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Abstract  
 

Eleven women participated in this study: Two generations of women, one group born in the 

1950´s- and 60´s, and the other group born between 1975-1990. They belong to two different 

social castes, the Schedule caste and the Brahmin. The purpose of this study is to get a clearer 

picture of how the right to, and possibility for, education has changed for women from the 

Schedule caste from the time of India´s independence in 1947 until today. 

By using a qualitative interview method, called “oral history”, the light was shed upon the 

women´s personal life stories. They described their childhood, family structure and their own, 

and their children´s, possibilities for education. All interviews with the women in Nagwa 

were conducted with an interpreter.  There was one interview with a Professor in modern 

Indian history. She did an extended interview and described the time period around the 

independence of India until today, from her own history as well as the knowledge she has 

gained from her historical research.  

 

The results of this study show a positive development regarding women´s rights and their 

possibility for education. The girls of today have access to education similar to the boys. 

They are allowed to make their own choices and to seek higher education, which wasn´t 

possible for the oldest women of the study. The oldest women had to stay at home, care for 

their siblings and marry early to help support their families.  

 

The study also shows changes in society. Today there are laws supporting women´s rights. 

There is an increased understanding of education for girls and for education as a contributing 

factor of social development. 

 

The respondents also described changes in the family structures and tradition. Today the 

women are expected to make a career, not to stay at home and care for the family. A report 

supports this as it shows that the literacy rate for women has increased drastically in ten 

years. However, researchers claim that traditional family structures still exist among some 

families. They don’t allow their girls to attend school and these girls are married off at a 

young age. 



 
 

 
 

Sammanfattning 

 
I denna studie deltog elva kvinnor. Kvinnorna kom från två olika generationer: 50–60-talet 

och 75–90-talet samt två olika sociala kast Schedule caste och Brahmin (se kapitel 1.7 

begrepp) som spänner över tiden efter Indiens självständighet 1947 fram tills idag. Syftet med 

studien var att få en tydligare bild av kvinnor, inom Schedule caste´s, rätt och möjligheter till 

utbildning har förändrats. Genom att använda en kvalitativ intervju i form av en muntlig 

historieskrivning fick flera kvinnors livsberättelser komma fram och kvinnorna fick själva 

berätta om sin barndom, familjestruktur samt om sin och barnens utbildningsmöjligheter. 

Varje intervju i Nagwa var med tolk då det fanns stora språkbarriärer. En längre 

kompletterande intervju av expertkaraktär utfördes där respondenten beskrev från egen 

erfarenhet samt den kunskap hon har fått genom sin historieforskning.   

 

Resultatet av studien visar på en positiv utveckling när det kommer till kvinnors rätt och 

möjligheter till utbildning. Flickor idag har tillgång till en likvärdig utbildning som pojkar, de 

tillåts att göra egna val och söka sig till en akademisk utbildning vilket inte var möjligt för de 

äldsta kvinnorna i studien. De äldsta kvinnorna fick jobba hemma, ta hand om sina syskon 

och gifta sig tidigt för att hjälpa sin familj.  

 

Studien visar också på samhällsförändringar. Idag finns det stiftade lagar för kvinnors 

rättigheter, en ökande förståelse för flickors utbildning och en ökad förståelse när det kommer 

till utbildning för samhällets utveckling. Respondenterna förklara också familjestrukturer och 

traditioner har förändrats, idag ska kvinnan göra en karriär inte stanna hemma och ta hand om 

familjen. Detta visar även en rapport där läs- och skrivkunnigheten för kvinnor har ökat 

drastisk på tio år. Men forskare hävdar att de traditionella familjestrukturerna fortfarande 

finns kvar hos somliga familjer, de låter inte sina flickor går i skolan och dessa flickor gifts 

bort tidigt.   
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1. Inledningskapitel 

1.1. Bakgrund  
 

Tänk dig att du som flicka kommer från en samhällskast där utbildning inte är en självklarhet. 

Tänk dig att dina föräldrar inte heller har fått någon utbildning och knappt kan läsa eller 

skriva. Idag finns det ungefär tio miljoner barn i Indien som inte går i skolan. Dessa barn 

får/kan inte gå i skolan eftersom de lever under en miserabel levnadsstandard så barnen måste 

jobba för få mat för dagen eller har föräldrar som inte litar på dagens skolsystem.1  

Idag har alla indiska barn formell rätt till utbildning, men hur har rätten och möjligheterna till 

utbildning för kvinnor förändrats under de senaste hundra åren? 

Fortfarande är analfabetismen högre bland kvinnor än bland män, det vill säga kvinnorna 

saknar i högre utsträckning en förmåga att läsa eller skriva. Under 1900-talet har dock läs- 

och skrivkunnigheten ökat bland indiska flickor, ett resultat av att fler flickor går i skolan och 

får en bättre skolundervisning. 2014 kom FNs organisation UNESCO med en rapport som 

visar att 65 procent av den kvinnliga befolkningen i Indien kan läsa och skriva. Internationellt 

är detta en låg siffra men nationellt en hög siffra jämfört med för tio år sedan.2  

 

Idag läser allt fler kvinnor vidare på högre studier och skaffar sig ett jobb efter sin utbildning. 

Men en familj eller stams tradition spelar fortfarande en viktig roll för flickors skolgång och 

framtid. Ofta vill familjen ha kvar sina flickor i hemmet så att de kan ansvara för 

hushållssysslor, syskon och familjen. Om en kvinna får chansen att börja jobba efter sin 

utbildning får de lägre löner än männen, de anställs av männen och lämnar sina ägor till 

männen. Kvinnan som kommer från den lägsta kasten, Schedule caste, har med andra ord 

många barriärer, av såväl social som kulturell karaktär, att bryta igenom.3  

I föreliggande studie är ambitionen att tränga djupare bakom de olika faktorer som medverkat 

till att dessa flickor och kvinnor i mindre utsträckning utbildats och hur dessa faktorer har 

förändrats över tid sedan Indiens självständighet. Genom fältstudier i Indien har jag fått 

möjlighet att besöka en skola som vänder sig till barn från hem som tillhör Schedule caste. 

Där fick jag själv uppleva hur skolor försöker ge alla en likvärdig utbildning oavsett kön. 

 

                                                           
1 Holmgren, Mia (2010) Indiska barn får rätt till fri utbildning. DN 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/indiska-barn-far-ratt-till-fri-utbildning/  
2 http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/india-report-oosci-2014.pdf 2014-11-20, s. 24  
3 McVay, Pamela (2009) Envisioning Women in World History: 1500-present, vol 2. s. 236  

http://www.dn.se/nyheter/varlden/indiska-barn-far-ratt-till-fri-utbildning/
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/india-report-oosci-2014.pdf


 
 

7 
 

1.2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att genom en fallstudie undersöka hur utbildningsmöjligheterna för kvinnor från 

Schedule caste har förändrats från 1950-talet fram till idag samt hur kvinnorna själva 

upplever förändringen. För att få olika perspektiv i studien gällande kvinnors möjlighet till 

utbildning kommer två kvinnor från den övre kasten Brahmin att intervjuas. Tidigare 

forskning visar på en positiv utveckling när det gäller utbildning för Schedule caste kvinnor i 

Indien. Allt fler flickor börjar i skolan. Den här studien ger kvinnor möjlighet att själva 

beskriva sin historia.  

