synagogan. Kvinnor kan också inom denna inriktning räknas till minjan (antalet personer som krävs för att gudstjänst får äga rum).


2.3. Lärobokens roll i skolan – vad säger Lpf 94 och kursplanerna?


Läroboken i religionskunskap har som uppgift att skapa förståelse och respekt för andra kulturer och värderingar. Undervisningen ska skapa en förståelse för att en personlig livsåskådning är viktig och värdefull. Eleven ska kunna leva sig in i andra människors kultur, samhälle och värderingar. Det ska också skapas en förståelse och en respekt för olika människor och deras levnadssätt.
 


Eleven ska genom undervisning och läroböcker komma underfund med att just den egna kunskapen och de egna värderingarna ligger till grund för handlingar och beteenden.
 Skolan och undervisningen har som uppgift att hjälpa eleven att utforma en livsåskådning av förstående och solidarisk natur. Eleven ska lära sig samhällets demokratiska värden om människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan män och kvinnor samt solidaritet med svaga och utsatta.
 Ett måste för att eleven ska lära sig dessa värden är att undervisning och läroböcker utgår från dessa.


Religionsundervisningen i skolan ska vara allsidig, saklig och opartisk. Läroboken ska vara objektiv och neutral i frågor som rör livsåskådning och religion.
 Det står klart och tydligt i Lpf  94 att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Samtidigt ska individen fostras genom kristen etik och västerländsk humanism.
 Detta kan tyckas paradoxalt.


Skolan ska skapa ökad kunskap om och förståelse för andra religioner, kulturer och levnadssätt genom att vara öppen och obunden av konventioner. Skolan ska utgöra en kontrast till massmediala bilder av religioner och livsåskådningar. 


Undervisningen ska skapa intresse, lust och motivation hos eleven så att de fostras till en tolerant, ödmjuk och fördomsfri inställning mot andra religioner och livsåskådningar.


Läroplanen och kursplanerna för religionskunskap i gymnasieskolan ställer också krav på genusperspektiv i undervisningen. I läroplanen står det att utbildningen ska vara likvärdig. ”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.” 
 En av lärarens riktlinjer är att ”se till att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både manliga och kvinnliga perspektiv.” 


Kursplanerna för religionskunskap i gymnasieskolan presenterar en genusdimension under avsnittet om ämnets karaktär och uppbyggnad. Detta kan bidra till en ökad förståelse för religioner och ”genusdimensionen riktar uppmärksamheten på vilken roll religioner och andra livsåskådningar har vid utformningen av våra föreställningar om mäns och kvinnors värde och uppgifter.” 


2.4. Forskningsbakgrund


Det finns en förteckning över läroboksgranskning som gjorts fram till och med 1991.
 Här presenteras 428 arbeten varav ett handlar om judendom. Lennart Kerbel skrev 1975 Judar om judar i våra läromedel. Detta är också det enda arbetet vi har hittat som handlar om läroböcker och judendom. Vi har försökt få tag i Kerbels skrift men utan resultat. 


Vi har sökt intensivt för att få fram tidigare forskning i vårt ämne men inte funnit någon. En del forskning har gjorts kring läroboksgranskning, dock är inte just religionskunskapens böcker så ofta i fokus. Överhuvudtaget är judendom väldigt lite undersökt inom religionsdidaktisk forskning. Detta innebär att vår referenslitteratur blir något begränsad. Däremot gör detta vår uppsatsidé extra intressant. Vi kommer verkligen att bidra till läroboksforskningen! Vi har hittat en del intressanta uppsatser som gjorts vid olika universitet men problemet har då istället varit att man inte får fjärrlåna dem. Det känns frustrerande att veta att det finns uppsatser och examensarbeten som kan vara till hjälp i vår studie men som vi inte kan använda oss av. Vad vi däremot har funnit är läroboksgranskning inom andra religioner, främst islam. Denna tidigare forskning kommer att relateras till våra undersökningsresultat. 


Kjell Härenstam har gjort en del forskning då det gäller läroböcker i religionskunskap. En av hans böcker, Kan du höra vindhästen (2000), är en studie kring läroböckers bild av den tibetanska buddhismen. Härenstam tar upp hur presentationen av den tibetanska buddhismen i läroböcker har förändrats med tiden. I undersökningen har Härenstam studerat böcker från 1970-talet fram till 1990-talet. Urvalet i dessa läroböcker grundas, enligt Härenstam, i tidsandans, politikens och religionens klimat i vårt eget land.
 


Man beskriver gärna det som finns i ens egen värld och det man känner till. Alternativt beskriver man det som är så långt bort från ens egen värld som möjligt, det exotiska och främmande.
 


Läroböckerna präglas av orientalism. Med detta menas att det som är främmande och helt olikt den egna kulturen uppfattas som det mest intressanta och får stå för den ”rätta” bilden av den kulturen. Härenstam menar att det är viktigt att tänka på att läroboksmaterialet är någons åsikter, någons förförståelse samt någons kunskap. Denna någon har tagit sig tolkningsföreträde
 och därför ska man alltid vara kritisk till texter även om de som i lärobokens fall ska vara neutrala. Läroböckernas författare speglar ofta sina ideologier och politiska ståndpunkter i urvalet av information. ”Ingen kunskap är värderingsfri.” 
 Målsättningen med läroböcker, enligt Härenstam, är att vidga elevernas horisonter. Böckerna bör inspirera till förståelse och låta eleverna ifrågasätta sina tidigare fördomar.


I Skolboks-islam (1993) presenterar Härenstam omfattande analyser av läroböckers bild av islam. Undersökningen är det svenska bidraget till det europeiska forskningsprojektet ”Islam in textbooks” som omfattar 22 länder. Initiativet till projektet togs av den islamiska vetenskapsakademin vid universitetet i Köln. I Härenstams undersökning granskas läroböcker i religionskunskap för låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasiet. 


Undersökningen är kvalitativ och har som syfte att konstatera likheter och skillnader läroböckerna emellan.
 I materialurvalet har Härenstam främst koncentrerat sig på läroböcker som används eller har använts i den svenska skolan. Enligt Härenstam kan islam ses som ett didaktiskt problem. Den västerländska och massmediala bilden av islam är ofta negativ och påverkar läroböckerna. ”Risken finns alltså, att läroboken blir massmedias förlängda arm, och inte den kritiska instans som den borde vara…” 
 Härenstam anser att de undersökta läroböckerna ofta generaliserar begreppet islam. Ett visst lands förhållanden och tillämpning av islam får representera hela religionen. Härenstam finner även att några av högstadiets läroböcker samt till viss del också några av gymnasiets läroböcker framställer en mycket negativ bild av islam. I dessa läroböcker kopplas den negativa bilden till dagens krig och konflikter där muslimer är inblandade.


Malin Unghs uppsats Analys av den muslimska familjen i läroböcker för religionskunskap A på gymnasiet. En religionsdidaktisk studie (2003) har varit till hjälp vid utformningen av metoden för vårt arbete. Unghs uppsats har gett uppslag till idéer i vårt eget arbete. Ungh har undersökt vad olika läroböcker skriver om den muslimska familjen och jämfört detta med vad som står i läroplan och kursplan. Det är dock lite svårt att säga vad hon kom fram till i sin studie mer än att kvinnan står i ljuset och barnen i den muslimska familjen glöms bort. Familjen beskrivs inte som en helhet och läroböckernas omfattning i detta ämne är begränsad.
 Ungh önskar att fler ägnar sig åt läroboksgranskning då hon, precis som vi, anser att det är av största vikt att kunna ifrågasätta bilder av religioner som blivande lärare.


Jonas Otterbecks artikel ”Vad kan man egentligen begära?” (2004) presenterar en granskning av lärobokstexter om islam. Otterbeck har i samråd med en grupp gymnasielärare studerat lärobokstexter som används i gymnasielärarnas undervisning. Ett syfte med undersökningen är att visa på underliggande värderingar i lärobokstexterna. I artikeln tar Otterbeck upp tidigare forskning gällande läroböcker och islam. Det är inte ovanligt att islam ofta skildras som en maktlysten, konservativ, exotisk och kvinnoförtryckande religion.
 Otterbeck poängterar dock att han själv snarare koncentrerar sig på sådant som inte tidigare fokuserats. Till exempel väljer han att titta på hur texterna är eller kan vara blinda för kön och genus. Läroboksförfattarna utelämnar ibland information om kvinnor och redogör inte alltid för vad som gäller för män respektive kvinnor.
 Otterbeck finner också att läroboksförfattarna ibland gör tendentiösa urval som att utgå från kristendomen i beskrivningen om islam. Fundamentalism och sunni får ofta representera all islam medan till exempel shia lämnas därhän. Frågorna vem tolkar och vems tolkning förs fram (vår kursivering) är enligt Otterbeck ytterst viktiga att beakta i författandet av läroböcker. Läroboksförfattaren bör reflektera över sin text och dess syfte. Orientalism och islamism stigmatiserar ofta muslimers tro och kväver den islamiska mångfalden, enligt Otterbeck.


3. Undersökning


Här redovisas själva resultatet av vår undersökning. Gällande judendomens inriktningar tas ultraortodox judendom i vissa fall upp separat men vanligtvis sammanfogas ultraortodox judendom med ortodox judendom. Vi har valt att utgå från ortodox och reformjudendom i undersökningen. Det har på många sätt varit svårt att dela upp texten i antingen eller eftersom inriktningarna ibland flyter ihop och gränserna suddas ut. Det är inte alltid möjligt att ange antal sidor för förekomsten av inriktningar, kvinnor och män.


