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Inledning  
Ämnesval och problemformulering 
Hösten 2004 skrev jag en C-uppsats i religion som handlade om de judiska kvinnornas bruk 

av mikvahn, en speciellt helgad vattensamling. Från en lutheransk men sekulariserad kvinnas 

horisont kan detta bruk ses som ett kvinnoförtryck då den judiska kvinnan i mikvahn renar sig 

från den orenhet som menstruationen framkallar. Det var i alla fall så jag såg det. Under mitt 

arbete upptäckte jag dock att de kvinnor som går i mikvah inte alls ser det som ett förtryck. 

Snarast ser de det som att de får uppleva en ynnest. Genom mikvahns vatten kommer de i 

kontakt med Jahves skapande kraft och helgar på så sätt sin kropp.1 Detta fick mig att fundera 

över andra religioners riter som jag på olika sätt uppfattat som konstiga och förbryllande, 

bland annat hinduernas bad i Ganges. När jag nu skulle skriva examensarbete inom ramen för 

lärarutbildningen tyckte jag att det var ett utmärkt ämnesval för en uppsats. 

 

Nu närmar jag mig slutet på en utbildning till lärare i religionskunskap på gymnasienivå. I 

min framtida yrkesroll vill jag motverka att mina elever låter sina fördomar styra 

uppfattningen av olika religioner. Jag vill inte att de ska se religiösa seder och bruk som något 

konstigt och mystiskt som den troende utsätts för. Jag vill inte att de ska göra samma misstag 

som jag gjorde.  

 

De frivilliga skolformernas huvuduppgift är att förmedla kunskaper och överföra värden.2 

Vilka kunskaper som ska förmedlas finns formulerat i kursplanerna medan värdena står att 

finna i läroplanen. Läraren har frihet att inom ramen för kurs- och läroplan utforma sin 

undervisning. Det är relativt enkelt att lägga upp sin undervisning efter någon av de 

läroböcker som står till buds men dessa ger oftast inte en rättvis bild världens religioner, 

snarare tvärtom. I en rapport från skolverket, �I enlighet med skolans värdegrund?� som 

publicerades i december 2006 visade det sig att flertalet läroböcker inte stämde med 

läroplanens värdegrund. Bland annat skildrades islam som en krigisk religion i några av de 

historie- och samhällskunskapsböcker som granskats.3 En av lärarens viktigaste uppgifter är 

att välja ut vilket stoff som undervisningen ska bygga på och att se till att detta stoff stämmer 

med läroplanen. 

                                                
1 Lindqvist, Emma, Israels döttrar. En studie om bruket av mikvahn bland judiska kvinnor, C-uppsats i 
religionsvetenskap, Institutionen för humaniora, Växjö Universitet, 2004 
2Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, SKOLFS 2003:18, Danagårds grafiska, Ödeshög, 2006, s.5 
3 www.skolverket.se/publikationer?id=1659 (2006 12 21) 
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Under mina studier har jag kommit i kontakt med religionshistorikern Mircea Eliades teorier 

om den religiösa människan, homo religiosus. En religiös människa har, enligt Eliade, andra 

referensramar än den sekulariserade människan. I den religiösa människans liv finns det 

heliga som evig sanning och grund för världen medan den sekulariserade människan ständigt 

söker efter det som är sant. Men hur förmedlar man förståelse för en religiös livsstil till 

dagens sekulariserade ungdomar? Hur hjälper man dem att leva sig in i de religioner som 

faktafyllda böcker förmedlar? Detta för oss vidare till syftet för detta arbete. 

 

Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att göra en studie av två rituella bad, de judiska kvinnornas bad i mikvahn och 

hinduernas bad i Ganges. Med hjälp av Mircea Eliades teori om det heliga ska jag jämföra 

dessa riter, för att sedan koppla denna studie till ämnet religionskunskap på gymnasieskolan. 

 

De frågeställningar jag ämnar besvara genom detta arbete är: 

Vilka likheter och skillnader kan man med hjälp av Mircea Eliades teorier om det heliga finna 

mellan de två riterna?  

På vilket sätt kan man som gymnasielärare ha användning för denna uppsats i undervisningen 

av religionskunskap? 

 

Metod 
Jag använder en deskriptiv, komparativ metod där jag undersöker källor och litteratur. Jag 

ämnar bruka en tredelad disposition på detta arbete. I den första delen kommer jag att göra en 

kort beskrivning av respektive religion och av de två riterna. I den andra delen kommer jag att 

göra en jämförelse av de två riterna.  Den tredje och sista delen kommer jag att diskutera 

kring hur studien och dess resultat kan användas i undervisningen av ämnet religionskunskap 

på gymnasieskolan. 

 

Mitt arbete har en hermeneutisk utgångspunkt. I de första två avsnitten identifierar jag 

problemet och sätter mig in i det samt skaffar mig en förståelse för problemområdet. I det 

sista och avslutande avsnittet applicerar jag min tolkning på ett större område. Genom att 

undersöka riterna får jag en förförståelse som jag sedan kan använda i 

religionsundervisningen. 
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Avgränsningar 
Mircea Eliades teorier är mycket omfattande. I detta arbete kommer jag bara att göra en kort 

genomgång av det han säger om heligt och profant. Eliades arbeten handlar mycket om olika 

sätt som det heliga kan visa sig på. Jag kommer i min uppsats att ta upp de sätt som har med 

tid, plats och vatten att göra.   

 

Det finns inom judendomen flera riktningar. De sedvänjor som har med familjerenhet att göra, 

som den rituella nedsänkningen i mikvhan, praktiseras nästan enbart av de ortodoxa och ultra-

ortodoxa judiska familjerna.4 Detta arbete kommer jag bara att ta upp hur de ortodoxa judarna 

brukar mikvahn.  

 

Hinduismen uppvisar en stor mångfald av läror.5 När man ska göra en kort sammanfattning av 

det vi kallar hinduismen blir det därför nödvändigt med generaliseringar och förenklingar. Jag 

försöker i bakgrunden till den hinduiska riten hålla mig till att beskriva begrepp och 

företeelser som de flesta hinduer känner till. Det finns flera hinduiska riter och festivaler som 

har koppling till vatten. I detta arbete har jag dock valt att bara beröra det rituella badet i 

floden Ganges. 

 

                                                
4 Greenberg, Blu, On Women and Judaism. A View from Tradition, The Jewish Publication Society of America, 
Philadelphia, 1996, s.117 
5Jacobsen, Knut A, Hinduismen. Historia, tradition, mångfald, Natur och Kultur, Stockholm, 2004, s.10 
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Material 
Nedan kommer jag att göra en kort presentation av de källor och litteratur jag använt mig av. 

Jag börjar med att presentera materialet till den teoretiska delen för att sedan gå vidare med att 

presentera det material jag använt i avsnitten om riterna. Till slut tar jag upp det material jag 

har använt när jag har kopplat studien till undervisningen i religionskunskap för att sedan 

avsluta kapitlet med några källkritiska anmärkningar. 

 

Det teoretiska materialet 
Eight Thoeories of Religion av Daniel L. Pals tar upp åtta teorier som diskuterar vad religion 

är och hur religion kan förstås.6Författaren ger en översikt av i vilken tidsanda teorierna 

presenterades och vilken påverkan de har haft på fortsatt teoribildning samt vilken kritik de 

har fått av eftervärlden. Pals arbetar som lärare vid universitetet i Miami.7 

 

Mircea Eliade föddes i Rumänien 1907 och doktorerade vid universitetet i Bukarest med en 

avhandling om yoga. Efter andra världskriget flyttade han till Paris där han arbetade som 

lärare och bland annat skrev Patterns in Comparative Religion 1949.8 Efter att Eliade flyttat 

till USA i mitten av 50-talet publicerades arbetet även på engelska. Till den engelskan 

utgåvan hade författaren ändrat lite i texten och uppdaterat litteraturförteckningen. I USA 

arbetade Eliade som professor i the Comparative Study of Religions  men Patterns in 

Comparative Religion bygger på en serie föreläsningar författaren höll i Bukarest och Paris 

under andra hälften av 1940-talet. I boken tar Eliade upp det heliga och hur det manifesterar 

sig i vitt skilda kontexter. Han beskriver religiösa företeelser över världen i nutid och historia 

och förklarar vad som knyter dem samman.9 I mitt arbete har jag använt en nyutgåva av boken 

från 1996.  

 

Jag har även använt Eliades arbete The Sacred & the Profane The Nature of Religion som 

utgavs första gången 1957 på tyska innan den gavs ut i engelsk översättning 1959.10 Jag har 

använt en nyutgåva från 1987. I denna bok går författaren in lite mer på vad som utmärker det 

                                                
6 Pals, Daniel L, Eight Theories of Religion, Second Edition, Oxford University Press, New York, 2006 
7 www.as.miami.edu/history/biographies/pals.html (2006 12 05) 
8 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion, University of Nebraska Press, Lincoln, 1996 
9 Eliade, Mircea, Patterbns in Comparative Religion, 1996, s. xif 
10 Eliade, Mircea, The Sacred & The Profane, The Nature of Religion, Harcourt Brace & Company, New York, 
1987 
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heliga. Han ger inte lika många exempel utan tar mer upp hur den religiösa människan 

försöker göra världen helig genom att helga tiden, rummet och livet. 