Studien beskriver vilken typ av utbildning flickorna fått och vilka möjligheter de har fått för 

att kunna vidareutbilda sig och nå utbildning på högre nivå. UNESCO’s rapport visar att antal 

flickor som går till kommunala skolan från årskurserna ett till fem har ökat med nästan trettio 

procent. Barn, både pojkar och flickor, från Schedule caste i årskurserna ett till fem har ökat 

med nästan tjugosju procent, medan de i årskurserna sex till åtta har ökat med nästan femtio 

procent.4 

 

Studien kommer också se om det finns några sociala förändringar under 1950-talet och göra 

större nedslag från Indiens självständighet 1947 för att ge en inblick i hur den sociala miljön 

har påverkat utbildningen för flickorna. Studien kommer ge en bättre förståelse för Indiens 

utveckling gällande utbildning samt sociala miljö när det gäller kvinnor.  

 

Studien kommer att ha fyra frågeställningar som lyder: 

 Hur har utbildningsmöjligheterna sett ut för flickor från Schedule caste från Indiens 

självständighet 1947 fram tills idag? 

 Vilka faktorer har påverkat flickors rätt och möjligheter till utbildning under denna 

period? 

 Vilka skillnader i utbildningsmöjligheter finns idag mellan kvinnor från lägre kast och 

kvinnor från samhällets elit?  

 Hur upplever kvinnorna från lägre kast förändringarna i utbildningsmöjligheterna? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 UNESCO, (2014) .s. 6   
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1.3. Disposition  
 

Studien består av två delar: första delen är en litteraturstudie och den andra är en 

intervjustudie. I litteraturstudien beskrivs en utbildningshistoria för flickor och grupper från 

Schedule cast i Indien med större nedslag vid Indiens självständighet 1947 

och Varanasi. I intervjustudien sammanfattar jag flera kvinnor livsberättelser om belyser hur 

deras liv och utbildningsmöjlighet såg ut när de var flickor genom att besvara studiens 

forskningsfrågor. 

 

1.4. Teoretisk utgångspunkt  
  

När sociologen Månson beskrev sociologen Pierre Bourdieus teori i Moderna 

samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker finns det tre idéer förhållande till det 

sociala rummet. Det första är sammanhang och förhållanden mellan olika händelser. Det 

andra är att vi som individer ska inse vad människan har för sociala förhållanden, psykiska 

föreställningar samt dess beteende. Den tredje är att individen kontrollerar och undersöker de 

strukturella relationerna mellan samhällets historiska och gemensamma miljöer.5  

Månson användes för att beskriva Bourdieus teorier då boken är utförlig men i studien 

kompletterades det ytligare med en bok Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori från 

Bourdieu för att tydliggöra begreppet symboliskt kapital.6  

Bourdieu hävdar att symboliskt kapital inte är något kapital utan ett tillstånd, men ett kapital 

får inte någon symbolisk mening förrän andra agenter erkänner just det specifika värdet inom 

samma fält. Det symboliska kapitalet används just för att beskriva vad olika individer eller 

grupper står för eller inte. Bourdieu tydliggör att i det sociala rummet går samman med olika 

samhällsklasser, beroende hur mycket symboliskt kapital individen har. Detta skapar en elit 

och en icke-elit. Genom kläder, intressen, ekonomi eller religion kan människan visa var de 

känner tillhörighet.7  

I bok beskrev Bourdieu att det symboliska kapitalet delas in i tre kategorier: den första är 

ekonomiskt kapital där individer inom ekonomiska företag, men också de som har kunskap 

om ekonomiska spelregler har en framträdande roll. Den andra är kulturellt kapital. Här har 

individer yrken inom konst, utbildning och litteratur en avgörande roll. Den tredje och sista är 

                                                           
5 Månson, P. (2010) Moderna samhällsteoriers .s. 410-411 
6 Bourdieu, P. (1999) Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori. . 
7 Bourdieu, P. (1999) .s. 13-24  
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socialt kapital där individens tillgångar från kontakter och relationer har den avgörande 

rollen.8  

I boken beskrivs det tydligt och enkelt hur varje kapital fungerar samt hur just symboliskt 

kapital kan påverka olika grupper men även individer.9 

När forskaren inom utbildning och kvinnohistoria Nita Kumar Lessons from School gjorde 

sin studie beskrev hon hur kvinnor och barn från Schedule cast uteslöts från 

utbildningssystemet och lärandet. Det var något som den högre kasten hade som privilegier. 

Utbildning idag är en reproduktion av tidigare generationer, kultur och klass.10  

Bourdieu nämnde att det finns en grupp eller klass som har monopol på utbildningsystemet 

och Kumar gav ett exempel på hur en elit och icke elit inom utbildning i Indien såg ut. 

Hennes bok berör Varanasis utbildningssystem och nämnde just kvinnornas roll i elitens och 

icke-elitens monopol.  

 

Under sekelskiftet mellan 18-och 1900- talet när britternas utbildningsidéer började etableras 

i hela Indien blev de exklusiva sanskritskolorna en bild av det förflutna. Kumar använde i sin 

bok Bourdieus begrepp ”det symboliska kapitalet”. 

Utveckling av det indiska utbildningssystemet gav stora förändringar och ändringar av 

klassystemet. Det blev åter igen en ny reproduktion av en överlägsen elit och förtyckt icke-

elit där grupper med ingen tradition för litteratur fick en försvagad position. Vägen till 

utbildning blev hårdare då flera faktorer spelade roll, såsom akademiska färdigheter, social 

utvinning och sociala erfarenheter. Individen var tvungen att anpassa sig till skolan och 

utbildningens sociala normer.11  

 

Genom att koppla Bourdieus teori om symboliskt kapital samt utbildning kan en genom 

studien se hur det fanns specifika grupper i samhället som hade förmåner när det kommer till 

skapandet av utbildningsväsendet och de skapade även metoder för att få full kontroll över 

spridningen av akademisk kunskap. Bourdieu diskuterade hur det kulturella kapitalet hade en 

påverkan på strukturer och förändring i samhället. Eleverna i skolan hade det lättare att förstå 

och lära sig att använda kunskapen om de kom från elitsamhället än om de kom från ett icke-

elit samhälle.12 Sammanfattningsvis menar Bourdieu att styrmedel och lagar som 

                                                           
8 Bourdieu, P. (1999).  
9 Månson, (2010) .s.383f 
10 Kumar, N. (2000) Lessons from School. Sage publications Inc. s. 200 
11 Kumar, N. (2010). s. 112 
12 Månson, (2010).s. 385f 
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symboliserar kapital hade skapats av en samhällselit. Detta har gjort att samma elit, då som 

nu, i Indien fortfarande har en avgörande makt när det kommer till utbildning. Eftersom de 

har placerat utbildning som en beroende faktor när det kommer till samhällsstrukturer. Men 

det är viktigt att komma ihåg att Bourdieus teori var uppbyggt efter västerländska 

samhällsklasser och inte det indiska kastsamhället. Detta gör att Bourdieus definition av 

socialt kapital får en annan betydelse i det indiska kastsamhället. I Indien tillhör människan 

en kast och accepteras just efter sin kast. Det gör att kvinnor från Schedule caste hade stor 

respekt för kvinnor inom Brahmin. Exempelvis, om en kvinna från Schedule caste skulle ha 

en bättre ekonomi, jobb eller hem än en kvinna från Brahmin, skulle kvinnan från Schedule 

caste aldrig få samma respekt som kvinnan från Brahmin då kastens tillhörighet i detta fall är 

det symboliska kapitalet.   