3.1. Lärobok 1: Religionskunskap med etik och livsfrågor, 1991


3.1.1 Judendomens inriktningar


Text


I denna lärobokstext finns antydan till att det finns skillnader mellan judar. Alla judar tänker inte likadant och det finns skillnader och likheter inom judendomen. Ett exempel på detta är att författarna skriver att rabbiner ofta säger emot varandra och därför finns det idag många olika åsikter om hur regler ska tolkas och tillämpas (s.78). Läroboksförfattarna skriver också att det finns skillnader i synen på sabbaten (s.92). Bland annat finns det olika judar som ser olika strängt på sabbatsbudet och vad som räknas till aktivitet och vad som inte är det. Läroboksförfattarna tar också upp att det finns icke-religiösa och religiösa judar (s.76) samt att det finns olika inriktningar inom judendomen som ortodoxa, konservativa, liberala och assimilerade (s.82). Lärobokstexten har inget särskilt kapitel för var och en av de olika inriktningarna, förutom den ultraortodoxa chassidismen som beskrivs under ett eget kapitel (s.84-85). Själva texten består av ortodoxa såväl som reformjudiska tankar. 


Texten tar upp vissa synpunkter som är typiska för reformjudendom:


· Messiasrikets ankomst är en gradvis utveckling mot mer fred och rättvisa på jorden (s.87).


· Guds bud är givna för att hjälpa människan att leva (s.90).


· Predikan kan ske på landets språk (s.91).


· Männen behöver inte täcka huvudet (s.92).


· Kvinnor och män kan sitta tillsammans i synagogan (s.92).


· Reformjudar rättar inte sitt arbete efter de religiösa buden (s.94).


· Reformjudar anpassar sig mycket till de icke-judiska samhällena (s.95).


Typiska element som hör till ortodox judendomen är:


· Du är jude om du är född av judisk moder eller konverterat genom stränga krav (s.76).


· Ultraortodoxa judar accepterar inte staten Israel eftersom den tillkommit på politiskt sätt (s.87).


· Bevarandet av gamla judiska traditioner är viktigt (s.84).


· Alla pojkar ska omskäras (s.91).


· Skriftläsning och bön sker i regel på hebreiska (s.91).


· Kantorn som leder gudstjänsten är man och det måste finnas tio manliga vuxna judar för att en gudstjänst ska äga rum (s.91).


· Män ska ha huvudet täckt i synagogan. Kvinnor och män får inte sitta tillsammans och män ska använda bönekapslar och bönesjal vid vissa tillfällen (s.91).


· Guds lag gäller både gudstjänst och samhälle. Guds vilja ska förverkligas i samhället och därför ska samhället byggas på den gamla judiska lagen (s.94).


· Rabbinrådet (s.94-95).


· Det judiska samhället är patriarkaliskt och män har större rättigheter och skyldigheter än kvinnor (s.95). 


· Kvinnor har sina viktigaste uppgifter i hemmet (s.91, 95).


· Kvinnors ansvar gäller särskilt matlagningen (s.95).


· Blodmat är inte tillåten, mjölkmat och köttmat får inte blandas och olika kärl måste användas till matlagningen. Allt kött måste slaktas efter bestämda regler (s.95).


· Ultraortodoxa judar bildar mindre isolerade grupper där nästan ingen anpassning till samhället sker (s.95).


· Ultraortodoxa chassider lägger tonvikt på inre upplevelse och glädje i form av dans och sång (s.83).


Bilder


Av de 13 bilderna som finns i avsnittet är det fem som klart speglar ortodoxi. För det första finns en traditionell bild av ultraortodoxa judar vid Västra muren i Jerusalem. Andra judiska förespråkare syns men det är de ultraortodoxa som finns i fokus (s.79). Ännu en bild som visar en ultraortodox man i Mea Shearim finns och här visas de ultraortodoxa judarnas motsättning till staten Israel (s.86). En bild på ultraortodoxa män som skyler sig för att inte bli med på bild finns med. Anledningen till att de skyler sig är att människan är Guds avbild och därför inte får avbildas (s.88). 


Andra bilder är svårare att tyda (s.77, 87, 92, 94). Bilden av en man vid Torarullarna kan vara både en reformjude eller en ortodox jude (s.77). Det är i alla fall ingen ultraortodox man. En annan bild visar en ultraortodox man som hjälper en yngre man på med bönekapslar (s.87). Om denna yngre man är sekulär jude eller reformjudisk är svårare att se, däremot är han inte ortodox för då skulle han inte behöva den hjälp han får. Denna bild visar alltså på både ortodox och möjligtvis reformjudendom.


Bilden på den unga pojken (s.92) är antagligen en modernare ortodox pojke eftersom han har kippa även fast han inte är i synagogan. Den sista bilden (s.94) speglar också ortodoxa och möjligen reformjudar. Mannen som viger paret är ortodox, om inte ultraortodox, medan paret är mer reform- eller sekulärt inriktade. Kvinnan skulle inte annars ha så kort klänning och paret skulle inte vara så modernt klädda. Alltså finns tre bilder som enbart speglar ortodoxi eller ultraortodoxi medan det inte finns en enda som enbart speglar reformjudendom. På de två bilder som visar lite mer anpassade judar finns ändå ortodoxa judar med.


Sammanfattning:


Tabell 1. Sammanfattning av lärobokens text och bilder som kan förknippas med ortodox eller reformjudendom. Totalt finns 13 bilder och 20 sidor text.


		

		Reformjudendom

		Ortodox judendom



		Text

		6

		7



		Bild

		2

		5





Här ser man att bildmässigt har den ortodoxa judendomen den mest överlägsna representationen medan det står ganska lika mellan inriktningarna då det gäller antalet sidor i texten. I det stora hela är det ändå den ortodoxa judendomen som får mest plats eftersom den får störst utrymme på antalet sidor medan reformjudendomen har någon enstaka mening här och där. Tydligt syns i punkterna ovan att läroboksförfattarna ger ortodoxin störst plats och därför får denna rörelse till stor del spegla judendomen.


3.1.2. Kvinnor och män


Text


Texten inleds med frågan: ”Vem är jude?”(s.76). Här står att man måste ha en judisk mor för att räknas som jude. Under rubriken ”Historia” (s.78) står det om patriarken Abraham att han är judendomens stamfader. ”Med sin bihustru (tjänstekvinna) Hagar fick han sonen Ismael, innan han med sin ålderstigna hustru Sara fick sonen Isak.” (s.78). Vidare nämns Isaks hustru Rebecka samt Jakobs två hustrur Lea och Rakel. Det berättas att Jakob fick tolv söner men att han även fick en dotter nämns inte. På detta följer ett stycke om Mose som avslutas med: ”Abraham och Mose är judendomens fäder.” (s.80). Under stycket om domare nämns den kvinnliga domaren Debora bland fyra manliga. Vidare presenteras kungar och profeter, samtliga av manligt kön (s.80).


Adam nämns som den första människan medan Eva inte nämns alls (s.89). Vidare berättas att pojkar genomgår en omskärelse på den åttonde dagen som ett tecken på det särskilda förbundet med Gud. Här berättas inget om vad som gäller för flickor (s.91). Vidare står att gudstjänsten i synagogan leds av en kantor. ”Hans ledning är dock inte nödvändig. 


Så snart tio manliga vuxna judar är närvarande, kan gudstjänst äga rum.” (s.91). Texten nämner inget om att kvinnliga kantorer förekommer inom reformjudendom. Pojken vuxenförklaras då han är tretton år gammal. Inget nämns om flickans vuxenålder. 


”Kvinnorna anses ha sin viktigaste uppgift i hemmet och har inte samma närvaroplikt i synagogan som männen. I synagogorna får i regel inte män och kvinnor sitta tillsammans.” (s.91). Längre fram i texten står det däremot att inom liberal judendom kan männen ha obetäckt huvud samt att män och kvinnor tillåts sitta tillsammans i synagogan (s.92). Texten informerar om att männen ska ha huvudet betäckt och att de under morgongudstjänst bär vita bönesjalar med hörntofsar. I lärobokstexten nämns också att männen ibland bär böneremmar med bönekapslar. Ingen information lämnas om kvinnors klädsel och religiösa attribut (s.91). 


I en festkalender beskrivs purimfesten på följande vis: ”Glad fest som firas till minne av händelserna som berättas om i Esters bok (en förföljelse av judar avstyrdes på 400.talet f Kr).” (s.93). I samband med Påskfesten nämns att husfadern läser påskberättelsen. I stycket om sabbaten står inget om kvinnors bud nerot och hallah (s.92). 


Den sista sidan berättar om den judiska familjen och äktenskapets religiösa betydelse. ”Familjen är samhällets kärna.” (s.95). Vidare står det att det judiska samhället är patriarkaliskt och att mannen har fler rättigheter och skyldigheter än kvinnan. ”Israels historia känner dock många kraftfulla och självständiga kvinnor.” (s.95). Ingen närmare presentation av dessa kvinnor ges. Läroboksförfattarna nöjer sig med att skriva att kvinnors viktigaste uppgifter finns i hemmet, särskilt gällande matlagningen. Här hänvisar också läroboksförfattarna till Ordspråksbokens lovprisning till en driftig husmor (31:27): ”Hon vakar över ordningen i sitt hus och äter inte i lättja sitt bröd.” (s.95).


Bilder


Två av textens bilder innehåller kvinnor medan åtta av bilderna innehåller män. En bild visar massor av människor vid Västra muren (s.79). Här finns både män och kvinnor men texten nämner inte att det finns en mans- och en kvinnosida vid muren. Det finns även en bild på ett judiskt bröllop med brud och brudgum (s.94).


Vidare visas en stor bild på Torarullarna i arken. Framför står en man med kippa (s.77). Parallellt med den större bilden på människor vid Västra muren finns också en mindre bild som illustrerar en ultraortodox man och en liten pojke vid samma mur (s.79). 


Det finns en bild på en ortodox man i stadsdelen Mea Shearim i Jesusalem (s.86) samt en bild på en ung man som får hjälp av en äldre ultraortodox man att ordna med böneremmar (s.87). Vidare finns en bild på två ultraortodoxa män där bildtexten lyder: ”De ortodoxa judarna klär sig ofta på ett ovanligt sätt och låter ofta håret växa vid tinningarna.” (s.88). I texten finns ett stycke om sabbaten och under detta stycke finns en bild på en judisk pojke som tänder den åttaarmade chanukkaljusstaken (s.92).