 

Den religiösa människan av Anton Geels och Owe Wikström är en introduktionsbok till 

ämnet religionspsykologi.11 Jag har använt kapitel 12, Möte med det heliga � som ett särskilt 

�behov�, i vilket författarna har sammanfattat tre forskares (Rudolf Otto, CG Jung och Mircea 

Eliade) syn på det heliga. Anton Geels är professor i religionspsykologi vid Universitetet i 

Lund12 och Owe Wikström är professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet.13 

 

Material om den judiska riten 
Till en del av studien har jag använt delar av den c-uppsats som jag skrev hösten 2004 om 

judiska kvinnors bad i mikvahn.  Nedan följer en kort genomgång av den litteratur som 

behandlar den judiska riten, tevillah i mikvahn.14 

 

Judendomen. Kultur, historia, tradition av Bente Groth behandlar just judisk historia, kultur 

och tradition. Hon går igenom den judiska historien, de heliga skrifterna och deras uppkomst 

samt en del religiösa sedvänjor.  Bente Groth arbetar som religionshistoriker vid universitet i 

Oslo.15 

 

Judaism History, Belief and Practice har som syfte att guida läsaren in i judendomen. I boken 

tas den historiska bakgrunden, centrala trosfrågor, seder och bruk upp.16 De flesta avsnitt 

innehåller utdrag ur de heliga texterna och andra källor som styrker det som sagts. Författaren 

Dan Cohn-Sherbok arbetar på the Department of Theology and Religious Studies vid 

University of Wales.17 

 

Renhet och fara är Mary Douglas doktorsavhandling i socialantropologi från 1966.18 I denna 

menar hon att föreställningar om vad som är rituellt rent och orent hör samman med 

människors försök att skapa ordning och harmoni i världen. Genom detta gick hon emot 

                                                
11 Geels Anton, Wikström, Owe, Den religiösa människan En introduktion till religionspsykologin, Natur och 
Kultur, Stockholm, 1999 
12 www.lu.se/o.o.i.s?id=7130&task=listPersons&firstname=&lastname=Geels&search=S%F6k (2006 12 01) 
13 www.owewikstrom.se/ (2006 12 12) 
14 Tevillah betyder nedsänkning och är den handling som utförs i mikvahns vatten 
15Groth, Bente, Judendome, 2002 
16 Cohn-Sherbok, Dan, Judaism History, Belief and Practice, Routledge, London och New York, 2003 
17 www.lamp.ac.uk/trs/Staff/dan.htm (2006 12 28) 
18 Douglas, Mary, Renhet och fara, En analys av begreppen orenande och tabu, Nya Doxa, Falun,1997 
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tidigare forskares förklaringar som menade att liknande föreställningar hör samman med 

vidskepelse. Hon har undervisat vid University College i London och är fortfarande aktiv. 

Hennes senaste bok kom ut 2004. 

 

Hyam Maccoby arbetade vid University of Leeds på avdelningen för judiska studier. Hans 

arbeten handlade om judisk historia, kristendomens första tid och om antisemitism.19 Ritual 

and Morality utkom 1999 och den handlar om judiska ritualer och dess koppling till moral.20   

 

Aryeh Kaplan var en ortodox rabbin. Han publicerade flera skrifter i vilka han kommenterade 

judiska sedvänjor och lagar.21 The Waters of Eden förklarar hur man använder en mikvah och 

varför.22 

 

Norman Lamm har en doktorsgrad i judisk filosofi och han arbetar som ortodox rabbin .23 The 

Hedge of Roses är en liten handbok om livet som gifta och har som huvudsyfte att vara ett 

hjälpmedel vid de kurser Lamms håller om äktenskaplig lycka.24 

 

Yedidiah Ghatan är djupt religiös judisk hudläkare25 som även har författat The Invaluable 

Pearl som behandlar kvinnors roll inom judendomen.26 

 

George Robinson är en judisk journalist och författare som vunnit pris för sina insatser för 

judisk amerikansk press.27I sitt arbete Essential Judaism A Complete Guide to Beliefs, 

Customs and Rituals ger han en översikt av judisk tro. 28 

 

Material om den hinduiska riten 
För att kunna beskriva den hinduiska riten har jag använt de arbeten som följer nedan. 

  

                                                
19 http://www.berghahnbooksonline.com/journals/ej/abs/2004/37-2/EJ370213.pdf (2007 01 08) 
20 Maccoby, Hyam, Ritual and Morality, Cambridge University Press, Cambridge, 1999 
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Aryeh_Kaplan (2006 12 01) 
22 Kaplan, Aryeh, The waters of Eden, The Mystery of the Mikvah, NCSY/Orthodox Union, New York, 1992 
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Lamm (2006 12 01) 
24 Lamm, Norman, A Hedge of Roses, Feldheim Publishers, New York, 1987 
25 www.drghatan.com/jewishpress.html (2006 12 05) 
26 Ghatan, Yedidiah, The Invaluable Pearl. The Unique Status of Women in Judaism, Bloch Publishing 
Company, New York, 1986 
27 www.randomhouse.com/pantheon/catalog/display.pperl?isbn=9780805241860#bio (2006 12 05) 
28 Robinson, George, Essential Judaism A Complete Guide to Beliefs, Customs and Rituals, Pocket Books, New 
York, 2000 
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Hinduismen, Historia, tradition, mångfald av Knut A. Jacobsen ger en historisk tillbakablick 

på hur hinduismens trosföreställningar har utvecklats genom tillkomsten av heliga skrifter och 

riter. 29 Jacobsen tar även upp tids-, rums- och människouppfattning som hinduismen har gett 

och ger upphov till. Tre av kapitlen handlar om de tre huvudinriktningarna. Författaren är 

professor i religionshistoria vid universitetet i Bergen.30 

 

HINDUS Their Religious Beliefs and Practices är ett band i en serie om religiösa trossystem 

och sedvänjor.31Julius Lipner vill genom att återberätta några av berättelserna i de heliga 

skrifterna förklara några av hinduismens religiösa seder. Genom att ge livfulla bilder av hur 

bland annat templen utformas och festivaler firas vill författaren ge en känsla för hinduismen 

som inte bara bygger på fakta. Lipner är Professor of Hinduism and the Comparative Study of 

Religion vid Universitetet i Cambridge.32 Han är född och uppvuxen i Indien.33 

 

Madhu Bazaz Wangu är en indisk kvinna som doktorerat i Religious Studies vid University of 

Pittsburgh. Hon har vunnit flera priser för sina arbeten och har dessutom arbetat som 

språklärare i hindi. Hennes bok Hinduism World Religions är ett band i en serie om 

världsreligionerna.34Bokens upplägg liknar det Jacobsen använd men Bazaz Wangu är lite 

mer kortfattad. Boken omfattar många bilder som bland annat illustrerar heliga texterna, riter 

och tempel. 

 

Hinduisk och Buddhistisk ikonografi av Anton Geels är ett kortfattat arbete om hinduismens 

gudar och vilka symboler de oftast framställs med.35 

 

Didaktiskt material 
Kan du höra vindhästen? handlar om hur kunskap alltid är någons kunskap. Kjell Härenstam 

tar med hjälp av exemplet den tibetanska buddhismen upp hur läroböcker förmedlar olika 

bilder av främmande religioner och hur dessa bilder förändras i takt med tidens rådande 

                                                
29 Jacobsen, Knut A, Hinduismen, 2004 
30 www.hf.uib.no/i/religion/english/default.html (2006 12 01) 
31 Lipner, Julius, HINDUS Their Religious Beliefs and Practices, Routledge, London, 1994  
32 www.divinity.cam.ac.uk/faculty/lipner.html (2006 12 04) 
33 Lipner, Julius, HINDUS, 1994  
34 Wangu, Madhu Bazaz, Hinduism World Religions, Facts On File Inc. New York, 2001 
35 Geels, Anton, Hinduisk och Buddhistisk Ikonografi, Plus Ultra, Löberöd, 1987 



8  

ideologi. Härenstam är docent i religionsvetenskap och universitetslektor vid Karlstads 

universitet.36 

 

Bo Dahlin arbetar även han vid Karlstads universitet men som docent och lektor i pedagogik. 

I sin yrkesgärning inriktar han sig speciellt på existentiella och filosofiska aspekter av 

pedagogik. I boken Om undran inför livet diskuterar han hur man kan arbeta med barns 

livsfrågor i dagens sekulariserade och mångkulturella samhälle.37 

 

Källkritik 
Det finns sparsamt med material om bruket av mikvahn. Detta ses som något mycket privat 

och har av denna anledning inte undersökts så mycket. Bruket är dessutom mycket 

omdebatterat eftersom en del judar ser det som kvinnoförnedrande. Det material som jag har 

hittat om mikvahn är författat av judiska religiöst lärda män. Dessa har stor kunskap om 

bakgrunden till bruket och kan motivera det religiöst. Vad de saknar är egna upplevelser 

eftersom det bara är kvinnor som nedsänker sig i mikvahn. Det skulle vara intressant att läsa 

vad en kvinnlig rabbin tycker om mikvahbruket.  

 

Det finns mycket litteratur som tar upp hinduismen men det är inte många av dessa som tar 

upp det rituella badet i Ganges. De böcker jag har hittat har som syfte att ge så heltäckande 

och förklarande bilder av hinduismen som möjligt. Jag har inte funnit några arbeten som 

specifikt tar upp badet i Ganges. 

 

De flesta källor och den litteratur jag använt i detta arbete är författat av forskare med några 

undantag. Till den judiska delen av arbetet har jag använt två böcker som är skrivna av en 

läkare och en journalist. Jag har inte kunnat hitta några fakta som bekräftar att de har 

religionsvetenskaplig eller religiös utbildning men däremot mycket som tyder på att de är 

aktade medlemmar av den ortodoxa judendomen. Eftersom det är ett religiöst påbud för en 

judisk man att studera den judiska lagen så har jag antagit att båda har gjort detta. Detta är 

min motivering till att använda deras arbeten.  

 

                                                
36 Härenstam, Kjell, Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik � om konsten att välja kunskap, Studentlitteratur, 
Lund, 2000 
37 Dahlin, Bo, Om undran inför livet Barn och livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle, Studentlitteratur, Lund, 
2004 
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Jag har även använt mig av Wikipedia, ett uppslagsverk på Internet för att finna fakta om en 

del av författarna till min litteratur. Alla som vill är tillåtna att skriva artiklar på Wikipedia 

vilket naturligtvis gör att man inte kan garantera sanningshalten. Vem som helst också får 

ändra i artiklarna, något som gynnar både de som vill förvränga fakta och de som vill att 

artiklarna ska vara så sanningsenliga som möjligt. Jag har bedömt det som acceptabelt att 

använda Wikipedia eftersom jag bara använt denna källa för att få fakta om författarna och 

inte till själva studien.  
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Teori 
Många forskare har försökt förklara vad religion är och har utarbetat modeller för hur man 

kan undersöka dem. I mitt arbete kommer jag använda mig av Mircea Eliades teorier.  