 

1.5. Tidigare forskning  
 

1.5.1. Social status i Indien 

 

Antropologen Cohn förklarade i An Anthropologist among Historians and Other Essays att 

antropologarbetet har tidigare inte värderats som en användbar historisk källa. Han hävdade 

att antropologiska källor var subjektiva i den mening att studierna gjordes ute i samhället där 

de gjorde observationer och intervjuer istället för att göra arkivarbete med skriftliga källor. 

Just i Indien var antropologiska källor relevanta för där har det skapat flera muntliga 

historier.13  

I boken beskrev Cohn flera perspektiv av Indiens historia och just de indiska byarnas historia 

och deras strukturer. I ett av kapitlen fokuserade han på byn Madhopur i Uttar Pradesh 

gällande byns Schedule cast och hur de skiljer sig från de andra i byn. Just i denna studie 

användes Cohns studie som en litterärstudie, då han beskrev både staden Varanasis och 

Madhopurs skolsystem, samt Schedule castes barn och kvinnor.14    

Cohn nämnde att det fanns flera olika orsaker som berörde en individs status i samhället, 

exempelvis: kast och social status, ekonomisk status, politisk status. Han fortsatte förklara att 

genom att studera en by under flera år kunde han se politiska, sociala, religiösa och 

ekonomiska förändringar. Byn Madhopur hade precis som många andra byar sett till att det 

hade förekommit förändringar eftersom byns Schedule cast hade kämpat för ekonomisk, 

                                                           
13 Cohn, Bernhard S. (1990). An Anthropologist among Historians and Other Essays. Oxford .s. 78 
14 Cohn, (1990) .s. 85 
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social och politisk likvärdighet med invånarna från de högre kasterna. Cohn avslutade med att 

beskriva hur de från Schedule cast hade tagit den gamla traditionen och kulturen och försökt 

förändra och anpassat den till det moderna samhället.15  

I antologin Women and society: the road to change försöker forskarna Kolaskar & Dash 

förklara den ständiga kamp som kvinnor dagligen kämpade för att känna tillhörighet. Det har 

orsakat lidande och motgångar tills varje människa fick rätt till enkla nödvändigheter som 

mat, kläder, tak över huvudet, rent vatten och utbildning. Acharya förklarade i sitt kapitel att i 

ett tidigt Indien fanns det väldigt få människor som hade dessa rättigheter och idag lever de 

allra fattigaste människorna fortfarande under miserabla förhållanden och nekas till de allra 

enklaste nödvändigheterna.16  

 

Aga nämnde i sitt kapitel hur allt fler flickor ville ha en jämställd roll i samhället, men då 

behövde regeringen tillsammans med organisationer som inte drivs av regeringen samarbeta 

för att utveckla kvinnors situation i landet. Kvinnor ska kunna utveckla sig till sin fulla 

potential. Aga ansåg att detta kan ske om lagar förändras till allas fördel.17  

Antologin hade samlat berättelser och forskning från kvinnor i Indien och hur deras väg till 

utbildning, jobb och roll i samhället hade gått till, vilket gav perspektiv på hur kvinnor under 

sena 1950-talet levde och hur vägen till deras liv idag såg ut. I Indien fortsatte gamla 

traditioner att styra exempelvis svag utbildning, barnäktenskap och hemgiften.18  

Indien är fortfarande ett land där det finns stora kulturella, sociala och ekonomiska skillnader. 

Den självständiga kvinnan får dagligen bemöta hinder som stoppar hennes utveckling. 

Forskarna Kaushik och Nagvanshi förklarade en liknande bild i Margins to Centre Stage: 

Empowering Dalits in India där individens sociala relationer påverkades av flera olika 

faktorer: kön, klass, ras eller kast som knöts ihop med kultur från ett specifikt samhälle. Detta 

kallades för socio-kulturella relationer. Den socio-kulturella karaktären formade samhällets 

ideologier, normer, värderingar, uppfattningar. Kultur gav generella ramverk så individen 

lärde sig att organisera sina tankar, känslor och handlingar. Detta anpassades sedan till 

människans omgivning.19  

 

                                                           
15 Cohn, (1990) .s. 282  
16 Kolaskar & Dash, (2012) Women and society: the road to change, Oxford University Press, New Delhi 
.s. 1  
17 Kolaskar & Dash, (2012).s. 14  

18 Kolaskar & Dash, (2012).s. 34 
19 Kaushik & Nagvanshi, (2016) Margins to Centre Stage: Empowering Dalits in India. Kolkata .s. 1   
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De båda forskarna hävdade, att genom att studera Indiens unika aspekter gällande kultur och 

dess starka påverkan på psyke och beteende på sitt folk kunde de se att kastsystemet är ett 

karakteristiskt system som påverkade den socio-kulturella statusen. Schedule cast eller 

daliterna är fortfarande den del av befolkningen som anses tillhöra samhällets lägsta sociala 

rang och är födda att betjäna de från övre kaster samt utföra sådana sysslor som städning, 

tvättning, och odling. Kastsystemet beskrevs som en lag för landet, en lag för din religion och 

en lag för din heder, som sedan var enad till en som styrde människan och förevigat styrde 

hennes kast. Kastsystemet kan vara socialt, ekonomiskt och kulturellt missgynnsamt för 

individen i Schedule cast men det behövde inte påverka just de social, ekonomiska och 

kulturella tingen. Orättvisorna kom från flertal konsekvenser från individens personliga 

sociala liv. Det kunde vara allt från utanförskap, berövande, missbruk, utnyttjande och 

förtyck.20  

 

I Varanasi fanns det runt fyrtiofyratusen Schedule cast och genom Cohns historiebeskrivning 

så gav han oss en bild av samhället och hur det hade format och skapat det levnadssätt som 

invånarna i Indiens efterföljer idag. Cohn hävdade att nationalismens roll gällande 

identitetsökandet i ett ostrukturerat land, samt kolonialismen påverkade Varanasis 

samhällssystem. Cohn menade att antropologernas arbete inom ämnet historia var vinklat 

eftersom antropologerna var ute och gjorde observationer och intervjuer och glömde ofta de 

skriftliga källorna.21 Därför har inte deras historiska arbeten använts tillräckligt ofta i 

historiesyfte eftersom det har blivit undervärderat material. Cohn anser att de antropologiska 

fältstudier kan användas som en historieskrivning synnerligen i Indien. Med hjälp av 

antropologiska metoder har flera historiska verk blivit skrivna. Cohn styrker i texten att 

historia inte bara växer fram genom gamla skriftliga källor utan den muntliga historien blir en 

viktig källa också.22  

Kaushik och Nagvanshi fortsätter att förklara att människor från Schedule casts berättelser 

ofta tystas ner, eftersom de är de ”orörbara”. De behandlas som om de inte är människor. De 

får t ex inte får begravas i kommunala tempel, sjöar eller floder. De får inte heller använda de 

kommunala trafikmedlen utan får gå eller cykla för att transportera sig till olika platser. 