Sammanfattning:


Texten är mansdominerad och utelämnar information om kvinnor. Totalt finns 13 bilder varav två visar kvinnor och åtta visar män.


3.2. Lärobok 2: Söka svar, Religionskunskap kurs A & B, 2000


3.2.1. Judendomens inriktningar


Text


I denna lärobok finns inget särskilt kapitel för de olika inriktningarna. Det finns heller ingen antydan till att det finns olika inriktningar inom judendomen. Det enda som påvisar meningsskiljaktigheter inom judendomen är då läroboksförfattarna skriver att vissa judar tycker si och andra tycker så. 


Visst finns de stora inriktningarna presenterade i texten men inte öppet. Det står ingenting om att ortodoxa judar anser att en viss tolkning av Tora är sann medan reformjudar anser att en helt annan tolkning är sann. Av de 28 sidorna finns det meningar på sex sidor som tydligt representerar reformjudendom medan 9 sidor visar på tydliga ortodoxa drag. I denna lärobokstext ger antalet sidor som beskriver ortodox judendom respektive reformjudendom inte så stora skillnader. Det är dock så att den ortodoxa judendomen ofta får fler meningar på varje sida medan det ofta bara är en mening som tillfaller reformjudendomen.


Exempel i texten som är typiskt för reformjudendom är:


· Orgel finns i synagogan (s.185).


· Böner finns på hebreiska och svenska (s.186).


· Alla goda människor, oavsett ras eller tro, ska få vara med om den nya världen som skapas av det messianska riket (s.192).


· Utvaldheten ger större skyldigheter som att föregå med gott exempel (s.196).


· Messias rör sig mer om ett tillstånd, en tidsålder präglad av fred och harmoni (s.203-204).


Exempel i texten som är typiskt för ortodox judendom är: 


· Allt i synagogan sker på hebreiska (s.186).


· Alla judiska pojkar omskärs (s.188).


· Gud straffar och belönar (s.190, 192, 193, 201).


· Gud har en plan för världen – fred, rättvisa och harmoni (s.190, 192).


· Messias är personlig – Messias ankomst leder till fred och Guds rike (s.192, 201, 202).


· Endast genom att ha en judisk moder eller genom att konvertera är man jude. Vissa ortodoxa judar godtar inte konverterade judar (s.197).


· Ett gott liv innebär att budorden följs och budorden är inte Guds förslag till judarna utan krav på hur man ska leva. Följ Guds bud utan tanke på någon belöning (s.201). 


· Exklusivism – ortodoxi är den rätta läran och enda sanna formen av judendom, därför har de ortodoxa judarna en särställning i världen och de är bättre än andra människor (s.196).


Bilder


Av åtta bilder finns det egentligen inte alls många som påvisar en särskild inriktning. Bilden på Seinfeld-gänget (s.187) visar reformjudar eller till och med sekulära judar (judar som avsagt sig den judiska religiositeten). Vidare finns en bild på en av Stockholms synagogor (s.185).

Det finns en bild på den Västra muren även i denna bok (s.203) men det är inte den traditionella med ultraortodoxa judar i fokus. På denna bild är en reformjudisk herre i centrum medan de ultraortodoxa männen står i skuggan. Ändå finns de ultraortodoxa judarna med. På en bild (s.199) firas högtiden purim där både ortodoxa judar och reformjudar medverkar.


Sammanfattning:


Tabell 2. Sammanfattning av lärobokens text och bilder som kan förknippas med ortodox eller reformjudendom. Totalt finns åtta bilder och 28 sidor text.


		

		Reformjudendom

		Ortodox judendom



		Text

		6

		9



		Bild

		3

		2





Lärobokstexten beskriver judendomen till största del utifrån ett ortodoxt perspektiv men texten är inte starkt ortodoxt betonad. I bildmaterialet finns en liten övervikt för reformjudendomen.


3.2.2. Kvinnor och män


Text


Under rubriken ”Gud sluter förbund med människan” (s.188) står att alla judiska pojkar omskärs på den åttonde levnadsdagen som ett tecken på förbundet med Gud. Information gällande flickor saknas. Vidare finns ett stycke med rubriken ”Är man och kvinna jämlikar?” (s.197). Detta är också det enda ställe i texten som nämner kvinnor överhuvudtaget. Här står att alla människor är jämlikar enligt judendomen men att många judar anser att skapelseberättelsen anger en rollfördelning mellan könen. ”Mannen ska ansvara för gudstjänst, Torastudier och försörjning medan kvinnan ska sköta hem och barnuppfostran.” (s.197). 


Vidare står det att judendomen är en patriarkalisk religion. Gamla testamentet skrevs av män för män och innehåller inte många kvinnor. ”I Tora finns regler som både kränker och försvarar kvinnan, men idag är det främst hennes rättigheter som sätts i fokus.” (s. 197). Vilka rättigheter det rör sig om framgår inte. Istället står att ”…1948 arbetade till exempel män och kvinnor sida vid sida under samma villkor och militärtjänstgöringen är obligatorisk också för kvinnor i Israel.” (s.197). Stycket avslutas med följande: ”Den judiska modern är en symbol för judendomen. Men om detta besvarar frågan om kvinnan är jämlik med mannen i ett judiskt samhälle nu för tiden är ovisst.” (s.197). I stycket om sabbaten står det att sabbatsljusen tänds men inte att kvinnor gör detta (s.199).

Bilder 


Tre av textens bilder visar kvinnor medan fem av bilderna visar män. Bilden på Jerry Seinfeld och hans tre vänner innefattar Elaine som är kvinna (s.187). Det finns även en bild på kvinnor och barn som räddats från Auschwitz koncentrationsläger. Några kvinnor bär ett barn i famnen (s.191). Bilden på purimfesten innehåller sju personer varav sex av manligt kön och en av kvinnligt kön. Bildtexten lyder: ”Man påminner sig om när den bibliska drottningen Ester genom stor list räddade det judiska folket undan förföljelse och död.” (s.198). 


Texten inleds med en bild på insidan av en synagoga i Stockholm (s.184). Med på bilden finns också nio män. Längre fram i texten finns målningen med motivet Gud skapar Adam av William Blake. Rubriken ovan lyder: ”Vad är en människa?” (s.194). Vidare finns en bild på en judisk man lutad mot Västra muren i Jerusalem. På bilden finns även skuggorna av två ultraortodoxa män (s.203).


Sammanfattning:


Texten är mansdominerad och information om kvinnor utelämnas. Totalt finns åtta bilder varav tre visar kvinnor och fem visar män.


3.3. Lärobok 3: Religionskunskap A om livsfrågor, religion och etik, 2001


3.3.1. Judendomens inriktningar


Text


Denna text är väldigt svår att bedöma eftersom den näst intill enbart handlar om gammaltestamentlig historia. Lärobokstexten tar upp grunderna till judendomen och detta innebär att alla inriktningar finns med eftersom de har ett gemensamt förflutet och att de moderna inriktningarna inte fanns på den bibliska tiden. Texten påvisar både skillnader och likheter inom judendomen och läroboksförfattarna är medvetna om att det finns skillnader inom judendomen då de tar med detta i läroboken (s.85). Dock är beskrivningen av skillnaderna väldigt kortfattad. Det finns bara en mening om varje inriktning och dessutom gör man skillnad på reformjudendom och liberal judendom (s.101). Ortodoxa judar lever efter de riktlinjer som finns i Tanach och Talmud och de utläggningar som deras rabbiner gjort. De reforminriktade och liberala judarna försöker anpassa judendomen efter den tid och det land de lever i. I detta går de liberala längre och vill ha lika rätt mellan könen och kvinnliga rabbiner (s.101). Läroboksförfattarna verkar alltså ha skapat en egen terminologi vilket förvirrar.


I slutet av kapitlet speglas reformjudendomen. Det står att alla människor kommer att få ta del av det kommande riket där fred och rättvisa ska råda (s.103). Det enda man behöver göra är att våga knacka på rutan och sträcka in sin hand för att få ta del av den judiska gemenskapen. 


Bilder


I lärobokstexten finns endast tecknade bibliska motiv, förutom möjligtvis två bilder (s.84, 103). Dessa två bilder kan vara lite mer moderna och bilden av ett sällskap som äter middag (s.103) verkar spegla moderna reforminriktade judar. Kvinnan på bilden (s.84) kan vara sekulär eller reforminriktad. Bilder på ortodoxa judar saknas.


Sammanfattning:


Lärobokstexten förespråkar inte den ortodoxa judendomen framför de andra inriktningarna. Det framgår inga skillnader mellan olika inriktningar och det finns inga meningar som påvisar att den ortodoxa synen är normerande för hela judendomen. Två av textens bilder kan kopplas till reformjudendom medan bilder som kan kopplas till ortodox judendom saknas.


3.3.2. Kvinnor och män


Text


Judendomens gemensamma grunddrag presenteras. ”Gemensamt är också strävan efter det perfekta livet, vilket bl.a. förutsätter att man har en rabbin att rådfråga, en vän att umgås med och en hustru att dela livet med.” (s.85, 87). Ingen information om vad som innebär det perfekta livet för kvinnor ges. Efter detta följer ett stycke med rubriken ”Äta tillsammans- Abraham”. Här nämns Abrahams hustru men utan namn. Vidare står det att Faraos dotter adopterade Mose (s.85). Texten berättar vidare om Mose och hans liv. Mose flydde ut i öknen där han mötte sju kvinnor. Senare gifte sig Mose med en av kvinnorna och tog arbete hos hennes far. Vidare finns ett stycke med rubriken ”Visa mod- David och Goljat” (s.95). Här berättas att David blev gift med kungadottern men hennes namn presenteras inte. 