 

Taylor och Durkheim 
För att förstå Eliades teorier och den kritik som riktats mot honom är det bra med en kort 

genomgång av några av de teoretiker som hans arbeten byggde på. 

 

Taylor 

Edward Burnett Taylors (1832-1917) forskningsfält rörde i första hand primitiva kulturer i 

historisk tid och samtid och han kan ses som en av grundarna till ämnet antropologi.38Genom 

att sammanställa berättelser från ett mycket stort antal kulturer ansåg han att han kunde dra 

generella slutsatser om vad religion är. Detta på grund av att människor genom tiderna har 

haft samma intellektuella förmågor och därför drar samma slutsatser av vad de ser och 

upplever.39 Enligt Taylor har alla religioner uppkommit som en följd av att människan 

förklarar världen.40 Taylor hade även en evolutionär syn på dessa försök att förklara världen. 

De första försöken utmärktes av att människor såg andar i olika företeelser i naturen. 

Människan uppfattade det som att det fanns en personlig kraft i varje träd, sten eller flod. 

Detta utvecklades med tiden till att alla träd eller floder hade en kraft bakom sig, en skogens 

eller vattnets gud eller gudinna. Ju längre utvecklingen går ju mer kommer denna tro att 

utveckla sig till tron på en gud som styr allt, så som det gjort inom kristendomen.41 Till slut 

kommer dock alla religioner att försvinna när världens kulturer utvecklas mot att förklara 

världen med hjälp av vetenskapen. Att kulturer skiljer sig från varandra förklarade Taylor 

med att de har nått olika långt på den kulturella evolutionens stege.42  

 

Taylor har fått kritik både för sin antropologiska metod, där han samlade in berättelser som 

från världens alla hörn utan att bry sig om deras kontext, och för sin evolutionära syn på 

religion. Hans betydelse ligger i att hans teorier har inspirerat andra forskare att utveckla sina 

teorier.43 

                                                
38 Se Pals, Daniel L, Eight Theories of Religion, 2006, s.18f 
39 Pals, Daniel L, Eight Theories of Religion, 2006, s.22 
40 Pals, Daniel L, Eight Theories of Religion, 2006, s.26 
41 Pals, Daniel L, Eight Theories of Religion, 2006, s.28f 
42 Pals, Daniel L, Eight Theories of Religion, 2006, s.31 
43 Pals, Daniel L, Eight Theories of Religion, 2006, s.47f 
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Durkheim 

Émile Durkheim (1858-1917) undersökte religion som en nödvändig del av samhället.44 Alla 

religioner är sociala till sin natur.45 Den viktigaste ingrediensen i en religion är dess riter. 

Genom riterna påminns gruppmedlemmarna om att gruppen som helhet är viktigare än 

individen.46 Durkheim ansåg inte att religion kan definieras som tron på något övernaturligt. 

Religion måste, enligt Durkheim, definieras genom användandet av helighet. Religiösa 

människor delar upp världen i två områden det heliga och det profana.47 

 

Durkheim har fått kritik för att han avfärdat tron på det övernaturliga. Hans kritiker menar att 

han inte var tillräckligt insatt i kontexten till de berättelser han anförde som bevis på sin tes 

som uteslöt det övernaturliga. Dessutom menar de att de bevis han använde inte var 

tillräckligt heltäckande och att de kunde tolkas på helt andra sätt som till och med 

motbevisade Durkheims teorier. Det tredje området han har kritiserats för är att han ser 

samhället som den överordnande faktorn. Han ser inte religion som något med eget värde utan 

religion får sitt värde genom sin samhälleliga funktion.48 

 

Eliade 
Miracea Eliade (1907-1986) utformade sina teorier om religion som ett svar på 

reduktionistiska teorier som försökte kategorisera och förklara religion och religiositet med 

andra ämnens terminologi. Religion kan inte, enligt Eliade, förklaras i termer av något annat, 

utan måste förklaras �on its own terms�.49 Han menar att religion handlar om det 

övernaturliga och precis som Durkheim säger han att den religiösa människan delar upp 

världen i heligt och profant. Dock vänder han sig emot tanken att religiositet bara har en 

social funktion.50 För att bevisa sina teorier använder Eliade sig till viss del av samma metod 

som Taylor och hämtar stöd för sina teorier i ett stort antal berättelser från olika delar av 

världen.51  

                                                
44 Pals, Daniel L, Eight Theories of Religion, 2006, s.86 
45 Pals, Daniel L, Eight Theories of Religion, 2006, s.107 
46 Pals, Daniel L, Eight Theories of Religion, 2006, s.110 
47 Pals, Daniel L, Eight Theories of Religion, 2006, s.95f 
48 Pals, Daniel L, Eight Theories of Religion, 2006, s.112ff 
49 Pals, Daniel L, Eight Theories of Religion, 2006, s.194 
50 Se Pals, Daniel L, Eight Theories of Religion, 2006, s.199 
51 Pals, Daniel L, Eight Theories of Religion, 2006, s.197 
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Heligt och profant 

Alla religioner delar, enligt Eliade, upp världen i heliga och profana sfärer.52 Det som, enligt 

honom, kan sägas om det heliga är att det står i motstats till det profana, vardagliga.53 Det 

heliga är det verkliga, genomsyrat av existensen.54 Genom att det heliga uppenbarar sig i det 

profana blir världen verklig samtidigt som den helgas.55 Dessa uppenbarelser kallar Eliade för 

hierofanier, uppenbarelser av det heliga.56 När det heliga visar sig för människan är det på ett 

sätt som visar att det är totalt annorlunda mot det profana.57 Samtidigt kan det heliga 

uppenbara sig i vad som helst, allt kan bli en hierofani.58 Eliade förklarar att �a [...] 

hierophany singles out an object from its fellows in the same way as the unknown, the 

extraordinary and the new.�59  När något blir en hierofani blir det inte en avgud, utan en 

uppenbarelse av det heliga. Det ting eller den varelse som det heliga uppenbarar sig själv i 

vördas som just en uppenbarelse, inte som en avgud. Hierofanin förkroppsligar något mer än 

sin profana gestalt.60 Det heliga kan uppenbara sig på många olika sätt men det uppenbaras 

aldrig direkt inför människan.61 I alla religioner finns det ett system av myter, riter och 

religiösa upplevelser som hierofanierna passar in i.62 

 

Den religiösa människan längtar efter att uppleva det heliga eftersom det bara är genom att ta 

del av det heliga som hon lever på riktigt, existerar. Den religiösa människan vill leva i ett 

heligt kosmos och gör därför allt för att uppleva det heliga.63 Med hjälp av riter kan hon helga 

tiden och leva i helig tid.64 Varje gång en religiös människa kommer i kontakt med en 

hierofani helgas tiden. Genom det heligas uppenbarelse kan den religiösa människan även 

orientera sig i världen genom att hon får något att relatera sig själv till. 65  Tid och plats helgas 

automatiskt då det heliga uppenbarar sig i någon form. 

 

                                                
52 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion, 1996 s.30 
53 Eliade, Mircea, The Sacred & The Profane, 1987, s.10 
54 Eliade, Mircea, The Sacred & The Profane, 1987, s.12 
55 Eliade, Mircea, The Sacred & The Profane, 1987, s.202  
56 Geels Anton, Owe, Wikström, Den religiösa människan, 1999, s.384 
57 Eliade, Mircea, The Sacred & The Profane, 1987, s.11 
58 Eliade, Mircea, The Sacred & The Profane, 1987, s.167 
59 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion, 1996, s.20 
60 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion, 1996, s.13 
61 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion, 1996, s.26 
62 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion,1996,  s.30 
63 Eliade, Mircea, The Sacred & The Profane, 1987, s.64f 
64 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion, 1996,  s.407 
65 Eliade, Mircea, The Sacred & The Profane, 1987, s.30 
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Helig tid 

En religiös människa uppfattar inte tiden som en kontinuitet.66 När världen skapades, 

skapades tiden. Innan skapelsen fanns det inte heller profan tid. Allt var helighet.67 Med 

jämna mellanrum har den religiösa människan möjlighet att hitta tillbaka till denna heliga tid, 

ursprungstiden. Den heliga tiden finns alltid vid sidan av, utanför den profana, historiska 

tiden.68 Tiden kan bli hierofanisk genom att det heliga manifesterar sig. Den hierofaniska 

dimensionen av tiden kan också orsakas av årstidernas växlingar, astrologiska händelser som 

solförmörkelser eller av människans liv till exempel födelse, giftermål eller död.69 Under och 

genom riter blir det som firas eller minneshålles till nutid. Den profana tiden blir till 

ursprungstid, den tid det var när det heliga utspelade sig. Eliade förklarar det som att det finns 

öppningar i den profana tiden till �the Great Time�.70 En del av den religiösa människans 

högtider firas för att förstöra den tid som gått, den tid det är, och skapa en ny tid.  De flesta av 

dessa högtider är säsongsbetonade och firas av alla inom samma religion.71 Det finns dock fler 

möjligheter att börja på nytt för den religiösa människan. Genom riter kan skapelsen 

återupplevas och på så sätt kan människan få en ny början.72 Enligt Eliade är iden om 

återfödelse starkt kopplad till tanken att människan kan uppnå en ny början genom att upprepa 

skapelsen.73  

 

Heliga platser 

Precis som tiden inte är kontinuerlig och homogen är inte geografin det. Det finns heliga 

platser i den profana världen. Dessa heliga platser är kvalitativt annorlunda än det omgivande 

området.74 Med hjälp av de heliga platserna orienterar den religiösa människan sig i världen. 