Individer från övre kaster anser att de inte ska behöva andas samma förorenade luft som 

individer från Schedule cast, vilket gör att flera också blir torterade och förödmjukade. En 

                                                           
20 Kaushik & Nagvanshi, (2016) .s. 2 
21 Cohn, (1990).s. 1 
22 Cohn, (1990).s. 2-5 
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studie visade att varje dag runt omkring i Indien blir minst två personer mördade, tre kvinnor 

blir våldtagna, elva personer blir slagna och två hushåll tänds på bara för att de är 

”orörbara”.23   

 

1.5.2. Utbildning i Indien 
 

 

För att få ett sammanhang om dagens utbildningssystem började Kumar diskutera hur det 

moderna brittiska utbildningssystemet växer in i den traditionella sanskritskolan under slutet 

av 1800-talet. Hon beskriver hur det inhemska utbildningssystemet såg ut i Varanasis 

sanskritskolor innan Indien presenterades för ett nytt brittiskt skolsystem under 

kolonialismens era.24  

Utvecklingen av det brittiska utbildningssystemet samt dess läroplan fick en svår start i de 

offentliga skolorna, då indiska invånare försökte göra motstånd mot det nya moderna 

utbildningssystemet. Skolorna försökte fortsätta med traditionell hinduisk undervisning med 

seder och värderingar. I Varanasi tog det lång tid innan det nya utbildningssystemet infördes 

då skolans elit inte såg någon relevans med den västerländska utbildningen till den indiska 

vardagen.25  Kumar förklara också hur flickor har exkluderats i det indiska skolsystemet 

under lång tid. När det kommer till kapprustningen mellan de indiska sanskritskolorna och 

det brittiska utbildningssystemet, vann britterna eftersom de har ett överlägset kulturellt 

kapital när det kommer till utbildning, ekonomi och internationella kontakter.  

 

Nita Kumar använder i sin litteratur Bourdieus teori av symboliskt kapital när hon diskuterar 

kontroll av det indiska utbildningssystemet. Kumar förklara hur teorin kan användas för att 

visa hur grupper utesluts från samhällseliten. Utbildning i fråga är viktig när det kommer till 

elitens dominerande ställning beskriver Bourdieu. Eliten har oftast ett övertag i förhållande 

till utbildning i konflikt med icke-elit. Kumar framställer britterna under kolonialismen som 

eliten eftersom britterna var nytänkande när det kom till utbildning och moderniserad 

läroplan. Det gjorde att britterna själva skapade sig en egen elitklass i Indiens nyutvecklade 

stat och jämställdheten mellan eliten och icke-eliten minskade. Kumar nämner också att barn 

som kommer från familjer där de deras föräldrar inte har fått gå i skolan samt inte är läs- eller 

                                                           
23 Kaushik & Nagvanshi, (2016) .s. 4-5 
24 Kumar, (2000).s.52 
25 Kumar, (2000).s. 53f.  
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skrivkunniga har det tuffare att få en likvärdig utbildning som barn med föräldrar som har fått 

gå i skolan.26 

Ett av de avgörande ögonblicken för den västerländska utbildningens framsteg i Indien är just 

kolonialiseringen. Skillnaden mellan koloniserade och icke-koloniserade länder är individens 

möjlighet och tillgång till makt över utbildningen. Det är, enligt henne, staten som har en 

avgörande monopol över kunskap som ska läras ut till framtida generation och vilka 

värderingar som ska främjas. I en kolonistat är det den styrande klassen som får ta del av 

utbildningen, medan i en självständig stat är målet att få dem i de lägre klasserna att beröras 

av den nya reformeringen. I Indien minskade den infödda befolkningens möjlighet att 

påverka sin utbildning när det koloniala maktstyret stärktes, vilket gjorde att det 

västerländska utbildningssystemet blev en symbol för modernisering och det inhemska 

utbildningssystemet marginaliserades.27 

Det västerländska utbildningssystemet har fortfarande en stor påverkan på den indiska skolan 

samt dess läroplan. I augusti 2014 redovisade UNESCO tillsammans med den indiska 

regeringen en rapport om barn som kommer från Schedule cast och hur deras möjlighet till 

utbildning ser ut. All in School: Global Initiative on Out-of-School Children´s rapport visar 

en nationell bild på hur många barn som inte gå i skolan samt den historisk utveckling för 

flickor och deras möjlighet att gå i skolan.28  

Unicef och indiska regeringens slutrapport beskriver att idag finns det två till sex procent 

flickor i sex till tio års ålder som inte går i skolan och den ökar till nästan elva procent när 

flickorna hamnar i puberteten. I en totalräkning där alla barn räknas in så tillhör nästan sjuttio 

procent av barnen muslimska, Schedule caste familjer eller stammar. Familjer med muslimsk 

tro och värderingar har blivit en grupp som ingår i Schedule caste. Som tidigare nämnts är 

idag inte kast bara en form av samhällsklass utan en stämpling av tillhörighet, och muslimska 

familjer tillhör just de ”orörbara”.29  

 

Rapporten beskriver också flera hinder som hindrar barn att komma till skolan. De mest 

avgörande hindren är: skolans plats, sociala faktorer som berör kast, stammar eller religion 

men även socioekonomiska hinder. Ett av de hinder som är mest avgörande för flickor var 

just deras kön. På grund av att de är flickor orsakar det flera hinder än bara ett av de tidigare 

                                                           
26 Kumar, (2000).s. 112 
27 Kumar, (2000).s. 15ff.  
28 UNESCO, (2014) ut All in School: Global Initiative on Out-of-School Children, UNICEF 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/india-report-oosci-2014.pdf. 
29 UNESCO, (2014).s. 6  

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/india-report-oosci-2014.pdf
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nämnda. Exempelvis möter en fattig flicka, som är uppväxt i en muslimsk familj på 

landsbygd flera utmanande hinder. Landsbygdsområde har oftast begränsad tillgång och 

resurser vilket försvagar kvalitén i skolans undervisning, men skolans tillgångar och resurser 

är bara en aspekt att ta hänsyn till. Det finns också sociokulturella könsnormer som är 