Texten berättar om hur David förälskar sig i Batseba och gör henne med barn. ”David kallade då snabbt hem Uria på permission och hoppades att mannen skulle passa på tillfället att ligga med sin hustru.” (s.98-99). Detta lyckades inte och David sände Uria i strid för att han skulle dödas. ”Så skedde och David kunde ta Batseba till sin hustru och hon förblev favoriten bland hans många hustrur. Hon fick också stort inflytande över kungen. Hennes nästkommande son, Salomo, kom därför att bli kung efter David.” (s.99).


I anslutning till berättelsen om David och Batseba finns studieuppgifter med påståenden och slutsatser som eleverna ska ta ställning till. Under rubriken ”8:9 Sant eller falskt?” (s.99) finns följande två påståenden: ”Berättelsen visar också på den skillnad som rådde mellan man och kvinna.” och ” Mannen har sina metoder att få sin vilja fram. Kvinnan får anpassa sig efter omständigheterna.” 


I avsnitt ”8:11 Relationen man och kvinna” finns tre reflektionsuppgifter: 


”A  Hur uppfattar du Batsebas möjlighet att agera i denna händelse?


  B  Hur är relationen mellan man och kvinna idag i Sverige om du jämför med på Davids    


       och Batsebas tid?


  C  Det har skrivits flera böcker i modern tid om relationen David-Batseba-Uria. Varför 


       tror du att denna historia har intresserat dessa författare och deras läsare?” (s.99).


Bilder


Sex av textens bilder visar kvinnor medan 21 bilder visar män. Texten inleds med en bild på en kvinna som i en tankebubbla frågar sig ” Hur ska jag leva?” (s.84). Samma citat är även rubrik för kapitlet om judendomen. Kvinnan är ung och modern med dräkt, pumps, örhängen och håret uppsatt i hästsvansar. Abrahams hustru finns med på bild i samband med att tre okända män intar måltiden tillsammans med Abraham (s.86). De diskuterar Abrahams barnlöshet och de tre männen lovar Abraham en son inom tre år. I vänstra hörnet tänker hustrun: ”En son?! Ha ha! Det är omöjligt vid min ålder!” (s.86).


Vidare finns en bild på Faraos dotter och Mose i vassen (s.88). Därefter följer tre bilder på Mose. Bilden som visar en israelitisk familj som äter en måltid innehåller två kvinnor och tre män (s.91). Mose och hans svärfar Jetro medverkar på några bilder (s.92-93). David och Goljat illustreras också (s.94, 96 och 97). Vidare finns en bild på Batseba och David (s.98) samt bilder på kungar och profeter (s.100). 


Den sista sidan (s.103) innehåller ytterligare en bild på en måltid. Vid bordet sitter sex personer varav två är kvinnor. Den ena kvinnan ser precis ut som kvinnan på första sidan. Hon tänker: ”Äta gott och leva gott…”. (s.103). Nedanför den större bilden på måltiden finns en mindre bild på en man som tittar in genom fönstret på familjen vid middagsbordet. 


Sammanfattning:


Texten är mansdominerad och saknar information om kvinnor. Sex bilder visar kvinnor medan 21 bilder visar män. 


3.4. Lärobok 4: Religion och sammanhang, Religionskunskap kurs A & B, 2001


3.4.1. Judendomens inriktningar


Text


Denna lärobokstext är den enda av fyra som har speciella kapitel för de olika judiska inriktningarna: ortodox, konservativ och liberal judendom. Den ortodoxa inriktningen får här dubbelt så mycket plats som de andra två. Under det ortodoxa kapitlet behandlas främst ultraortodox judendom och läroboksförfattaren skriver att det ofta är de ortodoxa som står för den massmediala bilden av judendomen (s.69). 


I texten om den konservativa judendomen framgår det inte särskilt klart vad konservativ judendom är bara att den är en medelväg mellan ortodoxi och liberal judendom som läroboksförfattaren kallar reformjudendomen (s.71). I texten finns också ett kapitel om chassidism men detta infaller inte under rubriken ”Riktningar” där de andra rörelserna beskrivs. Av 26 sidor text är det 11 sidor som klart speglar ortodox judendom medan endast fyra sidor beskriver reformjudendomen.


Tecken på reformjudendom i texten är:


· Man kan förneka att man tillhör ett utvalt folk men man kommer ändå inte ifrån sin uppgift. Alla människor har fått uppgifter av Gud (s.52).


· Tron på fredsrikets ankomst istället för tron på en personlig Messias (s.55).


· Man följer bara några få matregler (s.63).


· Lagar och regler i Tora är skrivna för en tid som inte längre finns. Därför används de lagar som går att anpassa till dagens samhälle (s.71).


· Gudstjänsten kan firas på vilket språk som helst (s.71).


· Orgel används i synagogan (s.71).


· Kvinnor kan vara rabbiner (s.71).


· Sabbat kan firas på söndagar (s.71).


· Kvinnor och män sitter blandade i synagogan (s.71).


Tecken på ortodox judendom i texten är:


· Bibelns återgivande av historien är sanning (s.50).


· Man följer alla regler som finns i Bibeln (s.50, 69).


· Man är jude då man är född av judisk moder och möjligtvis om man har konverterat (s.51).


· Det finns ingen anledning att ifrågasätta det uppdrag som Gud givit det utvalda folket (s.52).


· Gud ska sända en man för att upprätta ett fredsrike på jorden och han är Messias. Jorden ska då bli ett paradis (s.55) och med detta upphör judarnas uppdrag som Guds tjänare på jorden (s.56).


· Chassidismen menar att man kan uppleva Gud i naturen och livet, genom dans och glädje (s.59)


· Man får inte blanda kött med mjölk (s.63).


· Kvinnor deltar inte aktivt i synagogans gudstjänst eftersom det inte ingår i kvinnors plikter (s.68).


· Flickornas bat mitzva är inte lika väl fastställd som pojkarnas bar mitzva (s.68).


· Ultraortodoxa män har skruvlockar vid öronen, svarta kläder och hattar. Kvinnor har peruk (s.69).


· Ultraortodoxa judar upprättar ofta egna samhällen med skolor, affärer och synagogor (s.69-70).


· Ultraortodoxa judar behöver inte göra militärtjänst då deras tjänst är att utföra religiösa studier (s.70).


· De mest ortodoxa accepterar inte staten Israel eftersom den inte är skapad av Messias och därför är även de ultraortodoxa judarna ett stort hot mot freden i Israel (s.70).


· I ortodoxa synagogor får inte kvinnor och män sitta ihop utan kvinnorna sitter på läktaren och männen i gudstjänstrummet (s.71).

Bilder

I denna lärobok finns 14 olika bilder varav sex kan tolkas som klart ortodoxa eller ultraortodoxa. En bild (s.51) innehåller en ultraortodox man som undervisar små ultraortodoxa pojkar som läroboksförfattaren har satt ihop med rubrikens fråga ”Vem är jude?”. Därefter finns den klassiska bilden med ultraortodoxa män som står och ber framför Västra muren i Jerusalem (s.58). Även denna lärobokstext har en bild av en av Stockholms synagogor (s.64).


Vidare finns två bilder som visar på ortodoxa och ultraortodoxa judar (s.66, 67). Den ena visar en ung man som tänder en chanukkaljusstake (s.66). Den andra är en bild som föreställer bar mitzva firande (s.67). Det finns ingen bild som visar firandet av bat mitzva. Under textavsnittet om de olika inriktningarna inom judendomen så visas två bilder (s.69-70) som innehåller ultraortodoxa judar. Den ena (s.69) visar ultraortodoxa män som vänder ryggen till små flickor som leker bredvid dem. Den andra visar också en sekulär eller reforminriktad, om ens judisk, kvinna men det finns ingen bild med enbart reformjudar (s.70). Endast en bild, möjligen två, av 14 visar på reformjudendom eller sekulär judendom. 


Ännu en bild (s.71) som finns under textavsnittet om judendomens olika inriktningar är tre figurer som visar hur män och kvinnor får sitta i synagogan enligt de olika inriktningarna. Detta ger enligt läroboksförfattaren en tydlig förklaring till skillnaderna mellan de olika inriktningarna. 


Sammanfattning:


Tabell 3. Sammanfattning av lärobokens text och bilder som kan förknippas med ortodox eller reformjudendom. Totalt finns 14 bilder och 29 sidor text.


		

		Reformjudendom

		Ortodox judendom



		Text

		4

		11



		Bild

		1-2

		6





Här ser man lärobokstextens starka betoning av den ortodoxa judendomen som får fungera som grund för hela judendomen.


3.4.2. Kvinnor och män


Text


Den första sidan berättar om patriarkerna Abraham och Jakob eller Israel som han även kallas. ”Israel fick tolv söner och en dotter…” (s.46). Vidare finns ett stycke med rubriken ”Gud visar sig i historien”. Här nämns att judendomens ursprung är patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. ”Judendomen har sedan dess förändrats och det är stor skillnad på nu och då.” (s.47). 


Texten informerar om Abraham och den judiska seden att omskära pojkar som ett tecken på förbundet med Gud. Ingen information om vad som gäller för flickor lämnas. 

”Tillsammans med sin tjänstekvinna fick Abraham sonen Ismael, som blev stamfar för de arabiska folken medan Isak blev det för israeliterna.” (s.48). Abrahams tjänstekvinna ges ingen närmare presentation. 


Under rubriken ”Vem är jude?” står det att den person som är född av en judisk mor är jude. Detta, enligt läroboksförfattaren, eftersom att kvinnorna ofta våldtogs under förföljelser och det var svårt att veta vem som var far till barnen. Läroboksförfattaren belyser här frågan ”Vem är jude?” ur ett tydligt manligt perspektiv. ”En judisk man måste alltså få barn med en judinna för att barnet ska bli jude.” (s.51). 