Den heliga platsen är en fixerad punkt i en kaotisk värld.75 Den heliga platsen ses som 

världens centrum.76 En hierofani helgar den plats som den sker på77 men en plats kan vara 

helig utan uppenbarelse av det heliga i egentlig mening, bara det finns något slags tecken på 

                                                
66 Eliade, Mircea, The Sacred & The Profane, 1987, s.68 
67 Eliade, Mircea, The Sacred & The Profane, 1987,  s.78 
68 Eliade, Mircea, The Sacred & The Profane, 1987, s.88 
69 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion, 1996,  s.389 
70 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion, 1996,  s.392 
71 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion, 1996, s.398 
72 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion, 1996, s.405 
73 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion, 1996, s.407 
74 Eliade, Mircea, The Sacred & The Profane, 1987,  s.26 
75 Eliade, Mircea, The Sacred & The Profane, 1987, s.23 
76 Eliade, Mircea, The Sacred & The Profane, 1987,  s.42 
77 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion, 1996, s.367 
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platsens helighet.78 Den heliga platsen väljs aldrig av människorna utan den upptäcks av 

människorna genom förekomsten av tecken eller hierofanier.79 

 

Heligt vatten 

En hierofani visar alltid många aspekter av det heliga.80 Vatten symboliserar människans 

ursprung genom att det föregår skapelsen och sedan upprätthåller densamma. När människan 

nedsänker sig i vattnet återgår hon till förexistensen och dess formlöshet. Eliade förklarar det 

som att �immersion in water signifies regression to the preformal, reincorporation into the 

undifferentiated mode of pre-existence�.81 När hon sedan kommer upp och bryter ytan 

återupplever hon skapelseakten.82 Vad människan återkommer som efter nedsänkningen beror 

på om syftet låg på ett kosmiskt, biologiskt eller sonande plan.83 Vattnets renande förmåga 

beror på dess förmåga att nollställa det förflutna och återkalla tiden för skapelsen.84 I vattnets 

natur ligger möjligheter till liv. Bäckar och floder är fyllda av kraft, de rör sig och lever.85 

Nedsänkning i vatten ökar fruktsamheten och ger nya möjligheter till liv.86 

 

Kritik mot Eliade 

Liksom Taylor har Eliade fått kritik för att han har hämtat sina exempel från ett för stort 

underlag. En del kritiker har även varit tveksamma till om Eliade medvetet undvikit de 

exempel som talat mot hans teorier eller om han tolkat tveksamma exempel till fördel för sitt 

syfte. Även Eliades uppdelning av den religiösa människans värld i heligt och profant har fått 

kritik. En del av Eliades kritiker menar även att han inte har definierat det heliga tillräckligt 

klart. De menar att hans definition av det heliga som motsats till det profana inte är tillräckligt 

uttömmande och därför inte tillräcklig.87 

 

                                                
78 Eliade, Mircea, The Sacred & The Profane, 1987, s.27 
79 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion, 1996, s.369 
80 Eliade, Mircea, The Sacred & The Profane, 1987, s.117 
81 Eliade, Mircea, The Sacred & The Profane, 1987, s.130 
82 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion, 1996, s.188 
83 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion, 1996, s.212 
84 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion, 1996, s.195 
85 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion, 1996, s.200 
86 Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion,1996,  s.189 
87 Pals, Daniel L, Eight Theories of Religion, 2006,  s.224f 
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Två riter i vatten 
Den första delen av beskrivningen av de två riterna består till stora delar av min c-uppsats i 

religion från 2004, Israels döttrar.88 

 

De judiska kvinnornas bad i mikvahn 
Det finns idag ungefär 14 miljoner judar i hela världen. Ungefär fem miljoner av dessa bor i 

Israel. 89 Det finns flera judiska riktningar som på olika sätt försöker kombinera den judiska 

tron och livet i ett modernt samhälle. De flesta som iakttar budet om familjerenhet tillhör dock 

de ortodoxa eller konservativa grenarna. Min redogörelse kommer att inrikta sig på den 

ortodoxa grenen. Denna gren anser att man kan förena de religiösa kraven med de profana 

genom att hålla arbetsliv och privatliv åtskiljt.90 Så länge det inte strider mot något av buden 

deltar ortodoxa judar i samhällslivet. Det finns även en ultra-ortodox gren som tar avstånd 

från samhället och lever helt efter den religiösa lagen.91 Dessa praktiserar också familjerenhet 

men eftersom de tar avstånd från samhället är det svårt att hitta material om deras syn på 

bruket av mikvahn. 

 

Den judiska lagen 

Det judiska folket tror på en enda Gud som de har ingått ett speciellt förbund med en gång i 

historien. Förbundet innebar att judarna blev speciellt utvalda av Gud och att de i utbyte för 

denna utvaldhet band sig och alla sina framtida ättlingar till att följa Guds lagar.92 Dessa lagar 

gav Gud till den judiske ledaren Moses i dels skriftlig och dels muntlig form. De skriftliga tog 

Moses emot på berget Sinai och de muntliga tog han emot under hela sitt liv. De skriftliga 

lagarna samlade Moses i Torahn, de fem Moseböckerna.93 De muntliga lagarna traderades 

tills de skrevs ner i Mishna och Talmud, med början på 200-talet evt.94 Båda delarna av lagen 

är lika viktiga.95 Den judiska lagen ska fungera som ett moraliskt regelsystem och påminna 

om Guds existens i alla av livets aspekter.96 Inom judendomen räknar man med att det finns 

613 bud, mitzvot.  

                                                
88 Lindqvist, Emma, Israels döttrar. En studie om bruket av mikvahn bland judiska kvinnor, C-uppsats i 
religionsvetenskap, Institutionen för humaniora, Växjö Universitet, 2004 
89 Groth, Bente, Judendomen, 2002, s.33 
90 Groth, Bente, Judendomen, 2002, s.273 
91 Groth, Bente, Judendomen, 2002, s.274 
92 Groth, Bente, Judendomen, 2002, s.32 
93 Groth, Bente, Judendomen, 2002, s.36 
94 Groth, Bente, Judendomen, 2002, s.82 
95 Groth, Bente, Judendomen, 2002, s.36 
96 Ghatan, Yedidiah, The Invaluable Pearl, 1986, s.159 
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Judiska renhetsregler 

Den judiska kulturens föreställningar bygger på Guds befallning till judarna att vara heliga så 

som Gud är helig.97 De organiserar hela sitt liv på lagar som ska påminna om Guds närvaro 

och som syftar till att återskapa Guds helighet i deras liv98. Detta gör de eftersom de genom 

sitt förbund med Gud har lovat att vara Guds speciella folk i världen. Att vara jude ska vara 

att leva närmare Gud än resten av världens folk. Judarna ska vara mänsklighetens språkrör. På 

grund av detta uppdrag måste de följa strängare renhetsregler än resten av mänskligheten. 

Deras strikta lag är en följd av deras närhet till Gud.99  

 

Inom judendomen är det den mänskliga kroppen som är den största källan till orenhet. De 

allra flesta av källorna till rituell orenhet är naturliga tillstånd hos den mänskliga kroppen men 

en del är sjukdomar.100 Bland de vanligaste källorna till orenhet är menstruation, förlossning 

och sädesavgång.101 Dessa orsakar olika grad av orenhet med förlossning som källan till den 

grövsta formen av orenhet och sädesavgång till den mildaste.102 Att vidröra en person som var 

rituellt oren gör i en del fall att orenheten överförs fast i minskad styrka. Till och med ting 

som den orene vidrört eller vidrörde kan smitta av sig på de rena.103 Alla orena tillstånd renas 

med nedsänkning i mikvahn.104 

 

Det heliga framställs som helhet och fulländning.105 Att vara helig innebär att vara fullkomlig 

som individ.106 Om man är rituellt ren är man så fullkomlig man kan bli som människa. De 

judiska renhetslagarna handlar alltså inte om tillåtna eller förbjudna handlingar utan om 

människans kroppsliga status som ren eller oren, helig eller profan.107 Den rituella orenheten 

påverkar alla lika oavsett vilken klass man tillhör.108 Det är inte en synd att vara eller bli oren 

utan det är ett tillstånd som gör att man måste undvika de heliga platserna och att äta helig 

                                                
97 Se till exempel 3 Mos 11:45 
98 Douglas, Mary, Renhet och fara, 1997, s.75 
99 Maccoby, Hyam, Ritual and Morality, 1999, s.9 
100 Maccoby, Hyam, Ritual and Morality, 1999, s.47 
101 Maccoby, Hyam, Ritual and Morality, 1999, s.20 
102 Maccoby, Hyam, Ritual and Morality, 1999, s.48 
103 Maccoby, Hyam, Ritual and Morality, 1999, s.32 
104 Kaplan, Aryeh, The waters of Eden, 1992, s.10 
105 Douglas, Mary, Renhet och fara, 1997, s.76 
106 Douglas, Mary, Renhet och fara,1997, s.80 
107 Maccoby, Hyam, Ritual and Morality, 1999, s.vii 
108 Maccoby, Hyam, Ritual and Morality, 1999, s.37 
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mat, för att inte profanera dessa.109 Den rituella renhetens mening var från början att helga 

människan inför inträdet i det heliga och undvika att det heliga blev besudlat. Eftersom den 

heliga platsen inom judendomen var templet i Jerusalem har de allra flesta renhetsregler inte 

haft något reellt användningsområde efter dess förstörelse år 70 evt.  

 
Familjerenhet och niddah 

För en ortodox jude är det ett självklart val av livsstil att vara gift och även förhållandet 

mellan make och hustru regleras efter lagen.110 Lagarna som handlar om familjerenhet, 

taharat ha-mishpahah, reglerar de sexuella relationerna mellan man och hustru.111 

Familjerenhet är så viktigt att Lagen prioriterar taharat ha-mishpahah framför offentlig bön 

och Torahuppläsning vilket leder till att det för en församling är viktigare att bygga en mikvah 

än att bygga en synagoga eller att skriva en Torahrulle.112 

 

Av alla judiska renhetsregler är det bara de som rör menstruation som har överlevt och detta 

beror på att de återföljs av ett förbud som inte har med templet att göra. Under en kvinnas 

menstruation är det förbjudet att ha samlag med henne. Detta är ett eget bud och att bryta mot 

denna lag är en synd. Detta bud har lett till att renhetsreglerna rörande menstruerande kvinnor 

och tankarna om kvinnor som källa till orenhet har levt kvar. En menstruerande kvinna kallas 

niddah. När kvinnan är niddah innebär det att hon är avskiljd från sin man.113 Under den tid 

som kvinnan är niddah får inte man och hustru ha någon som helst fysisk kontakt.114 Att 

mannen och kvinnan undviker beröring under kvinnans menstruation förklaras nuförtiden inte 

av rädslan att bli rituellt oren utan av rädslan för att inte kunna kontrollera sina sexuella begär 

och på så sätt lockas att begå en synd. Separationen under tiden som kvinnan är niddah är 

också till för att motverka att paret börjar tänka på varandra som enbart varande sexobjekt. 