”fientligt” för flickor och en social diskriminering. I de större stadsmiljöerna kan hinder 

uppstå genom fattigdom och osäker inkomstkälla. Det gör att barn blir lidande och får arbeta 

och bo på gatorna vid slumområdena istället för att gå i skola.30  

Därför har Indiens regering satsat på flera program. Ett av dessa är SSA eller Sarva Shiksha 

Abhiyan som har ett mål ”Utbildning för alla”. SSA är ett program där regeringen 

tillsammans med fler statsregeringar sponsrar landets grundskolor. Målet med programmet är 

att uppnå en nationell inskrivning där alla barn i åldersgruppen sex till fjorton års ålder går i 

grundskolan och alla barn ska få en utbildning på en anpassad nivå.31 Genom SSA så ska de 

sociala skillnaderna samt könsskillnader försvinna, fylla igen de luckor som finns i dagens 

utbildning och förbättra barnens inlärningsnivå. Genom att stärka skolans infrastruktur, 

lärarlöner, regelbunden lärarutbildning och resursstöd, såsom barns läroböcker, datorer och 

bibliotek, ska allt fler barn få en rättvis utbildning.32 

 

1.6. Avgränsning 
 

När det kommer till avgränsningar kommer studien att formas efter flera olika delar: den 

första avgränsningen är den kronologiska. Perioderna kommer att avgränsas beroende på 

vilket årtionde intervjupersoner fick sin utbildning eller inte, samt med början vid Indiens 

självständighet. Den kronologiska avgränsningen kommer beröra 1950-och 60-talet, 1975-

1990-talet och idag. Arbetet kommer ha ett tema där utbildningsmöjligheter för kvinnor i 

Schedule caste i Varanasi belyses. Syftet är också att se de olika perspektiv och 

samhällspåverkan som kan ha varit avgörande för kvinnors utbildningsmöjligheter, 

exempelvis Indiens självständighet, nationalism, men också kastsystemets påverkan.  

 

Den andra avgränsningen är det urval som berör kvinnor från Schedule caste, och därför har 

det gjorts nio kortare intervjuer med kvinnor från Schedule cast. För att visa kontraster när 

det kommer till rätt och möjligheter till utbildning gjordes två intervjuer med braminska 

                                                           
30 UNESCO, (2014).s. 7 
31 http://ssashagun.nic.in/mission_statement.html  
32 http://ssashagun.nic.in/about_ssa.html  

http://ssashagun.nic.in/mission_statement.html
http://ssashagun.nic.in/about_ssa.html
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kvinnor. Denna avgränsning kommer troligtvis att vara material i arbetets gång, eftersom 

denna avgränsning inte blir alltför stor eller för liten. Denna avgränsning kommer också att 

ge möjlighet att få ut mycket information om utbildningsmöjligheter och samhällets 

perspektiv på kvinnor i arbetslivet.  

Den tredje avgränsningen är geografisk, stadsdelen Nagwa i Varanasi som kännetecknas av 

människors varierande levnadsstandard beroende på ekonomi. Kvinnorna som deltog i 

intervjuerna kommer från området där flera från Schedule caste bor och är väldigt fattiga. De 

flesta kvinnor bor bredvid ett nytt byggkomplex, medan deras hem oftast består av små 

tegelskjul där en presenning är tak. Dessa familjer lever på det minimala. De har även en 

gemensam förbindelse då kvinnornas barn eller barnbarn går på samma skola.  

 

Den fjärde avgränsningen är en skola för Schedule cast där kvinnornas barn eller barnbarn får 

delta frivilligt. Skolan är uppbyggd från ett projekt: Nagwa project. Skolan Nishulk Siksha 

Kendra grundades 1995 av professor Manon Lefluer och Prakash Sharma. Skolan hade i 

början hjälp från Rotary Club Of Canada. Skolan bedrivs av ideella resurser och ger barn från 

Schedule cast en gratis utbildning, skoluniform och skolmaterial. Den här skolan styr 

avgränsningen i studien eftersom skolan och dess manager hjälpte mig att komma i kontakt 

med kvinnorna från första början. Denna studie är bara ett stickprov ur en bredare population. 

Populationen i detta faktum är alla kvinnor från Schedule caste i Indien.  

 

Den femte och sista avgränsningen är för att visa kontraster gällande flickors rätt och 

möjligheter till utbildning under 1950-talet och framåt. Detta gjordes genom att intervjua två 

akademiskt utbildade kvinnor. En är lärare vid Nishulk Siksha Kendra. Den andra är lektor 

och lärarutbildare vid ett college och utbildad historieforskare. Lektorn är även vän med 

Karlstads universitets personal. Båda kvinnorna kommer från en braminsk bakgrund med 

utbildningstradition. 
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1.7. Begrepp 
 

Följande begrepp har eller kommer att används i studien för att enklare förklara studiens 

resultat. 

 

Analfabetism – Icke läs -och skrivkunnig person33. 

Brahmin – är den högsta av de fyra sociala kasterna. Deras samhälleliga uppgift brukar 

beskrivas som präst, lärare och skriftlärd, med ansvar för att genomföra ritualer i templen och 

vid exempelvis bröllop och med plikten och privilegiet att vidmakthålla och förmedla 

kunskapen om de heliga skrifterna 

Midday Meal – Ett program som regeringen har för att ge mat till skolelever  

Oral history – en metod som används för att samla in information verbalt, ex intervjuer 

Parayadhan – Hälsa som tillhör andra 

Parda – Gardinen, bokstavligt eller metaforiska, vilket gör att kvinnor hålls avskilda 

Rikshachaufför – Kan ses som en taxichaufför eller busschaufför som transporterar 

befolkningen genom staden. 

Sarva Shiksha Abhiyan – Regeringen program där skolan är för alla  

Schedule caste – Kallas även chamar det är den officiella termen på de oberörbara i Indien. De 

oberörbara är ett kast i samhället där individer inte är värda att bli berörda eller beröra 

någonting. Detta brukar vara individer från dalit och shudras vilket är de två kastformer som 

är lägst i samhället.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
33 Unesco 
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2. Metod 

 

2.1. Datainsamlingsmetod 

   
I studien används metoden oral history en muntlig historieskrivning. Detta blir en subaltern 

studies där invånarna få visa sin historia. Intervjuerna kommer att användas som en 

levnadsberättelse. Dessa ska stå i centrum och ge nytt perspektiv gällande den tidigare 

forskning och uppsatsens utvalda litteratur. Oral history är en metod där fokus ligger vid 

muntliga källor och låter nya levnadsbilder av samhället komma fram. Sociologen Paul 

Thompson hävdar i The voice of the past: oral history. Out: The oral history reader att 

muntliga källor ger individen möjligheten till tre nya perspektiv. I det första förklarar han att 

individen kan hitta nya tolkningar som sedan kan förnyas och sedan användas igen.34  