Lärobokstexten tar upp domare och kungar (s.55). Gällande domarna nämns Simson, vilken är den mest kände enligt läroboksförfattaren. Kungarna Saul, David och Salomo presenteras därefter. Lärobokstexten innehåller en översikt över de judiska högtiderna, bland annat purimfesten. Den information som lämnas om denna fest är knapp. Tidpunkten för festen är februari och innehållet är räddning från förföljelser (s.65). 


I stycket om bar mitzva och bat mitzva (s.67) presenteras först pojkens ceremoni. ”Flickorna har en motsvarande ceremoni som dock inte är så tydligt fastställd som pojkarnas, vilket hänger samman med att som kvinna deltar man inte lika aktivt i synagogans gudstjänst. Det ingår helt enkelt inte i kvinnans plikter. Hon blir ”budets dotter”, bat mitzva, vid tolv års ålder.” (s.68). På detta följer ett stycke om skilsmässa och vigsel. ”Kvinnan måste vänta minst 92 dagar innan hon får gifta om sig.” (s.68) och ”Vigsel ska ske i närvaro av minst tio män.” (s.68). Texten berättar vidare om judendomens inriktningar (s.69) och kvinnor i peruk nämns som karakteristiskt för den ortodoxa judendomen. Vidare står det om liberal/reformjudendom och här nämner man att kvinnliga rabbiner förekommer inom denna inriktning (s.71). 


Bilder

Endast två av textens bilder visar kvinnor medan sju bilder visar män. Den ena är bilden på två rosaklädda flickor som leker bredvid svartklädda ultraortodoxa män (s.69). Här saknas bildtext. Den andra är en bild på en kvinna framför hyllor med schampoflaskor och raklödder. På den andra sidan av bilden står en svartklädd ultraortodox man. Under bilden står följande: ”Sekulariserade och ortodoxa judar har olika uppfattning om öppethållande av butiker under sabbaten. Ortodoxa judar protesterar mot alla former av arbete under det dygn vilodagen varar.” (s.70).


Under rubriken ”Vem är jude?” (s.51) finns en bild på en ultraortodox man och tre pojkar som läser. Bildtexten lyder: ”Att studera Guds ord är en självklarhet för de här ortodoxa pojkarna.” (s.51). Ingen information lämnas om vad som är självklart för ortodoxa flickor. Vidare finns en bild på fyra ultraortodoxa män som ber vid Västra muren. Bildtexten lyder: ” Judar som ber vid den Västra muren i Jerusalem. Judar har aldrig kallat den klagomuren vilket är vanligt annars.” (s.58). Längre fram i texten finns en bild på insidan av en synagoga (s.64). I en av bänkarna sitter en man med kippa. Ytterligare två bilder som innehåller män är bilden på en ung man som tänder en chanukkaljusstake (s.66) och bilden på en pojke som läser ur Tora vid sin bar mitzva (s.67). 


Sammanfattning:

Texten är mansdominerad samt utelämnar information om kvinnor. Av totalt 14 bilder visar två kvinnor samt sju män. 


4. Diskussion


4.1. Vilken plats får judendomens respektive inriktningar i lärobokstexterna?


Lärobok 1: Religionskunskap med etik och livsfrågor, 1991


Läroboksförfattarna låter den ortodoxa judendomen vara normen för hela judendomen även om några få undantag från ortodoxin redovisas. Man utgår i denna bok från ortodoxin och nöjer sig med det. Varför kan inte olika syner på exempelvis gudstjänst, hem och omskärelse lyftas fram? Varför måste man låsa sig till ortodoxin och nöja sig med det? Författarna kan ju visa båda sidorna av myntet och det är just vad som borde göras i en lärobok! Annars ger man eleverna en falsk bild av religionen ifråga. Judendom är så mycket mer än ortodoxi som endast är en mindre del av hela den judiska gemenskapen. 


Varför berättar inte läroboksförfattarna att vissa judiska inriktningar firar sin gudstjänst på annat sätt än den ortodoxa? Det finns kvinnliga kantorer och man kan fira sabbat lördag till söndag för att det bättre ska passa med arbetslivet. Man kan vara jude om man har en judisk fader om man tillhör reformjudendomen och vissa reforminriktade judar omskär inte sina pojkar eftersom de har avskaffat denna, för dem, barbariska rit. Varför väljer man att bara beskriva ett enda perspektiv? Trots att man inte kan ta med allt som judendomen innebär borde man kunna få ett smakprov på de olika tankar som finns. Judendomen kan inte beskrivas på ett sätt eftersom den upplevs på olika sätt av många olika människor. 


Av 13 bilder är det fyra som enbart påvisar ortodoxi, närmare bestämt ultraortodoxi medan inte en enda bild visar enbart reformjudendom. På de två bilder som möjligtvis visar reforminriktade/konservativa eller sekulära judar finns alltid en mer eller mindre ortodox jude med. Kan inte en enda bild få visa enbart reformjudendom? Varför kan inte en bild på en reformjudisk, kvinnlig rabbin finnas med? Varför ska bilderna så starkt, precis som texten, påvisa den ortodoxa sidan av judendomen? Varför vill man så gärna påvisa den ultraortodoxa judendomen? Är det för att göra judendomen mer spännande och exotisk? Man måste kanske välja något som är så olikt den egna traditionen som möjligt för att väcka ett intresse hos eleverna? 


De ultraortodoxa judarna är en minoritet av judarna i världen men ändå får de utgöra en mycket stor del av lärobokens text. Eftersom läroböckerna på något vis måste generalisera borde ju den del av judendomen som är vanligast få störst del i boken. Så är dock inte fallet i denna lärobok. På sidan 79 kunde författarna ha valt att zooma in någon annan grupp av judar istället för ultraortodoxa vid Västra muren. Det finns judar med bakgrund i annan religiös inriktning vid denna mur men ändå har man valt just de ultraortodoxa. Det är också irriterande att läroboksförfattarna skriver i bildtexten att det är ortodoxa män som finns på bilderna när det i själva verket är ultraortodoxa män. Detta finns det gott om exempel på i lärobokstexten på sidorna 86-88. 


Varför väljer man att beskriva chassidismen så ingående i ett eget kapitel när man inte gör det med de andra inriktningarna? Detta visar också att läroboksförfattarna föredrar den ortodoxa judendomen framför andra inriktningar. Det vore ju mer förståeligt om exempelvis en reformjudisk inriktning beskrevs eftersom denna inriktning innefattar majoriteten av judarna medan ortodox judendom, som sagt,  är en minoritet. 


Vår hypotes att ortodox judendom är normernade för hela judendomen i lärobokstexten stämmer. Det är den ortodoxa judendomen som får den största platsen i denna lärobok.


Lärobok 2: Söka svar, Religionskunskap kurs A & B, 2000


I sammanfattningen ser man att det är dubbelt så många sidor som tar upp ortodox judendom jämfört med reformjudendom. Detta kan dock vara lite vilseledande eftersom texten inte är lika ortodoxt betonad som texten i lärobok nummer ett. Om man tittar på de punkter som visar det ortodoxa i texten är det nästan dubbelt så många punkter jämfört med reformjudendom men texten ger ändå inte lika mycket utrymme till den ortodoxa judendomen som lärobok nummer ett. 


När det gäller bilderna i boken borde läroboksförfattarna få en stor eloge. Den klassiska bilden av ultraortodoxa judar vid Västra muren finns inte med. Istället har läroboksförfattarna valt mer udda bilder och detta är den enda läroboken som har fler bilder som kan kopplas till reformjudendom än till ortodox judendom. Med detta ska väl sägas att av de åtta bilder som finns med i kapitlet är det inte många som kan förbindas med speciella inriktningar inom judendomen.


Trots att den klassiska bilden av Västra muren saknas utesluts inte bilden av muren. Här har man istället zoomat in en möjlig reformjudisk man medan de ultraortodoxa enbart får medverka med sina skuggor. Denna bild är den mest intressanta. Vad tänkte läroboksförfattarna när de valde denna bild? De ultraortodoxa judarna finns inte i fokus, varken i text eller bild, men de finns ändå med på ett litet hörn. Bilden utstrålar att man inte kan undkomma den ultraortodoxa judendomen och att de andra inriktningarna måste stödja sig på ultraortodoxi. Finns inte judendomen utan ultraortodoxa judar? Fungerar dessa judar som någon slags stöttepelare och hörnsten för själva judendomen? De ultraortodoxa judarnas dominerande roll borde tonas ned.


Andra bilder som representerar goda val av läroboksförfattarna är den på en av Stockholms synagogor och Seinfeld-gänget. Bilden på en av Stockholms synagogor och beskrivningen av sabbaten i denna synagoga försvenskar judendomen och gör den till något som också finns i Sverige. Judendomen är inte så exotisk som många vill tro och som många läroböcker vill påvisa. Judendomen finns mitt bland svenskarna och judendomen kan vara något vardagligt som i programmen om Seinfeld. Även kändisar är judar och det är inte bara någon underlig religion som finns i Israel bland män med tinnings-lockar. 


Varför kan inte likheter/skillnader mellan de judiska rörelserna redovisas då ett utmärkande drag för exempelvis den ortodoxa judendomen tas upp? Det kan inte vara så svårt att skriva att inom reformjudendomen används ofta orgel i synagogan medan det är ovanligt inom ortodox judendom. 


Varför inte skriva att det är många ortodoxa judar som ser Messias som personlig medan många reformjudar tror mer på ett tillstånd av fred och harmoni? Det kan inte vara så arbetsamt att beskriva att judar inom reformjudendomen kan fira sabbat lördag till söndag, inte utföra omskärelse och räkna barn till judiska fäder som judar till skillnad från de ortodoxa som bara ser barn till judinnor som judar.