Avskildheten motverkar att det går rutin i det äktenskapliga samlivet. När makarna inte får 

röra vid varandra längtar de efter den tidpunkt när de får göra detta.115  Det är bara den äkta 

mannen som behöver undvika att röra hustrun, inte resten av samhället. Kvinnan behöver inte 

                                                
109 Maccoby, Hyam, Ritual and Morality, 1999, s.vii 
110 Ghatan, Yedidiah, The Invaluable Pearl, 1986, s.159 
111 Robinson, George, Essential Judaism, 2000, s.244f 
112 Lamm, Norman, A Hedge of Roses, 1987, s.47 
113 Ghatan, Yedidiah, The Invaluable Pearl, 1986, s.162 
114 Robinson, George, Essential Judaism, 2000, s.245 
115 Ghatan, Yedidiah, The Invaluable Pearl, 1986, s.163 
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vara orolig för att föra över sin orenhet till någon eller något annat.116 Niddahreglerna är så 

omfattande och viktiga att ett helt avsnitt av Talmud har använts till att beskriva dessa.  

 

Mikvah 

För att åter bli ren och för att kunna återgå till samlivet med sin man måste kvinnan nedsänka 

sig i en mikvah, en bassäng med rituellt rent vatten. En mikvah kan dock inte vara vilken 

vattensamling som helst. Denna måste uppfylla sex villkor för att duga. För det första får 

vätskeansamlingen inte vara något annat än just vatten. För det andra måste denna 

vattensamling finnas i en byggnad som inte kan flyttas omkring. Det måste vara en bassäng 

och inte en tunna eller ett kar. För det tredje måste vattnet stå still, det får inte vara i rörelse 

utan vara just en vattensamling med bara ett tillopp, en bassäng. För det fjärde måste vattnet 

ha hamnat i bassängen utan mänsklig medverkan. Det får inte ha burits dit eller spolats. Helst 

ska det vara regn- eller källvatten. För det femte får inte vattnet komma till bassängen genom 

något som kan bli orent t.ex. ett rör av metall, lera eller trä. För det sjätte måste det i 

bassängen finnas minst 200 gallons vatten.117  

 

När dessa villkor är uppfyllda har man en mikvah som kan användas för rituell rening. För att 

göra det lättare för nedsänkning kan man fylla på mer vatten i en angränsande bassäng med 

kommunikation till den första. Det nya vattnet kan vara vilket vatten som helst, det finns inga 

speciella krav på det. Det nya vattnet får även det mikvahvattnets status som rituellt rent 

eftersom mikvahvatten inte kan bli orent. När de två bassängerna kopplas samman ses de två 

vattnen som ett.118 

 

Mikvahns vatten ändrar en persons andliga status. Förändringen från rituellt oren till rituellt 

ren sker genom att man under mikvahvattnets yta är helt i händerna på Guds skaparkraft.119 

Att nedsänka sig i vattnet är att likna vid att bli andligen född på nytt.120 Vattnet är 

mänsklighetens kontakt med Eden och när man nedsänker sig i mikvahn kommer man i 

kontakt med mänskligheten så som Gud tänkte sig den.121 

 

                                                
116 Maccoby, Hyam, Ritual and Morality, 1999, s.38ff 
117 Kaplan, Aryeh, The Waters of Eden, 1992, s.51 En amerikansk gallon är 3, 8liter. 200 gallons är alltså 760 
liter. 
118 Kaplan, Aryeh, The Waters of Eden, 1992, s.56f 
119 Kaplan, Aryeh, The Waters of Eden, 1992, s.12f 
120 Kaplan, Aryeh, The Waters of Eden, 1992, s.27 
121 Kaplan, Aryeh, The Waters of Eden, 1992, s.35 
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Sammanfattning av de judiska kvinnornas bad i mikvahn 

Judendomen är strängt monoteistisk. Det finns en gud, Jahve, och med honom har det judiska 

folket slutit ett förbund. Genom att följa de regler Jahve har givit kan judarna leva närmare 

Jahve122  och försöka återskapa heligheten i sina liv, försöka bli fullkomliga.123 Reglerna finns 

samlade i Torahn. Denna anses vara helig eftersom den innehåller Jahves bud och berättar om 

hur Jahve har uppenbarat sig för det judiska folket.124 Inom judendomen anser man att det 

finns 613 bud, mitzvot.125 

 

Ett av buden handlar om att inte arbeta på vilodagen. Mellan fredag kväll och lördag kväll 

firas sabbat. Om budet om att inte arbeta på sabbaten följs anses tiden vara helgad.126 Budet 

om familjerenhet, taharat ha-mishpahah, delar även det upp tiden i mer eller mindre helgade 

perioder. När kvinnan är niddah är det inte tillåtet för det äkta paret att ha fysisk kontakt. 

Under den tid hon inte är niddah har hennes kropp helgats genom mikvahbadet och på så sätt 

helgas även de barn som blir till under denna period.127 

 

När Jahve slöt förbund med det judiska folket lovade han dem ett eget land i det som idag är 

Israel.  I detta land skulle folket leva i enlighet med Jahves bud. Anledningen till att de under 

så lång tid inte hade ett eget land är, enligt judarna, att de brutit mot Jahves bud.128I 

Jerusalems tempel förvarades de stentavlor som Jahve gett till det judiska folket med de tio 

viktigaste buden. På grund av detta ansågs templet vara en helig plats.129 Efter att templet 

förstördes år 70 evt har judarna inte några speciella heliga platser. 

 

Mikvahns vatten är inte heligt i sig utan ett instrument för att koma i kontakt med Jahves 

helighet. Genom att mikvahn uppfyller en mängd krav får vattnet i den status som bärare av 

Jahves skapande kraft.130 

 

 

                                                
122 Groth, Bente, Judendomen, 2002, s.32   
123 Douglas, Mary, Renhet och fara, 1997, s.76 
124 Groth, Bente, Judendomen, 2002, s.35f 
125 Cohn-Sherbok, Dan, Judaism, 2003, s.397 
126 Cohn-Sherbok, Dan, Judaism, 2003, s.494 
127 Ghatan, Yedidiah, The Invaluable Pearl, 1986, s.164 
128 Cohn-Sherbok, Dan, Judaism, 2003, s.433 
129 Cohn-Sherbok, Dan, Judaism, 2003, s.484 
130 Kaplan, Aryeh, The Waters of Eden, 1992, s.12f 



20  

Hinduernas bad i Ganges 
Geografiskt begränsar sig hinduismen i huvudsak till Indien och Nepal även om det finns 

hinduer i nästan hela världen.131 Totalt finns det ungefär 900 miljoner hinduer.132 Det är få av 

världens hinduer som inte har sin etniska bakgrund i Sydasien.133 De flesta av hinduismen 

heliga platser ligger i Indien och Indien betraktas som det heliga landet även för de hinduer 

som är bosatta utanför landets gränser.134 Till skillnad från övriga världsreligioner har 

hinduismen ingen religionsstiftare och inte heller någon tidpunkt som kan ses som början för 

religionen.135 

 

De heliga texterna 

Hinduismen är den världsreligion som har flest antal heliga texter,136 och uppvisar på grund 

av detta en stor mångfald av läror.137 Man skulle kunna säga att hinduismen har uppkommit 

genom att många religiösa sedvänjor och läror har blandats.138 De viktigaste texterna inom 

hinduismen är Vedaskrifterna. Dessa texter har gudomlig härkomst och har uppenbarats för 

människorna. Vedatexterna innehåller hymner, beskrivningar av ritualer och magiska formler. 

I denna grupp ingår bl a Rigveda.139 Det finns också heliga texter som inte uppenbarats utan 

som anses ha en författare. Dessa kallas Smrti och består av lagar som berättar hur människan 

ska bete sig i olika situationer. I denna grupp återfinner man Mahabharata där Bhagavadgita 

ingår.140 Vidare finns även Sutra-texter som består av korta råd med kommentarer. Olika 

trossamfund har också egna texter som de anser vara uppenbarade och därför anses ha samma 

status som Vedatexterna. Dessa är dock varken allmänt accepterade som heliga texter eller 

kända för alla hinduer.141 

 

Brahman och dess avatarer 

Hinduismen uppfattas av många som en polyteistisk religion med många gudar och gudinnor. 

Dessa många gudomligheter är för de flesta hinduer olika manifestationer av den yttersta 

                                                
131 Jacobsen, Knut A, Hinduismen, 2004 s.9 
132 http://www.bbc.co.uk/religions/hinduism/ataglance/glance.shtml (2006 12 21) 
133 Jacobsen, Knut A, Hinduismen, 2004, s.42 
134 Jacobsen, Knut A, Hinduismen,2004, s.13 
135 Jacobsen, Knut A, Hinduismen, 2004, s.10 
136 Jacobsen, Knut A, Hinduismen, 2004, s.17 
137 Jacobsen, Knut A, Hinduismen, 2004,s.10 
138 Wangu, Madhu Bazaz, Hinduism, 2001, s.6 
139 Jacobsen, Knut A, Hinduismen, 2004, s.54f 
140 Jacobsen, Knut A, Hinduismen., 2004, s.56f 
141 Jacobsen, Knut A, Hinduismen, 2004, s.58f 
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verkligheten, brahman. Gudarna och gudinnorna är på så sätt delar av brahman.142  När 

brahman stiger till jorden för att hjälpa människan sker det i form av en avatar, en version av 

sig själv.143 Detta sker om och om igen eftersom världen existerar i ett evigt kretslopp av 

skapelse och undergång. Detta kretslopp har alltid pågått och kommer aldrig att ta slut.144 De 

tre gudarna Brahma, Vishnu och Shiva är representationer av olika aspekter av detta kretslopp. 