Han fortsätter förklara att det andra är etableringen och att bekräfta förändringar från det 

förflutna. Den tredje och sista möjligheten han nämner är hur man uttrycker hur dessa 

förändringar prövades.35  

 

Oral history ger också möjligheten för individer från exempelvis Schedule cast att komma 

fram och berätta sin version av någon händelse. Med oral history och dess metod kommer 

studien få realistiska och personliga levnadsberättelser och få en privat prägling när det 

kommer till studier.36 

Det blir två olika intervjuguider (se bilaga 1 och 2). Den ena är en mer semistrukturerad 

intervju från Deepti som är lektor i samhällsvetenskap. Den andra formen är också 

semistrukturerade intervjuer som är flera levnadsberättelse av invånare från bostadsområdet 

Nagwa och en utbildad lärare. Detta kommer användas tillsammans med den tidigare 

forskningen. Valet att intervjua två utbildade kvinnor från Brahim och nio Schedule cast 

kvinnor är för att se likheter och skillnader hos flickor när det kommer till utbildning. Dessa 

kvinnor är födda runt samma decennium. Problem som kan uppstå under dessa intervjuer är 

att materialet kan bli för tunt eller att kvinnorna inte vill besvara intervjufrågorna. Detta kan 

orsaka att studiens resultat kan bli missvisande. Just med intervjuer är det svårt att få ett 

resultat som berör en större population och det är viktigt att ha i åtanke att kvinnornas 

                                                           
34 Thompson. P. The voice of the past: oral history. Out: The oral history reader (Third Edition) Oxford. 
2000,s. 22. 
35 Thompson, Paul (2000), s. 265.  
36 Thompson, Paul (2000),s. 26.  
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livsberättelser inte kan överföras och användas till någon annan kvinnas livsberättelser då 

deras liv har sett annorlunda ut. 

 

2.2. Forsknings material  
 

I studien finns det två typer av intervjuer: Den första intervjun är en expertintervju med en 

lektor vid Vasanta College och den andra typen av intervju är forskningsintervjuerna med 

kvinnorna som studien resultat bygger på.  

  

2.2.1.  Expertintervju  
 

Expertintervjun med Deepti Pande som är lärare på Vasanta College for Women. Hon är 

historielärare inom fakulteten samhällsvetenskap samt lektor med inriktning i modern indisk 

historia, historieforskare och lärarutbildare. Hon berättar hur kvinnornas situation såg ut när 

det kommer till utbildning -och möjligheter under Indiens självständighet 1947 fram tills 

idag. Hon berättar från egen erfarenhet och kunskap samt egen forskning. Intervjun har gett 

undersökningen tydligare resultat gällande de frågor som litteraturen inte har kunnat svara på 

eftersom intervjun gav möjligheten att ställa de frågor som behövdes för att kunna besvara 

studiens frågeställningar. Huvudsakligen ligger fokus på utvecklingen gällande kvinnors rätt–

och möjlighet till utbildning. Men det som måste beaktas är att alla svaren inte är någon 

officiell forskning då det inte har varit någon forskning gällande de frågor som Deepti svarat 

på. Syftet med intervjun var att få en icke-litterär källa till studiens syfte som också hade ett 

akademiskt perspektiv. Denna del kommer att presenteras i resultatet. 

 

2.2.2. Forskningsintervjuer 
 

Den andra typen av intervju genomfördes med de nio kvinnorna från två generationerna 

1950- 60-talet samt 1975–1990-talet. Kvinnorna berättade korta livsberättelser och beskrev 

sina egna upplevelser av sin uppväxt och livssituation, samt sin utbildning när de var unga 

flickor. De fick berätta om sin sociala miljö, både i dåtid och i nutid. Deras livsberättelser har 

fått påvisa om litteraturen har en rättvis bild av kvinnors uppväxt i samhället och rätt till 

utbildning från Indiens självständighet och fram tills idag. Kvinnorna i detta område är fattiga 

och lever inte av för stora ekonomiska summor.  
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När det kommer till den praktiska biten har en tolk använts till alla intervjuer i Nagwa, 

eftersom det finns stora brister hos författaren när det kommer till att förstå och prata hindi. 

Bristen var också stor när det kom till kvinnornas förståelse av engelska. När det kom till 

följdfrågor var det svårt att få kvinnorna att besvara dessa frågor, eftersom kvinnorna trodde 

att de hade svarat tillräckligt och utförligt. Ibland under intervjuerna ville kvinnorna inte 

besvara frågorna utan förvrängde istället sina berättelser för kunna slippa besvara frågan. 

Detta gör att det skapas ett bortfall i intervjusvaren. 

Alla de kvinnor som deltog i intervjuerna fick samma frågor för att få igång en konversion 

mellan tolken och den kvinnan som blev intervjuad. Den första frågan blev en mjukstart för 

både tolken och berättaren. Författaren ville ha en bra relation mellan tolken och berättaren 

för få en rättvisande bild av berättaren. Den första frågan var namn, sedan ålder, innan 

författaren gick över till de större frågorna.  

 

Ena frågan var:”Did you get the opportunity to go to school? No- Why? Can you read or 

write? Yes- tell me little about your schoolyears?” Det var en fråga som alla svarade enkelt 

på. De svarade både ja och nej, sedan fortsatte de förklara varför de inte fick gå i skolan 

vilket var målet med frågan. De berättade sin del av flickors utbildningshistoria.  

Den andra frågan skulle skapa en levnadshistoria. Den skulle ge den bild som talaren har 

skapat av sig själv och som den ville förmedla till åhörarna. Därför är huvudfrågan nedbruten 

i flera olika frågor för att få mycket mer information när det gäller utbildning och sociala 

mönster i kvinnornas uppväxt och idag 

 

 ”Can you tell a little bit about your life and your family? Your parent are they educated? 

Your siblings, had they the opportunity to go to school? Your kids are they going to 

school?” Kvinnorna besvarade dessa frågor rikligt och utan att tvinga fram svaren. 

Kvinnorna ville berätta om sina familjer och hur familjerna levde när kvinnorna var unga 

flickor. De talade även om hur de levde idag. Det fanns några få kvinnor som inte berättade 

om sina familjemedlemmar. De fortsatte prata utan att nämna vissa medlemmar. Utan att 

avbryta och fråga varför kvinnorna inte nämnde sina familjemedlemmar fortsatte intervjun. 

För att mätta sin nyfikenhet kan intervjuaren skapa negativ respons vilket gör att berättaren 

kanske inte vill fortsätta sin intervju p.g.a. press, vilket ger en felaktig bild av den ansvarige 

som åhörare.  Svaren på den sista frågan blev små enkla citat från kvinnorna. Frågan ställdes 

för att se ifall social påverkan i samhället orsakar tvekan att ta initiativet och börja studera, 
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trots att kvinnorna är gamla, samt för att få en bild av kvinnornas egen uppfattning om sig 

själva och vikten av utbildning. 