Detta gäller hela texten och de flesta läroböcker. Kan inte åtminstone två synpunkter av samma sak beskrivas i texten? Läroboksförfattarna borde ge eleverna ett vidare perspektiv och då ge exempel på att judendomen och andra religioner ofta är komplexa fenomen. Om fler olika inriktningars principer kunde framföras skulle lärobokstexten komma närmare sanningen och eleverna skulle inte behöva leva i den villfarelsen att judendomen går att beskrivas från ett synsätt. Läroböcker måste bli bättre på att inte utgå från ett perspektiv och få det att låta som om alla judar tänker lika om och ser lika på olika företeelser för sådant är inte fallet.


Också i detta fall stämmer vår förutspådda hypotes att den ortodoxa judendomen till stor del ligger till grund för beskrivningen av judendomen. Dock är inte ortodoxin lika starkt betonad i denna lärobokstext som i den förra.


Lärobok 3: Religionskunskap A om livsfrågor, religion och etik, 2001


Texten i denna bok är väldigt lättsam och elevuppgifterna leder till mycket ”tänka själv”. De gammaltestamentliga berättelserna visar på den gemensamma grunden för alla religiösa inriktningar inom judendomen. Texten består av lite för mycket historia och alldeles för lite nutid. Detta kan visa tecken på att judendomen är en gammal religion som kanske inte är levande idag och för mycket historia leder till att religionen ser död ut. Texten alienerar judendomen genom att beskriva den som ett historiskt fenomen. Det behövs mer än historia för att beskriva judendomen även om religionen ifråga är otroligt starkt sammankopplad med historien. 


Denna lärobokstext är väldigt annorlunda gentemot de andra tre. Den innehåller inte alls samma upplägg eller information om judendomen. De andra tre läroböckerna har till stor del samma upplägg och författarna har till stor del valt att ta upp samma ämnesområden inom judendomen. Ämnesvalet i lärobok 3 består som sagt nästan enbart av gammaltestamentliga berättelser och tar inte upp ämnen som familjeliv, samhällsliv eller synen på Messias i lika stor grad som de andra läroböckerna. 


De tecknade bilderna visar till största del bibliska motiv och därför kan de inte knytas till någon speciell judisk inriktning. Möjligtvis finns det två bilder som kan knytas till en lite mer sekulär eller reformjudisk inriktning.


Det lilla som står om de moderna inriktningarna är alldeles för lite och läroboksförfattarna gör fel då de skiljer mellan reforminriktade och liberala judar. Läroboksförfattarna anser att de liberala judarna har gått längre i sin anpassning till samhället än de reforminriktade. 


Liberal judendom är detsamma som reforminriktad judendom. Enda skillnaden är att amerikaner och britter ofta säger liberal judendom medan omvärlden har benämningen reformjudendom. Det är inte två olika inriktningar varav den ena har gått längre än den andra. 


Till en viss grad kan man se att reformjudendomen speglas i slutet av boken (s.103). Det står att man endast behöver sträcka in en hand för att ta del av den judiska gemenskapen. Reformjudendomen välkomnar människor som vill dela deras tro medan ortodoxa judar är mer separatistiska och anser att endast de har den sanna läran. Det är väldigt svårt att få komma in i deras gemenskap om man inte är född av judisk moder eller konverterar enligt deras regler.


Lärobokstexten beskriver till stor del gammaltestamentliga berättelser. Detta kan kopplas ihop med ortodoxi eftersom historia och den ursprungliga läran är viktigare för de ortodoxa judarna än för reformjudar. Reformjudendomen anser att läran utformades i en helt annan tid och på en helt annan plats och går inte att tillämpa i dagens samhälle. Därför kan man säga att den historiska anknytningen mer förespråkas av ortodoxi än av reformjudendom men detta är ändå ingen tydlig anknytning till den ortodoxa judendomen. 


För övrigt är denna lärobokstext rolig och annorlunda men alldeles för mager. Det finns alldeles för lite information om själva judendomen och läroboksförfattarna borde tänka på att de olika judiska inriktningarna utgör en stor del av judendomen. Det räcker inte med någon mening om några judiska inriktningar och någon bild.


Vår hypotes att den ortodoxa judendomen får störst plats i lärobokstexten stämmer inte överens med dessa resultat. Detta trots att man kan se en större koppling till ortodoxi och stark tro på historia. Läroboksförfattarna litar snarare till Gamla testamentet och inte till ortodoxi för att beskriva judendomen.


Lärobok 4: Religion och sammanhang, Religionskunskap kurs A & B, 2001


Lärobokstexten lägger stark vikt vid den ortodoxa judendomen. Läroboksförfattaren är egentligen duktig på att få med lite från varje judisk inriktning, dock får den ortodoxa judendomen för mycket plats på de andra inriktningarnas bekostnad. Texten är ganska öppen då läroboksförfattaren ofta påpekar att olika judar tänker olika och det är inte endast ett synsätt som framgår. 


Detta är den enda läroboken som avsätter särskild plats för de olika inriktningarna men i dessa textavsnitt får beskrivningen av de ortodoxa judarna dubbelt så mycket plats som de konservativa och de liberala judarna, som läroboksförfattaren kallar dem. Det är intressant att det är den ultraortodoxa judendomen som främst beskrivs under rubriken ”ortodoxa judar”. Under samma rubrik finns två bilder som innehåller ultraortodoxa judar. Bilder med konservativa eller liberala judar saknas så när som på en teckning av synagogor inom de olika inriktningarna. 


Läroboksförfattaren nämner något intresseväckande under rubriken ”ortodoxa judar” och det är att ortodox judendom ”ibland präglar bilden vi får genom massmediering av judendomen i Israel trots att den inte utgör den största gruppen.” (s.69) 


Läroboksförfattaren är helt medveten om detta och låter ändå denna grupp starkt prägla lärobokstexten. På detta vis förstärks massmedias bild av judendomen.


Det är nämnvärt att fundera över varför inte texten om chassidism finns under kapitlet om olika inriktningar. Läroboksförfattaren gör ingen som helst koppling mellan ultraortodoxi och chassidism, vilket är ganska underligt eftersom den största mängden av de ultraortodoxa judarna är chassider. Läroboksförfattaren borde ha skrivit att de flesta chassider lever i Israel och att de inte enbart lever ett isolerat liv i New York. Detta är ett gravt fel i lärobokstexten. 


Under rubrikerna ”konservativa” och ”liberala” finns inte alls lika mycket information som under rubriken ”ortodoxa”. Det är konstigt att textavsnittet om konservativ judendom i stort sett inte säger någonting om själva inriktningen då de flesta judar i USA tillhör denna inriktning. Stycket om liberal/reformjudendom är också ganska fattigt på fakta men det tas ändå upp några viktiga punkter inom reformjudendom. Vi anser att det är underligt att läroboksförfattaren har valt att visa på skillnader mellan dessa tre inriktningar genom bilden på sidan 71. Vi tycker inte att skillnaderna mellan dessa inriktningar kan visas i något så världsligt som hur man sitter i synagogan. Detta är inte den viktigaste skillnaden och det var knappast på grund av att man hade olika synpunkter på hur man ska sitta under gudstjänst som gjorde att de moderna inriktningarna växte fram. Läroboksförfattaren kunde ha tagit upp hur dessa inriktningar skiljer sig åt i fråga om gudsuppfattning, syn på Tora eller hur det judiska livet ser ut. 


Läroboksförfattaren använder flitigt ortodox judendom som norm i den allmänna beskrivningen av judendomen. Två tydliga exempel på detta är texten och bilden på sidorna 67-68 och text och bild på sidan 51. På sidan 67 finns en bild på en pojkes bar mitzva. I texten beskrivs pojkens ceremoni och vad som gäller för pojken då han blir ”budets son”. I texten står också att ”flickorna har en motsvarande ceremoni som dock inte är så tydligt fastställd som pojkarnas, vilket hänger samman med att som kvinna deltar man inte aktivt i synagogans gudstjänst.” Detta är en ren ortodox tanke, inom reformjudendomen är det lika viktigt med bat mitzva som med bar mitzva och därför visar valet av bild och text här att läroboksförfattaren ger den ortodoxa judendomen företräde. Skulle läroboksförfattaren valt att visa en bild av bat mitzva och skrivit i texten att båda dessa ceremonier är lika viktiga inom judendomen skulle istället reformjudendomen ha avspeglats. 


Det andra exemplet visar att läroboksförfattaren anser att de som är judar är de ortodoxa och ultraortodoxa. Bilden på sidan 51 visar en ultraortodox man som undervisar ultraortodoxa pojkar. Att de är ultraortodoxa ser man på tinnings-lockarna och de svarta kläderna. Ovanför denna bild finns text som har rubriken: ”Vem är jude?” Rubriken och bilden ihop ger tydliga signaler till läsaren att det är de ultraortodoxa som är de ”riktiga” judarna. Texten tar upp att man är jude om man är född av judisk moder eller om man har konverterat. Det står ingenting om de reforminriktade judarnas syn på vem som är jude, dvs att man kan vara jude om man endast har en judisk fader. 


Vid sidan av denna bild står det också att det är ortodoxa pojkar som visas på bilden men i själva verket är det, som sagt, ultraortodoxa pojkar och det borde framgå. Detta gäller de flesta bilder som visar på ultraortodoxi. Det är irriterande, särskilt då det finns stora skillnader mellan olika judiska grupper. Det ska inte stå i bildtexten att det är judar framför Västra muren (s.58) då det egentligen är ultraortodoxa judar det handlar om. Detta för att de ultraortodoxa judarna inte ska spegla samtliga judiska inriktningar. 


Varför namnges inte de olika inriktningarna då deras synpunkter tas upp? Det är endast den ortodoxa judendomen som namnges på några få ställen (s.50) då dess föreställningar framställs i texten. På sidan 55 står det att vissa judar ser Messias som en man som kommer med fred medan andra inte associerar Messias med en viss människa utan ser mer allmänt på det messianska riket som fred på jorden. Varför inte skriva att ortodoxa judar ser Messias som personlig medan reformjudar inte gör det? Samma sak gäller på sidan 63 där judarnas matregler diskuteras. 