Brahma är skaparen, Vishnu är upprätthållaren och Shiva är förstöraren.145 Av dessa tre gudar 

är Brahma underordnad de andra två.146 Det eviga kretsloppet kan beskrivas som att en 

tidsperiod börjar med att guden Vishnu sover på bottnen av uroceanen medan guden Brahma 

föds ur hans navel och skapar världen. När Brahma har skapat världen vaknar Vishnu.147 När 

mänskligheten hotas av fara inkarneras Vishnu för att rädda människorna.148 Shiva är 

förstöraren som med sin kosmiska dans framkallar undergången.149 

 

Dharma och samsara 

Ordet dharma har två betydelser. 

1. Många hinduer tror att allt i världen ingår i en evig ordning kallad dharma. 150  

2. Dharma är även det som stöttar människan och upprätthåller världsordningen.151 I 

världen pågår det hela tiden en kamp mellan dharma, det som är rätt, och adharma, 

det som är orätt.152 När människor utför handlingar på ett korrekt sätt upprätthålls 

dharma i universum.153 I denna betydelse kan dharma till exempel vara de plikter en 

människa har mot sin familj och mot samhället.154 Dharma beskriver idealet, hur 

människor bör leva. 155  

 

Kastsystemet, som delar upp människor efter religiös status är ett uttryck för och förklaras av 

världsordningen dharma. De olika kasterna har olika religiösa plikter som ska uppfyllas för 

att dharma ska upprätthållas. Vilka plikter individen har varierar också med könet och för 

                                                
142 Jacobsen, Knut A, Hinduismen, 2004, s.305f 
143 Jacobsen, Knut A, Hinduismen, 2004, s.31 
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mannen med vilket stadium av livet han befinner sig i.156 Det finns fyra olika stadier av livet, 

lärjungestadiet, familjeförsörjarstadiet, skogsbostadiet och asketstadiet.157 Vad som är rätt 

dharma, rätt uppgift för varje individ, beskrivs i lagböckerna, smrti, och i Dharmasutra.158   

 

Livet och döden existerar i ett kretslopp, samsara. Inom kretsloppet återföds själen, atman,  

tills man når frälsningen, moksa, befrielse från återfödelser. Moksa kan även innebära att 

atman blir ett med brahman eller att atman återföds till en existens med hög status, t.ex. som 

asket. För de flesta hinduer uppfattas moksa som det yttersta målet.159  Det finns många olika 

vägar för att nå moksa.160 Reinkarnationerna, i vilken form individen återföds, påverkas av 

karman, resultatet av de handlingar som individen utfört under livet. Karman är dock inte 

anledningen till återfödelsen utan bestämmer bara i vilken form individen återföds. 

Reinkarnationer orsakas av kunskapsbrist eller avsaknad av gudens nåd.161 Karma, resultatet 

av handlingar, kan även påverka en människa under livet. Om hon utför goda gärningar 

betalar det sig i form av att det händer goda saker och tvärtom.162 

 

Riter, renhet och vatten  

En av de företeelser som förenar hinduer är att det finns en mängd regler för hur man ska 

utföra riter. För hinduer är religion främst något man gör.163 De många ritualerna hänger 

samman med dharma, den religiösa plikten som upprätthåller världen.164 De regler som talar 

om hur riter ska utföras skiljer sig mellan olika åldrar, vilken social tillhörighet man har och 

vilket kön man tillhör.165 Riterna kan också skilja mellan vilken plats man befinner sig 

på166eller vid vilken tidpunkt man utför ritualen. Detta på grund av att en hindu delar in tiden i 

lyckobringande och olycksbringande perioder.167  På samma sätt som en del platser är heliga 

är också en del tidpunkter heliga. Under vissa tillfällen är gudarna mer nåderika än annars.168  
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Vid utförandet av riter läggs stor vikt vid renhet.169 Orenhet kallas pāpa och kan innebära allt 

det som är fel och orent, både naturligt och moraliskt. Motsatsen, rituell renhet, kallas 

punya.170 För att man smidigt ska kunna utföra reningsritualer i templen byggs dessa ofta i 

anslutning till vattenkällor.171 I en av hinduismens heliga texter, Mahabharata, finns en vers 

som menar att i likhet med att det finns delar av kroppen som är mer rena, heliga än andra 

finns det även platser på jorden som är mer heliga än andra.172 Dessa heliga platser kallas 

tirthaer och här kan människan komma i kontakt med det gudomliga och kanske uppnå 

frälsning. De tirthaer som hör ihop med vatten anses vara särskilt heliga. 173  

 

Bad i Ganges 

En av Indiens heliga platser är floden Ganges. Ganges anses vara Himalayas dotter, en 

gudinna som kommit till jorden för att rena människorna.174 Efter mycket övertalning gick 

Ganges med på att nedstiga till jorden för att rena människorna och göra det möjligt för dem 

att nå frälsning. Hon hade dock ett krav och det var att få falla genom guden Shivas hår för att 

inte jorden skulle skadas av hennes landning. Detta gick Shiva med på och Ganges har allt 

sedan detta funnits tillgänglig på jorden för människors frälsning.175 Vissa heliga texter menar 

att Ganges renande kraft är tillräckligt stor för att ett bad i floden räcker för att uppnå 

moksa.176 

 

För att man ska uppnå största möjliga reningsgrad eller ha störst chans till frälsning genom 

Ganges vatten ska man kombinera flera olika aspekter av det heliga. Längs med Ganges finns 

det flera heliga städer,177 till exempel Varanasi (som också kallas Benares) och Allahabad. 

Om man badar i Ganges, det heliga vattnet, vid en helig plats, som vid staden Varanasi, vid en 

tidpunkt som är speciellt helig uppnår man största möjliga verkan. Med jämna mellanrum 

anordnas badfestivaler vid heliga platser längs med Ganges. Under festivalerna har Ganges 

renande vatten störst frälsande kraft.178 Den största badfestivalen, Purna Kumbha Mela, firas 

vart tolfte år i Allahabad. I Allahabad får vattnet sin helighet genom att två floder, Ganges och 
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Yamuna rinner ihop. Under denna festival har vattnet så stor kraft att det kan leda människor 

till moksa.179 

 

Sammanfattning av hinduernas bad i Ganges 

Det heliga kallas inom hinduismen för brahman. Brahman manifesterar sig i allt det som 

uppfattas som heligt. De olika gudarna och gudinnorna är varianter, avatarer, av brahman. 

Den heliga ordningen, dharma, upprätthåller världen. Genom att handla enligt dharma 

uppfyller människan sitt livs syfte. Vad som är rätt dharma skiljer sig mellan individer och 

varierar med kön, ålder och kasttillhörighet. 

 

En hindu ser tiden som cyklisk. Detta visar sig genom att universum hela tiden skapas och 

förstörs och genom att själen, atman, dör och återföds i ett pågående kretslopp. Rätt dharma 

upprätthåller världen på samma sätt som god karma påverkar vilken form själen kommer att 

återfödas i. Målet för själen är att nå moksa, befrielse från återfödelser eller uppgående i 

brahman. Under tidens cykliska kretslopp återkommer också tidpunkter då det heliga är 

närmare än annars. Det finns tidpunkter som är bättre lämpade för kontakt med det heliga och 

det finns tidpunkter som är sämre lämpade. Dessa tidpunkter påverkar vilken verkan utförda 

riter får. 

 

Hela Indien anses vara en speciellt helig plats av jorden. I Indien finns det dessutom platser 

som är mer heliga än andra. På dessa platser är det heliga närmare än annars. Till dessa 

tirthaer, heliga platser, vallfärdar hinduer för att ta del av det heliga. Själva vallfärden är även 

den en helig handling som skänker god karma.180 

 

De flesta hinduiska ritualer är på något sätt kopplade till vatten genom påbjudna 

reningsritualer. Det fins dock vatten som är heliga i sig själva som floden Ganges. Vattnet i 

Ganges är så heligt att det alltid renar människan från dålig karma men vid speciella 

tidpunkter kan vattnet bli så heligt att det leder till moksa. Vid dessa tidpunkter firas festivaler 

vid flera ställen längs med Ganges. 
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Jämförelse mellan judendomen och hinduismens rituella bad  
Det heliga 
Eliade menar att den religiösa människan uppfattar verkligheten som tudelad i en helig och en 

profan del. Den heliga delen är grunden för all existens. Genom att uppenbaras i den profana 

delen helgar den heliga delen densamma och gör den profana delen verklig. Eftersom den 

religiösa människan längtar efter den ultimata verkligheten, det heliga, gör hon allt för att 

komma nära denna sfär. Hon försöker genom riter helga sitt liv och fylla det med helighet.  

 

Judendomen kallar det heliga för Jahve, Gud, och de troende anser sig i historien ha ingått ett 

förbund med denna helighet. De två viktigaste hierofanierna, uppenbarelserna, av Jahve är 

Lagen, Torah, som talar om hur människorna kan leva i helighet och budordstavlorna som 

förvarades i Jerusalems tempel. Templet i Jerusalem förstördes år 70 evt och det finns idag 

endast ett litet stycke av muren kvar vilket gör att den främsta hierofanin inom judendomen är 

Lagen. Lagen visar hur Jahve vill att judarna ska leva och anses därför vara helig. Lagen är 

alltså inte detsamma som Jahve utan visar bara Jahves vilja. En religiös jude bygger sitt liv på 

att hålla buden och på så sätt försöka återskapa Jahves helighet i sitt liv. 

 

Inom hinduismen finns det fler hierofanier eftersom det heliga uppenbarar sig på fler sätt. Den 

ultimata verkligheten, existensen, kallas för brahman och manifesterar sig i den profana delen 

av världen med hjälp av avatarer. Avatarerna är detsamma som brahman, bara i en 

annorlunda form. Genom att ta plats i en avbild av en gud eller gudinna helgar brahman 

avbilden och därigenom det profana. Den religiösa hindun följer dharma, rätt leverne, för att 

helga sitt liv. Vad som är dharma skiljer varierar med kön, ålder och kasttillhörighet. De 

religiösa plikterna är med andra ord inte samma för alla. 

 

Både judendom och hinduism räknar alltså med att det heliga uppenbarar sig i det profana. 