 

 ”If you had the chance to go to school today, had you take it?”  Frågorna som ställs till 

deltagaren skapar en bild av huruvida sociala påverkan är något som verkligen påverkar dem 

eller inte. Detta kommer stärka studiens teoretiska utgångspunkt. Men även stärka den 

tidigare forskning om hur utbildning har förändrats över en särskild period.  

Deltagarna fick ingen skriftlig information om vad intervjun skulle beröra eftersom de inte 

kunde läsa. Tolken fick istället berätta kort vad studien berör och sedan fick deltagarna själva 

överväga om de ville delta eller inte. Samma gällde frågorna, de behövde inte besvara 

frågorna om de inte ville. Efteråt transkriberades alla intervjuer till text som sedan användes 

som berättelser i denna studie. Deeptis intervju blev över fyrtio minuter lång medan 

kvinnornas blev ca fem till tio minuter långa. 

 

2.3. Validitet  
 

Validitet inom kvalitativmetod är intensiteten och hållbarheten i ett uttalande. Med detta 

menas att inom samhällsvetenskapen handlar validitet vanligen om huruvida analysen 

undersöker vad den påstår sig undersöka.37  

Det så kallade ”mätinstrumentet” till studien skapades utifrån de frågeställningar som 

behövde bli besvarade. Det var frågor som inte var direkt stötande för deltagarna. Efteråt 

spelades intervjuerna upp ett flertal gånger för att undvika missuppfattning och utelämnad 

information.   

 

2.4. Reliabilitet  
 

Kvalitativ reliabilitet kan förklaras som egenskapen och tillförlitligheten i en 

forskningsundersökning. Det finns två typer av reliabiliteter, intra-subjektiv, och 

intersubjektiv reliabilitet syftar på om teman kan upprepas vid andra tidpunkter respektive av 

andra forskare med samma metod.38 

Intervjuerna i Nagwa fick alla kvinnor svara på samma frågor, frågor som var förbestämda. 

En intervjuguide är nerskriven för att lättare kunna göra studien en gång till fast av en annan 

                                                           
37 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. [rev.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur 
38Kvale & Brinkmann, (2014). 
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intervjuare. Frågorna var även utformade så att tolken kunde förstå enkelt. Även bemötande 

blev en viktig del i samtalen. Tolken såg till att alla fick tala till punkt. Detta gjorde att 

konversationen mellan de två personerna inte blev stel, samt att deltagaren besvarade frågan 

felaktigt p g a att de inte vågade svara på frågan. Men tyvärr fanns det frågor som deltagarna 

inte ville besvara. Detta gör att få bortfall finns i studien. Några kvinnor ville inte berätta hur 

gamla de var eller hur många barn eller syskon de hade. Det gjorde det, i vissa fall, svårt att 

få en klar bild av vem kvinnorna var. 

 

2.5. Etiska övervägande  

  
Det etiska övervägandet ligger till grund efter Vetenskapsrådets rapport om god 

forskningssed. Därför har alla deltagarna i studien fått nya namn samt att frågor angående 

vilken kast de tillhör har undvikits. Dessa moment gör att studien efterföljer 

konfidentialitetskravet. Detta för att skydda individen från kränkningar och andra möjliga 

konsekvenser. Kastsystemet är förbjudet, men det finns fortfarande kvar i det indiska 

samhället och är ett väldigt känsligt ämne. Intervjuerna från bostadsområdet Nagwa är 

nedskrivna. Det finns inga ljudfiler eller videoklipp kvar på deltagarna, ett medvetet val för 

att skydda dem från kräkning och andra konsekvenser. Deltagarna var anonyma genom hela 

studien. Deltagarna tillfrågades och deltog frivilligt. Om de hade frågor angående intervjun 

blev de besvarande. Detta stärker samtyckekravet som är ett av de fyra kraven från 

Vetenskapsrådet. Några av deltagarna undrade vad intervjun skulle användas till. Tolken 

berättade även innan intervjun startade vad deras medverkan syftade till och annan 

information om studien. Det gör att studien stärker krav nummer tre och fyra från 

Vetenskapsrådet: nyttjande – och informationskravet.  

 

Anonymiteten i studien är viktig för det ger chansen till en mer öppen konversation mellan 

mig som intervjuare och personen som berättar om sitt liv. Under intervjuerna fick kvinnorna 

frivilligt berätta om sin barndom, familj och deras rätt och möjlighet till utbildning då och nu. 

De fick frågor men vissa av deltagarna valde att inte svara på dem. Intervjun fortsatte utan 

påtvingande krav från tolken eller mig att svara på alla frågor. 

När det kommer till intervjun med den kvinnliga lektorn blev hon tillfrågad om en inspelning 

av samtalet. Hon gick med på detta i detta sammanhang. Men för att hålla henne som en 



 
 

23 
 

konfidentiell individ skrevs hela intervjun ner och finns i pappersform. Hon och läraren 

Shashia kommer från en välutbildad familj.39 

2.6. Bortfall 
 

I studien deltog även några flickor från Deeptis klass. Efter Deeptis intervju frågade hon ifall 

det skulle var intressant att höra flickornas uppfattning om dagens rätt-och möjligheter till 

utbildning. Detta gjorde att det blev spontana frågor medan intervjun skedde i grupp. 

Flickorna fick frågor om vad de vill jobba med när de har gått klart skolan och om de har 

upplevt några samhällsförändringar. Detta skulle ha användas som material i resultatet men 

tyvärr blev inspelningen dålig och flickornas röster hördes inte p.g.a. brus. Intervjun kunde 

inte användas som resultat, men några fragment från intervjun kommer att tas med i resultatet 

då dessa stycken stärkte resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie: Stockholm, 2011, s. 
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+
2011.1.pdf 
 

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf
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3. Resultat 
 
 

Undersökningen redovisas i två delar – den första delen är en litteraturstudie som behandlar 

kvinnors utbildningsmöjligheter med utgångspunkt i tidigare forskning. I denna del redovisas 

också den expertintervju som gjordes med Deepti, lektor i modern indisk historia som 

undervisar vid lärarutbildningen Vasanta College i Varanasi.  

I den andra delen redovisas de intervjuer som gjordes med de nio kvinnorna från Schedule 

caste i stadsdelen Nagwa samt läraren Shashia. Här berättar de om sina erfarenheter av skola 

och utbildning. 