Varför inte skriva att ortodoxa och konservativa judar håller hårt på matreglerna medan reformjudar mer följer de regler som kan anpassas till samhället de lever i? 


Om alla inriktningarna namngavs i texten och de fick ungefär lika mycket plats skulle ju inte speciella textavsnitt för varje inriktning behöva finnas. Det finns både positiva och negativa sidor av att inriktningarna får egen plats. Judendomen inbegriper många människors tro och tradition och därför kan den inte beskrivas enkelt på ett enda sätt. Olika textavsnitt för olika inriktningar gör att texten visar på skillnader i människors tro. 


Att rörelserna är indelade i olika textavsnitt kan negativt påvisa att inriktningarna är något annat än det som tidigare beskrivits. Kanske ses då inte inriktningarna som en del av själva judendomen utan som något extraordinärt. Det udda och speciella pekas ut och blir inte en del av judendomen. Kan judendomen beskrivas utan dess inriktningar? Nej, det går ju inte, det är ju ändå de som bygger upp judendomen även om de har meningsskiljaktigheter i flera frågor. Man kan inte ta bort inflytandet av olika inriktningar för då finns ju ingen judendom kvar. Det är inte den ortodoxa judendomen som ska få mest plats utan alla inriktningar ska ha rätt till lika stor del i beskrivningen av judendomen.  

Vår hypotes stämmer väl överens med resultatet även i detta fall. I denna lärobokstext får den ortodoxa judendomen mest plats och ligger till grund för hela judendomen.


4.2. Vilken plats får kvinnor respektive män i lärobokstexterna?

Lärobok 1: Religionskunskap med etik och livsfrågor, 1991


Både text- och bildmaterial i kapitlet om judendomen är mansdominerat. Endast två bilder visar kvinnor medan åtta visar män. Den ena bilden föreställer ett judiskt bröllop (s.94). Kvinnan är i detta sammanhang nödvändig eftersom hon är den ena halvan av brudparet. Bild nummer två visar ett hav av människor där kvinnorna inte syns särskilt mycket. Denna bild innehåller även män vilket gör att kvinnorna i sig inte får någon egen plats. Trots att läroboksförfattarna valt kvinnor som motiv på två av bilderna hamnar kvinnorna i bakgrunden. 


Samtliga bilder där män visas skulle kunna ersättas med kvinnor, exempelvis med kvinnor inom reformjudendomen eftersom kvinnor där tillåts bli rabbiner och har tillträde till samma religiösa attribut och områden i synagogan som männen. Bilden med två ortodoxa män har en bildtext som är missvisande: ”De ortodoxa judarna klär sig på ett ovanligt sätt och låter ofta håret växa vid tinningarna.” (s.88). De ortodoxa judarna är alltså män och uppenbarligen inte kvinnor enligt bilden och bildtexten. 


Ett liknande exempel återfinns på sidan 92 med bilden där en liten judisk pojke tänder chanukkaljusstaken. Texten ovan bilden handlar om sabbaten. Varför nödvändigtvis den lille pojken då sabbatsljusen tänds av kvinnor? Bilden stämmer inte överens med texten. Dessutom tar texten inte upp kvinnors två sabbatsbud nerot och hallah.


Läroboksförfattarna utelämnar information om kvinnor eller presenterar passiva kvinnogestalter. Texten upplyser läsaren om patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Deras respektive hustrur Sara, Hagar, Rebecka, Lea och Rakel nämns endast som bihang till männen. Kvinnorna har närmast rollen som föderskor. Genom att föda fram söner blir de kända. Detta förminskar kvinnornas utrymme och gör dem passiva. Läroboksförfattarna tycks glömma att Gamla testamentet vid sidan av män även berättar om kvinnor. Parallellt med patriarkerna levde matriarkerna.
 Inte ens då tillfället ges till en presentation av kvinnor tar läroboksförfattarna chansen. ”Israels historia känner dock många kraftfulla och självständiga kvinnor.” (s.95). Här skulle man kunnat presentera exempelvis Rut eller Ester men istället nöjer man sig med att hänvisa kvinnor till hemmet. 


Att Jakobs dotter Dina eller Eva i Guds skapelse av människan inte nämns reducerar kvinnors plats ytterligare. Inte heller utvecklas stycket om purimfesten så att Esters bragd blir synlig. Den enda kvinna som tar lite plats är domaren Debora som nämns hastigt på sidan 80. I texten nämns inget om flickans vuxenålder dvs bat mitzva, klädsel, religiösa attribut eller niddah. Ingen förklaring lämnas heller till att flickan inte genomgår någon omskärelse på den åttonde dagen. Att flickan faktiskt genomgår en motsvarande ceremoni utan omskärelse framgår inte. Vår hypotes att mäns judendom dominerar lärobokstexten stämmer.


Lärobok 2: Söka svar, Religionskunskap kurs A & B, 2000


Kapitlet om judendomen innehåller ett mansdominerat text- och bildmaterial. Tre bilder visar kvinnor medan fem visar män. Två av kvinnobilderna är mycket positiva. Bilden på Elaine i Seinfeld (s.187) är ett exempel på hur en modern och dessutom komisk kvinna får representera judendomen. Bilden med flickan som firar purimfesten och bildtexten under lyfter verkligen fram en kvinnlig förebild. ”Man påminner sig om när den bibliska drottningen Ester genom stor list räddade det judiska folket undan förföljelse och död.” (s.199). Bilden på sidan 191 med kvinnor och barn som räddats från Auschwitz visar i första hand inte på judiska kvinnors religiositet. Bilden visar snarare på judiska kvinnor och barn i förintelsen, vilket är en del av det judiska arvet. 


Bilden på första sidan som föreställer en synagoga i Stockholm innehåller enbart män. Här skulle även kvinnor kunna medverka men sådant är inte fallet. Bilden på sidan 203 visar en judisk man lutad mot Västra muren samt skuggorna av två ultraortodoxa män. Bilden föder frågor: Varför finns ingen kvinna med på bilden? Har kvinnor inte tillträde till muren? Står de inte lika nära Gud som männen? William Blakes målning där Gud skapar Adam och rubriken ovan som lyder: ”Vad är en människa?” (s.194) kan ifrågasättas. Bilden med Adam färgar onekligen svaret på frågan. Varför Adam och inte Eva? Frågan kan ställas trots att bilden föreställer en etablerad målning. Varför en bild överhuvudtaget och varför just denna? 


Läroboksförfattarna utelämnar information om kvinnor. Judiska flickor omskärs inte men läroboksförfattarna ger ingen presentation av den ceremoni som istället hålls för flickor. I stycket om sabbaten står inget om kvinnors roll i festligheterna. Här skulle läroboksförfattarna kunnat presentera nerot och hallah. Texten innehåller ett särskilt avsnitt om män och kvinnor med rubriken ”Är man och kvinna jämlikar?” (s.197). 

Här står att judendomen är en patriarkalisk religion samt att Gamla testamentet inte innehåller många kvinnor. Varför lyfter inte läroboksförfattarna fram några bibliska kvinnor här? 


Läroboksförfattarna skriver att man idag främst fokuserar på kvinnors rättigheter men redogör inte för dessa. I texten står också att modern är en symbol för judendomen. Detta är viktigt och intressant men utvecklas inte vidare. Visserligen understryker läroboksförfattarna osäkerheten kring om modern som symbol för judendomen betyder att män och kvinnor är jämlika idag. Här lyfts en viktig genusfråga fram för att sedan lämnas därhän. Läroboksförfattarna försöker synliggöra kvinnor men misslyckas på grund av för lite information. Kvinnors plats i texten förblir reducerad och vår hypotes att mäns judendom dominerar lärobokstexten stämmer.


Lärobok 3: Religionskunskap A om livsfrågor, religion och etik, 2001


Både text- och bildmaterial i kapitlet om judendomen är mansdominerat. Sex av textens bilder visar kvinnor medan hela 21 bilder visar män. Första sidan innehåller en bild på en ung modern kvinna som frågar sig: ”Hur ska jag leva?” Kvinnan har smycken, dräkt, pumps och håret uppsatt i hästsvansar. Bilden är intressant eftersom man valt en modern kvinna som inledning till kapitlet och inte en ortodox kvinna eller man. 


Sidan 91 innehåller en familjebild där kvinnan är nödvändig för att bilden ska kunna vara just en familjebild. Den sista sidan visar åter en familjebild och med på bilden finns samma kvinna som på första sidan. Hon tänker: ”Äta gott och leva gott…” (s.103). Kvinnan bär smycken, är ung och får således representera det moderna.


De övriga kvinnobilderna visar Sara, Mirjam och Batseba. Läroboksförfattarna presenterar dessa kvinnor på ett intressant sätt. Sara presenteras som Abrahams hustru, Mirjam som Faraos dotter och Batseba som Urias hustru och senare Davids gemål. Kvinnorna framstår i och med detta inte som självständiga utan existerar enbart i relation till männen. På grund av detta blir kvinnorna reducerade och passiva. 


Elevuppgifterna ”8:11 Relationen man och kvinna” på sidan 99 visar på ett genusperspektiv. Läroboksförfattarna gör det möjligt för eleverna att reflektera över berättelsen om David och Batseba utifrån genus. Läroboken gavs ut 2001 och är således relativt ny vilket kanske kan förklara saken då genusdebatten ligger i tiden.


Läroboksförfattarna utelämnar information om kvinnor. I inledningen står att det perfekta livet enligt judendomen bland annat förutsätter en hustru att dela livet med. Texten reder inte ut hur man lever det perfekta livet som kvinna. Detta är ett typiskt exempel på att män är norm och kvinnor undantag. 


Texten presenterar många män: patriarkerna Abraham, Isak och Jakob, de två Mose-gestalterna, Jetro, David, Goljat, Uria samt kung Messias. Återigen kan frågan ställas varför man inte valt att ge en rikare presentation av några bibliska kvinnor jämte männen. Vår hypotes att mäns judendom dominerar lärobokstexten stämmer.