Vad som skiljer dem åt är att det heliga för en jude är odelbart, Jahve är en. Jahve 

manifesterar sig aldrig på samma sätt som brahman i form av olika gudomar, avatarer utan 

låter sin vilja bli känd genom Lagen eller det historiska skeendet. Inom judendomen varierar 

inte vad som är rätt handlingar med ålder eller social status utan bara med kön genom att det 

finns vissa skillnader mellan vad som påbjuds för män och för kvinnor i Lagen.181 
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Helig tid 
För en jude är sabbaten den heliga dagen. Från fredag kväll till lördag kväll skall man inte 

arbeta eller ens göra något som påminner om arbete. Man ska istället umgås med sin familj 

och gå i synagogan.182 För en gift judinna avskiljs den del av tiden som hon har sin 

menstruation. Under den tiden ses hon som rituellt oren. Denna orena period avslutas med den 

renande nedsänkningen i mikvahn. 

 

En hindu ser tiden som cyklisk och heliga tidpunkter återkommer med jämna mellanrum. 

Vissa tider uppfattas det heliga som mer tillgängligt än annars. Vid dessa tidpunkter är det 

lyckosamt att utföra vissa riter eftersom det heliga är mer nåderikt. Ritualernas utformning 

påverkas också av vilken tidpunkt det är. 

 

Judendom och hinduism omfattar olika tidsuppfattningar. De förstnämnda ser tiden som 

linjär, tiden har en början och är skapad av Jahve183. De sistnämnda ser däremot tiden som 

cyklisk med ett ständigt pågående förlopp av skapelse och undergång, födelse och död. Båda 

religionerna uppfattar dock tiden som en variation mellan helig och profan tid. För en jude är 

sabbaten helig genom att han följer Jahves bud om att inte arbeta, för en hindu är vissa 

tidpunkter heliga för att det heliga är mer närvarande. 

 

Heliga platser 
Fram till år 70 evt var templet i Jerusalem judendomens heligaste plats. Judiska synagogor är 

ofta inredda på ett sätt som ska påminna om templet.184 Genom förbundet med Jahve har 

judarna fått äganderätt till Israel185 och där finns de flesta av de platser som Jahve har 

uppenbarat sig på. 

 

De heliga platserna spelar stor roll för hinduismen. Många hinduer ser Indien som en helig del 

av världen och det är också i Indien som de flesta av de heliga platserna ligger.186 Vid dessa 

heliga platser, tirthaer, kan de troende lättare komma i kontakt med det heliga och därmed 

helga sitt liv. En del platser är i sig uppenbarelser av det heliga, till exempel Ganges vilken 
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uppfattas vara en gudinna. Till de heliga platserna reser pilgrimer för att komma i kontakt 

med det heliga. Många pilgrimsfärder är knutna till bad i renande vatten.187 

 

Hinduismen har mycket fler heliga platser än judendomen. En hindu kan genom att vallfärda 

komma i kontakt med det heliga. En del platser är också uppenbarelser i sig, som Ganges. 

Troende judar ser Israel som ett speciellt område, eftersom det är där som berättelserna i 

Torah utspelas, men det finns inga egentliga heliga platser sedan templets förstörelse. En jude 

som besöker en plats där Jahve har uppenbarat sig kommer inte automatiskt i kontakt med 

Jahve.  

 

Heligt vatten 
Det vatten som finns i en judisk mikvah är speciellt vatten.  Mikvahvattnet måste uppfylla 

vissa krav för at kunna rena från orenhet. Kraven handlar om att vattnet inte får förändras av 

mänsklig påverkan, alltså får det till exempel inte komma från en vattenledning eller samlas i 

en tunna. Det vatten som finns i en mikvah är naturligt vatten. Om vattnet uppfyller kraven får 

vattnet förmåga att helga, inte bara annat vatten utan även det som nedsänks i mikvahn. Men 

det är inte vattnet som sådant som helgar utan under vattenytan utsätts människan för Jahves 

skapande kraft. Hon kommer i kontakt med den ursprungliga mänskligheten och med Edens 

lustgård. Mikvahns vatten förnyar kvinnans möjligheter att alstra liv och garanterar att varje 

nytt liv blir helgat redan i moderlivet. 

 

När hinduer badar i floden Ganges får de del av gudinnan Ganges frälsande kraft. Ganges 

vatten renar från dålig karma och kan vid vissa tillfällen göra så att människan slipper 

återfödas utan efter döden nå moksa, frälsning. Ganges helighet varierar med tiden, vid 

speciella tidpunkter är heligheten större än annars. Ganges heliga vatten har också större 

verkan vid speciella platser som vid städerna Varanasi och Allahbad. 

 

Ganges ses som en gudomlighet medan mikvahn är ett verktyg för att komma i kontakt med 

Jahves skaparkraft. Mikvahns renande förmåga är alltså lite mer instabil än Ganges vatten 

eftersom en mikvah måste uppfylla flera krav för att kunna helga. Ganges vatten helgar alltid 

bara mer vid speciella tillfällen. Båda vattnen innefattar dock samma symbolik. I båda vattnen 

blir de troende rituellt rena och helgar sina kroppar. De kommer på olika sätt i närkontakt med 
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det heliga och tar del av de helgande krafterna. I mikvahn får man som kvinna en ny förmåga 

att ge liv och i Ganges får man ett nytt liv, antingen genom att dålig karma försvinner eller 

genom att man slipper återfödas efter döden. 

 

Likheter och skillnader mellan de två riterna 
Både judar och hinduer relaterar sitt liv till det heliga men ser olika på hur det heliga är och 

hur det heliga manifesterar sig i det profana. Det finns även inom hinduismen en stor variation 

hur de troende ser på det heliga något som jag anser kan förklaras med att det finns så många 

hinduer. Hinduismen öppnar också för flera tolkningar genom att brahman kan uppenbara sig 

på en mängd olika sätt och genom att varje uppenbarelse kan tillbedjas. Inom judendomen 

finns det inte lika många vägar till ett liv nära det heliga. Det gäller för en troende jude att 

följa Jahves bud. Både troende hinduer och troende judar vill dock vara nära det heliga, 

hinduer genom att bli ett med brahman och judar genom att vara heliga som Jahve är helig. 

 

Helig tid och heliga platser spelar en större roll för de hinduiska riterna än för den judiska 

riten. Ett bad i Ganges har större kraft vid vissa tidpunkter och vid vissa platser längs med 

flodens lopp. En judinna nedsänker sig i mikvahn vid slutet av sin tid som niddah vilken 

skiljer sig från kvinna till kvinna. Badet måste visserligen ske i en mikvah men det finns 

många mikvahbassänger, oftast en i varje församling. 

 

Det finns likheter mellan riterna i idén om hur båda vattnen leder till ett nytt liv genom att 

rena. Ett dopp i Ganges renar från dålig karma och kan leda till moksa, ett liv med brahman. 

Nedsänkning i mikvahn renar från orenhet orsakad av kvinnans menstruation och leder till att 

nya liv skapas helgade redan i moderlivet. 
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Resultatens koppling till ämnet religionskunskap på 

gymnasieskolan 
I Skolverkets beskrivning av ämnet religionskunskap för gymnasieskolan sägs ämnet 

religionskunskap karaktäriseras av att handla om �frågor om tro och livstolkning�188 vilket 

förklaras som �frågor om verkligheten och världen, människan och värdena�.189  Ämnet 

religionskunskap ska, enligt samma beskrivning, ha som syfte att: 

 
... ge möjligheter att reflektera över existentiella och etiska frågor samt [...] att ge ökad 

förståelse för att andra kan komma till andra tolkningar än den egna. [---] utgångspunkten för 

studierna i religionskunskap är människan. Det är människan och människans situation som 

skall göras till föremål för studium, och de upplevelser och behov av livstolkning som hon har, 

skall stå i centrum.190  

 

Människan har ett behov av att bearbeta existentiella och etiska frågor, ett behov som den 

svenska staten erkänner som viktigt genom att religionskunskap A är en kärnämneskurs. Alla 

elever på gymnasieskolan ges möjlighet att fundera över existentiella och etiska frågor. 

Studierna i ämnet ska dessutom hjälpa eleverna att förstå att det finns många svar på dessa 

frågor. 

 

För en lärare i religionskunskap föreligger alltså uppgiften att lotsa eleverna in i och bland de 

existentiella och etiska frågorna, och detta med utgångspunkt i varje elev. I Kan du höra 

vindhästen? skriver Kjell Härenstam:  

 
Man har en viss horisont redan i utgångsläget. Horisonten avgränsar och begränsar ens 

förståelse, och får en att se verkligheten ur ett bestämt perspektiv. Men horisonten ligger inte 

fast. Med nya erfarenheter flyttar sig också horisonten.191 

 

En sekulariserad person förklarar världen vetenskapligt, med hjälp av ett vetenskapligt språk. 

Horisonten begränsas av det som går att veta, av fakta. En religiös människa förklarar 

världen i termer av det heliga. I det fallet begränsas horisonten av det som det inte går att 

                                                
188 www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=8&skolform=21&id=RE&extraId= (2007 
01 02) 
189 www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=8&skolform=21&id=RE&extraId= (2007 
01 02) 
190 www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=8&skolform=21&id=RE&extraId= (2007 
01 02) 
191 Härenstam, Kjell, Kan du höra vindhästen?, 2000, s.141 
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veta något exakt om, det som inte går att bevisa, det gudomliga.192 En lärare i 

religionskunskap möter både sekulariserade och religiösa elever. Jag anser att detta kan vara 

en fördel i undervisningen av religionskunskap eftersom eleverna då kan lära av varandra.  

 

I kursplanen för religionskunskap A står det, under mål att uppnå, att �Eleven skall kunna 

reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik�. Vidare står det att 

�Eleven skall förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur 

man uppfattar människor i sin omgivning�.193 Jag uppfattar det som att det är viktigt att 

läraren, med grund i detta och det som nämnts ovan, ger eleverna en medvetenhet om och 

förståelse för sin egen tolkningshorisont innan andra livsfrågetolkningar introduceras. Om 

eleverna får insikt i sin egen förförståelse tror jag också att det blir lättare för dem att 

respektera andra människors tolkningar. Då de flesta av dagens svenskar ser på världen ur en 

sekulariserad synvinkel blir det viktigt att förklara hur annorlunda en religiös människa tolkar 

världen. Det blir även viktigt att visa de religiösa eleverna att det finns andra tolkningar och 

svar på livsfrågorna än de som den egna religionen ger. Huvudsyftet bör dock vara, som 

nämnts ovan, att respektera att människors kan komma fram till olika tolkningar. 