Lärobok 4: Religion och sammanhang, religionskunskap kurs A & B, 2001


Både text- och bildmaterial är i kapitlet om judendomen mansdominerat. Två bilder visar kvinnor medan sju visar män. Bilderna som innehåller kvinnor är också mycket kontrasterande. På sidan 69 återfinns bilden med flickorna och de ultraortodoxa männen. Flickorna bär moderna rosa kläder medan männen bär svarta kläder, hatt samt har tinnings-lockar. Ortodoxin representeras här av männen medan flickorna står för det moderna. Bilden på sidan 70 med kvinnan och den ultraortodoxa mannen är också intressant. Kvinnan bär moderna kläder och befinner sig i en butik med schampo och raklödder. Bildtexten anger att bilden innehåller en sekulariserad och en ortodox jude. Återigen är kvinnan den sekulariserade och mannen den ortodoxa. Varför har man gjort dessa bildval?


Några av bilderna som innehåller män är tendentiösa. På sidan 51 finns rubriken ”Vem är jude?” och under detta en bild på en ultraortodox man och tre pojkar som läser ur Tora. Bildtexten lyder: ”Att studera Guds ord är en självklarhet för de här ortodoxa pojkarna.” (s.51). Här har läroboksförfattaren av någon anledning valt att utelämna information om vad som gäller för flickor. Varför finns inte någon kvinna och flicka med på bilden? Rubriken säger en hel del i relation till bilden som ger följande svar på frågan om vem som är jude: personer av manligt kön. På sidan 58 finns bilden på ultraortodoxa män som ber vid Västra muren. Under bilden står: ”Judar som ber vid den Västra muren i Jerusalem.” (s.58). Detta är ytterligare ett exempel på hur läroboksförfattaren valt att utgå från ett manligt perspektiv. Det är mäns judendom- inte kvinnors. 


På sidan 64 finns bilden som visar en man i en synagoga. Inom reformjudendom sitter kvinnor och män tillsammans i synagogan och således skulle mannen kunna ersättas av en kvinna. Bilden där en ung man tänder en liten chanukkaljusstake (s.66) skulle lika gärna kunna visa en ung kvinna men sådant är alltså inte fallet. På sidan 67 återfinns bilden på en pojke som läser ur Tora vid sin bar mitzva. Varför just denna bild? Här skulle man kunnat välja en bild på en flickas bat mitzva. Stycket ovan bilden behandlar också både flickans och pojkens ceremoni. 


Läroboksförfattaren utelämnar information om kvinnor. På sidan 47 och framåt presenteras patriarkerna Abraham, Isak och Jakob som judendomens ursprung. ”Judendomen har sedan dess successivt förändrats och det är stor skillnad på nu och då.” (s.47). Påståendet är intressant men det framgår inte hur judendomen förändrats eller om förändringen innefattar fler kvinnor. Här skulle man kunnat presentera några bibliska kvinnor. På sidan 55 kan man ifrågasätta varför inte den kvinnliga domaren Debora nämns som ju är ett ypperligt exempel på en biblisk kvinna. På sidan 48 nämns pojkens omskärelse men information om flickans ceremoni uteblir. Här skulle läroboksförfattaren också kunnat nämnt och förklarat niddah som ett exempel på en religiös plikt för kvinnor. 


På sidan 65 står det att den judiska seden att läsa och studera kanske har bidragit till att många judar varit framgångsrika och erhållit Nobelpris. Här kan man fråga sig om detta gäller både män och kvinnor då kvinnor inte uppmuntras att studera lika mycket som männen. Längre ned på sidan finns kortfattad information om de judiska högtiderna. Gällande purimfesten skulle läroboksförfattaren kunnat presentera Ester men gör det inte. 

På sidan 67 står det att det inte ingår i kvinnans plikter att delta i synagogans gudstjänst. Läroboksförfattaren gör inget försök att presentera de kvinnliga plikterna nerot, hallah och niddah. Sidan 69 tar upp judendomens riktningar och kvinnor i peruk nämns som karakteristiskt för ortodox judendom. Här skulle man kunnat visa en bild på ortodoxa kvinnor i peruk men sådant är inte fallet. Vår hypotes att mäns judendom dominerar lärobokstexten stämmer även här.

4.3. Sammanfattande diskussion


Våra undersökningsresultat visar på att ortodoxa män till största del representerar judendomen i lärobokstexterna. Tre av fyra lärobokstexter domineras av ortodox judendom. Dessa resultat strider mot styrdokumentens krav på läroböcker. Enligt Sander ska religionsundervisningen vara allsidig, saklig och opartisk. Läroböcker ska vara objektiva och neutrala rörande livsåskådning och religioner.
 Våra resultat är långt ifrån opartiska och neutrala eftersom ortodox judendom dominerar både text och bilder på bekostnad av reformjudendom. Lärobokstexterna är långt ifrån allsidiga då de oftast visar på ett enda perspektiv av judendomen. Ofta används den tendentiösa bilden på ortodoxa män vid Västra muren. Även bilder på ultraortodoxa män med tinnings-lockar är ofta återkommande och får således representera judendomen. Detta stämmer väl överens med Härenstam (2000) och Otterbeck (2004). I de lärobokstexter vi undersökt finns tydliga spår av orientalism som kväver den religiösa mångfalden.


De resultat som framkommit i vår undersökning kan hänga ihop med att det är lättare att beskriva ortodox judendom då den är exotisk och utmärkande samt beskriver något som är främmande för svenska ungdomar och därför lite extra spännande. Den ultraortodoxa judendomen med all dess innebörd kan uppfattas som mer intressant än reformjudendomen. Läroböckerna måste använda bilder och texter som gör elever intresserade. Vi tror att om bilden visar en ”vanlig” svensk reformjudisk kvinna kanske den inte intresserar eleverna. Om bilden däremot visar en man med svarta kläder och stora tinnings-lockar lyfter eleverna kanske på ögonbrynen eftersom de ser något annorlunda. Likväl tror vi att ultraortodoxa pojkar skulle höja på ögonbrynen över att se en kvinnlig präst dela ut nattvarden i kyrkan eftersom de är vana vid att män styr i synagogan. 


Samtliga läroböcker visar på ett mansdominerat text- och bildmaterial. Information om kvinnors religiositet utelämnas eller utvecklas inte vidare. Kvinnor presenteras ofta som bihang till män vilket gör dem passiva och icke självständiga. Lärobokstexterna är många gånger tendentiösa i bild- och texturval. Bilder på (ortodoxa) män sätts i samband med frågor som vem är jude och vad är en människa. 


Enligt Lpf 94 ska undervisningen i gymnasieskolan karakteriseras av både kvinnliga och manliga perspektiv. Eleven ska förvärva kunskap utan fördomar om manligt och kvinnligt. I kursplanerna för religionskunskap finns krav på att undervisningen ska innehålla en genusdimension. Våra undersökningsresultat visar snarare på motsatsen då lärobokstexterna nästan enbart ger manliga perspektiv på judendomen. Lärobokstexterna framställer fördomsfulla bilder av judendomen då det kvinnliga perspektivet utelämnas.

Enligt Otterbecks resultat utelämnar lärobokstexterna information om kvinnor vilket stämmer med våra undersökningsresultat.


4.4. Slutsatser


Vi har kommit fram till att vår hypotes stämmer överens med undersökningsresultaten. I tre av fyra lärobokstexter får den ortodoxa judendomen större utrymme än reformjudendomen. Den ortodoxa judendomen utgör ofta normen för hela judendomen medan andra inriktningar beskrivs som undantag. I undersökningen har det även framkommit att kvinnor får minimalt utrymme jämfört med män. Det manliga perspektivet regerar genomgående medan det kvinnliga är närmast obetydligt.


Vems judendom? Svaret på frågan blir onekligen: ortodoxa mäns. 


4.5. Vidare forskning


Vi skulle vilja se ett utvidgande av vår undersökning som till exempel intervjuer med elever och lärare om lärobokstexter. Det skulle även vara intressant att intervjua företrädare för judendomen för att få ett inifrånperspektiv. Känner judar igen sin religion i läroböckerna? Vilka känner inte igen sig? Vi har märkt att kristendomen ofta är normgivande för beskrivningen av andra religioner och det skulle vara intressant att titta närmare på kristna värderingar i läroböckerna. Vi anser att det skulle vara vikigt att undersöka läroboksförfattarnas bakgrund och hur deras förutfattade meningar färgar textens innehåll. Har läroboksförfattarna kontaktat någon företrädare för religionen i fråga som grund för lärobokstexten? Ytterligare ett exempel på vidare forskning är att studera olika läroböckers utgivningsår och förlag samt hur detta kan kopplas till textens innehåll.


5. Sammanfattning


Vems judendom beskrivs i läroböckerna? Syftet med denna uppsats var att genom textanalys ta reda på hur lärobokstexter framställer judendomen. Dels har vi undersökt om lärobokstexterna utgår från någon speciell inriktning av judendomen, dels vilken plats kvinnor respektive män får i lärobokstexterna. Vår hypotes var att ortodoxa män får störst utrymme i lärobokstexterna. I undersökningen granskades fyra olika läroböcker som används eller har använts på våra respektive partnerskolor. Resultaten diskuterades sedan mot styrdokumentens riktlinjer och referenslitteratur. Det viktigaste resultatet i vår undersökning är att text- och bildmaterial i lärobokstexterna ofta domineras av ortodoxa män. Kvinnor samt reformjudendom får minimalt utrymme. Läroboksförfattarna utelämnar ofta information om kvinnor eller utvecklar den inte vidare. Inte sällan används tendentiösa bilder på ortodoxa män vid Västra muren i Jerusalem. Bilder på (ortodoxa) män sätts även i samband med frågor som vad är en människa och vem är jude.
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