 

Enligt Bo Dahlin kan existentiella frågor inte besvaras med hjälp av enbart fakta, även om 

fakta och erfarenheter måste vägas in. Genom att dagens vetenskapliga förklaringar nästan 

bara bygger på fakta verkar livsfrågorna för många idag omöjliga att svara på.194 Vidare 

menar han att livsfrågor har annorlunda svar, svar som istället för att vara sanna eller falska 

är mer eller mindre sanna.195 Ett fruktbart sätt att närma sig studiet av religioner kan vara att 

anlägga ett enhetsperspektiv på världens trossystem. Ett enhetsperspektiv förutsätter att alla 

religioner har en gemensam kärna men att varje religion har ett eget uttryckssätt som formats 

av olika förutsättningar, t.ex. geografiska eller kulturella. Dahlin menar dock att det är viktigt 

att understryka att alla religioner inte är samma när man talar om enhet mellan religioner.196 

Enhet, menar han, �utesluter inte skillnad och olikhet�.197 Eliades teori om det heliga har ett 

enhetsperspektiv på religioner, vilket skulle kunna göra den användbar i undervisningen av 

religionskunskap. 

                                                
192 Dahlin, Bo, Om undran inför livet, 2004, s.13-18 
193 www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId= 
(2007 01 03) 
194 Dahlin, Bo, Om undran inför livet, 2004, s.50f 
195 Dahlin, Bo, Om undran inför livet, 2004, s.53 
196 Dahlin, Bo, Om undran inför livet, 2004, s.59f 
197 Dahlin, Bo, Om undran inför livet, 2004, s.60 
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I detta arbete har jag jämfört två religioner, judendomen och hinduismen. I kursplanerna för 

religionskunskap nämns inte dessa religioner specifikt som relevanta för kursen. Men 

undervisning om dessa två religioner ryms ändå i målen att �Eleven skall känna till 

kristendomens och några andra världsreligioners och livsåskådningars uttrycksformer, tro 

och idéer� (för religionskunskap A) 198 och �Eleven skall kunna jämföra och diskutera olika 

religioners människo- och samhällsuppfattningar� (för religionskunskap B).199 Ett 

jämförande arbetssätt stöds av läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, där det talas 

om att det är viktigt att se samband och om att skolan ska ge överblick och sammanhang.200 

Sammanhang och överblick kan också uppnås genom ett tematiskt arbetssätt. I ett 

ämnesövergripande samarbete skulle tex. studiens koppling till vatten kunna vara en del i ett 

tema. 

 

Min uppfattning är att främst hinduism men även till viss del judendom ofta lyfts fram som 

något exotiskt och främmande i undervisningen i religionskunskap. Mycket kanske för att det 

är åskådligt att visa bilder av gudar med många armar och män i långa skägg och remmar 

runt armarna, men även för att dagens sekulariserade samhälle inte är vant vid religiositet. 

Den förhoppning jag har är att det ska finnas ett sätt att undvika upphöjandet av generella 

svenska värderingar som de enda accepterade och skapa en förståelse för ett religiöst 

tankesätt hos eleverna. Jag anser att man kan använda Eliades teori om det heliga för att 

förklara skillnaderna mellan ett sekulärt och ett religiöst sätt att tänka. Min uppfattning är 

även att det med nämnda teori går att visa hur i sekulariserade ögon underliga seder och riter 

kan visas ha mening i bestämda sammanhang. 

 

 

 

 

 

 

                                                
198 www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId= 
(2007 01 03) 
199www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=5&skolform=21&id=3289&extraId= 
(2007 01 03) 
200 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, SKOLFS 2003:18, 2006, s.6 
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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att jämföra två riter i vatten med hjälp av Mircea Eliades teori om 

det heliga och koppla denna studie till gymnasieskolans undervisning i religionskunskap. De 

två riter jag har valt är de judiska kvinnornas bruk av mikvahn och det hinduiska badet i 

floden Ganges. Jag ställer två frågor: Vilka likheter och skillnader kan man med hjälp av 

Eliades teori om det heliga finna mellan de två riterna? och På vilket sätt kan man som 

gymnasielärare ha användning för detta arbete i undervisningen av religionskunskap? 

 

Arbetet följer en tredelad disposition. I den första deskriptiva delen ger jag en bakgrund till 

och beskriver de två riterna. I den andra komparativa delen jämför jag dem med varandra i 

relation till Eliades teori om det heliga. I den tredje och sista delen diskuterar jag hur arbetet 

kan kopplas till gymnasieskolans undervisning i religionskunskap. 

 

Eliade var av åsikten att religion inte kan förklaras med hjälp av andra ämnens terminologi. 

Religion måste, enligt honom, förklaras på sina egna villkor. I utformandet av sin teori om det 

heliga var Eliade påverkad av bland andra E. B. Taylor och Émile Durkheim. Eliade menar att 

en religiös människa delar upp världen i två sfärer, en helig och en profan. Den heliga delen är 

verkligheten men genom att den heliga delen uppenbarar sig i den profana delen blir även 

denna verklig. När det heliga uppenbarar sig i det profana kallar Eliade det för en hierofani. 

När det heliga uppenbarar sig i det profana helgas tiden och den plats som uppenbarelsen sker 

på. Vad som helst i den profana delen kan bli en hierofani men i detta arbete tar jag främst 

upp vatten. 

 

Det judiska tron bygger på att Jahve, den ende Guden, har ingått ett förbund med det judiska 

folket. I utbyte mot Jahves beskydd och ett eget landområde lovade judarna att följa Jahves 

lag utryckt i 613 bud. Ett av dessa bud är budet om familjerenhet, vilket innebär att det under 

kvinnans menstruation är förbjudet med sexuella kontakter mellan man och hustru. Orsaken är 

att reproduktionscykeln ska hållas helgad. Efter att kvinnans menstruation tagit slut renar hon 

sig genom att nedsänka sig i en speciell bassäng, en mikvah. I mikvahn utsätter hon sig för 

Jahves skaparkraft och helgar på så sätt sin kropps förmåga att alstra liv. 

 

Hinduismen är en religion med en mångfald av läror, många gudomligheter och en mängd 

heliga texter. De flesta hinduer menar dock att de många gudomligheterna är varianter på den 
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yttersta verkligheten, brahman. I form av olika avatarer finns brahman tillgänglig för 

människornas tillbedjan. Människans själ, atman, dör och återföds i ett ständigt pågående 

kretslopp, samsara. Genom att leva i enlighet med sin religiösa plikt, dharma, och uträtta 

goda gärningar kan människan bryta sig loss från kretsloppet och bli ett med brahman. Att bli 

ett med brahman kallas att nå moksa och detta kan även uppnås genom pilgrimsfärder till 

heliga platser eller bad i heliga vattendrag. Floden Ganges anses av de troende vara en 

gudinna med stor frälsande kraft, så stor att hon genom ett dopp vid en gynnsam tidpunkt kan 

leda atman direkt till moksa.  

 

Både judar och hinduer anser att det heliga uppenbarar sig i det profana. Skillnaden dem 

emellan är att Jahve för en jude aldrig kan vara mer än en. Jahve uppenbarar sig aldrig som en 

avatar utan bara genom buden och det historiska skeendet, medan brahman visar sig i många 

olika former. 

 

Judendom och hinduism omfattar olika tidsuppfattningar. Medan en hindu ser tiden som 

cyklisk väntar en jude på det gudomliga slutet. För båda finns det dock perioder som är mer 

heliga än andra. En jude firar sabbat mellan fredag kväll och lördag kväll och en hindu 

uppfattar vissa tidpunkter som mer gynnsamma än andra. 

 

Det finns gott om heliga platser för en hindu. Platser som är heliga på grund av att heliga 

texter utspelas där eller på grund av att de är gudomligheter i sig själva. Till dessa platser 

vallfärdar många hinduer för att få religiösa meriter. En jude ser på landet Israel som något 

speciellt. Det var det område som Jahve lovade det judiska folket i förbundet, men Israel är 

inte heligt på samma sätt som vissa platser i Indien. 

 

Ganges vatten är heligt i sig själv i och med att floden uppfattas vara en gudinna. En mikvahs 

vatten är inte heligt på samma sätt utan har genom att uppfylla flera krav fått förmågan att 

vara ett instrument för Jahves skaparkraft. Båda vattnen ger däremot nytt liv, mikvahn genom 

att kvinnans reproduktion helgas och Ganges genom att leda till moksa.  

 

Ett av syftena med gymnasieskolans undervisning i religionskunskap är att eleverna ska få 

möjlighet att reflektera över existentiella frågor bland annat som de framträder i olika 

religioner och livsåskådningar. För att framgångsrikt kunna göra detta är det enligt min 

mening bra om eleverna först blir medvetna om vilka ställningstaganden som formar deras 
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personliga horisont. Då många av dagens svenskar har en sekulariserad angreppsvinkel på 

världen är det sedan bra om eleverna medvetandegörs om hur en religiös människa ser på 

samma värld. På samma sätt är det viktigt att religiösa elever blir medvetna om att det finns 

flera olika svar på de existentiella frågorna. Enligt Bo Dahlin kan ett fruktbart arbetssätt vara 

att anlägga ett enhetsperspektiv på världens religioner. Ett enhetsperspektiv visar likheterna 

mellan religioner utan att ta bort skillnaderna. Eliades teori om det heliga är ett 

enhetsperspektiv och kan därför användas som verktyg i undervisningen av religionskunskap. 

Min åsikt är att med ett enhetsperspektiv som Eliades teori om det heliga kan det i främmande 

religioner som vid första anblicken verkar konstigt och kontroversiellt lättare accepteras som 

normala varianter av religiositet. 
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