 

3.1. 1950-talets Indien – Indiens självständighet 
 

I Indien under 1558, innan britterna började bygga egna kolonier runt om i landet, beskriver 

Cohn att redan då fanns det få kvarlevor i Varanasi. Fortfarande finns det få kvarlevor som 

berättar om Varanasis utbildningsmöjligheter för kvinnor samt möjligheten till en jämbördig 

utbildning som männen och detta berodde på starka traditioner.40  

Kumar nämner att det i en slutrapport som presenterades 1885 beskrivs att nittiotvå procent 

av alla nordvästindiska kvinnors led av analfabetism. Det vara bara en av trehundrafemtio 

flickstudenter som fick en jämbördig utbildning som männen. Kumar nämner snabbt att 

ökningen av flickor i den ”riktiga” skolan ökar stegvis. På åtta år ökar studentantalet från 

tusen kvinnor till tvåtusen kvinnor.41 Kvinnors rätt till en mer jämbördig utbildning med 

männen ökade under kolonialismens framväxt och fortsatte att öka under Indiens 

självständighet 1947. Nationalistiska influenser från väst hävdade att det underutvecklade 

Indien kunde moderniseras.42  

Den nya undervisningen kom från kristna lärare som bröt mot den traditionella moralen i det 

hinduiska samhället och de gav kvinnorna samma kunskaper som männen fick. Bland 

allmänheten accepterades inte denna sorts utbildning för kvinnor. Det var opassande för 

kvinnor. Under historiens gång försöker man modernisera utbildningen men fortfarande ha 

kvar gamla traditioner.43  

                                                           
40 Kumar, (2000).s. 152f 
41 Kumar, (2000).s. 153 
42 Chatterjee, (1986).s. 217 
43 Kumar, (2000).s. 154 
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Den västerländska kunskapen och flickskolornas tradition skulle svetsas samman, men p.g.a. 

pedagogiska problem i skolorna, såsom utbildade lärare samt svåra politiska konflikter när 

det kommer till gemensamma beslut, hamnade kvinnorna i skymundan.44  

Manlig dominans fanns på skolorna i Varanasi. Kvinnorna fick inte vistas på någon av de 

traditionella skolorna i Varanasi. Detta gällde alla former av skolor. Cohn kunde även se i 

sina studier, att det bara var pojkar från den lägre kasten som fick gå i skolan. Flickorna fick 

hjälpa till hemma. Giftermålen bland flickor blev allt tidigare, de blev allt yngre. Papporna 

hade skapat en mer kontrollerande omgivning för frun i familjen efter traditionella sociala 

normer. 45  För att en flicka skulle kunna komma i kontakt med dessa skolor och kunna gå i 

skolan var hon tvungen att ha personlig kontakt med någon från skolan, exempelvis bror, 

syster, mamma eller pappa.46 Flickor fick istället sin utbildning genom hemundervisning där 

de fick lära sig hushållssysslor och de fick lära sig kast ockupation där de får veta om sin 

framtid. De fick ingen formell utbildning som männen, men männen tyckte det var 

tillräckligt.47   

 

Utbildningen gjorde att kvinnan blev mer attraktiv för giftermål. Under 1950-talet skulle 

kvinnan studera om det var accepterat i familjen och gå in för ett jobb tills hon gifte sig, 

sedan skulle hon lämna sitt jobb för mannen och ta hand om barnet när det kom. Om det var 

så att familjen behövde jobba för att försörja sig så skulle kvinnan vara tacksam för att hon 

fick jobba.48 Det var inte förrän 1955 som lagen om giftermål infördes. Åldern för giftermål 

höjdes och den elitgrupp som fanns i Indien under denna tid accepterade denna förändring. 

Detta gjorde att den direkta förändringen mellan lag och samhälle skedde ganska fort.49 

Trots att kvinnorna nu blev äldre, och hade möjlighet, lät föräldrarna inte sina barn gå i skola.  

 Cohn beskrev under 1960-talet barnens rätt att gå i skolan och hur skolsystemet i Indien var 

tillgängligt för alla kaster. Han studerade utbildningshistorien och utbildningsmiljön för alla 

barn. När det kom till utbildning gällde denna dock alla utom de barn som kom från den 

lägsta kasten. Cohn upptäckte även att barnen kunde stängas ute från vissa specifika områden 

när det kom till offentliga rum. Barnen i de lägre kasterna uteslöts från hinduistiska 

traditioner och skrifter. När Cohn studerade närmare gällande barnen från den lägsta kasten 

                                                           
44 Kumar, (2000).s. 181 
45 Cohn, (1990).s. 272 
46 Kumar, (2000). s. 43f 
47 Kumar, (2000).s. 153 
48 Kolaskar & Dash (2012). 159-161 
49 Cohn, (1990).s.  623 
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märkte han att de var utfrysta från skolan. Barnen var även utfrysta när det kom till lekar eller 

teater som ”alla” skulle delta i. Detta skedde i byn, strax utanför Varanasi, vid namn 

Madhopur. 50  

Skolorna i Madhopur var, enligt Cohn, uppstartade för övre och mellanklassens barn. Cohn 

studerade länge tiden runt Indiens självständighet och såg under den tiden att en ökad andel 

barn från de lägsta kasten började gå i skola. De tog även en examen. Beroende på den ökade 

andelen barn i skolan ökade priserna inom jordbruket, vilket i stort sett alla barns föräldrar 

höll på med, om de tillhörde de lägre kasterna.  Skolan blev även billigare för dessa studenter 

när Indiens självständighetslagar stiftades. Barnen gick då på distriktskolor där föräldrarna 

bara behövde betala för böcker och annat material för skolundervisning, vilket gjorde att vid 

1950-talet kunde en stor del av invånarna i Madhopur läsa. Skolan var traditionell i sin 

karaktär. Den tog avstånd från västs modernisering av skolutbildningen och dess sociala 

reform. Barnen kunde ju läsa så de valde att läsa hinduiska skrifter istället, vilket igen uteslöt 

de allra lägsta kasterna.51  När Kumar diskuterar skolans roll för flickor under 1900-talet 

menar hon att det finns två viktiga delar som försvårar utbildningsmöjligheterna för kvinnor. 

Det första var att de fick ingen möjlighet att agera och säga vad de tyckte. De fick inte säga 

att de ville gå i allmänna skolor precis som män. De andra är att skolgången för flickor blev 

en kopia av deras mammors. Mammorna skulle forma sina döttrar men saken var att flickorna 

i skolan hade lärare som varken var mammor, barnlösa änkor, ogifta eller separerade.52  

 

3.2. Den indiska kvinnans utbildningsmöjligheter idag 
 

Alla människor vill behandlas rättvist utan diskriminering. Tyvärr får människor idag p.g.a. 

sitt kön, färg, ålder, religion, etniska grupp eller plats av födelse uppleva diskriminering och 

orättvisa i samhället. Kvinnor idag lever fortfarande i en socioekonomisk kultur där de inte 

får sin rätta plats i samhället. De har inte samma rättigheter när det kommer till utbildning 

och självförsörjning. Detta leder sedan till barnäktenskap och änkesamhälle.53  

Samhället har utvecklats framåt men vissa traditioner lever kvar i det indiska samhället. 

Augusti 2014 släppte FN och deras organisation UNESCO tillsammans med den indiska 

regeringen en rapport om Indiens utbildning, Indien är ett land med en kraftigt ökad 

befolkning, men det har även blivit ett land med en starkare ekonomi. Indien har tydliga 

                                                           
50 Cohn, (1990).s. 261f  
51 Cohn, (1990).s. 290 
52 Kumar, (2000).s. 180 
53 Kolaskar & Dash (2012).s. 1 
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kontraster mellan tillväxt och utveckling samt försöker ta hand om fattigdom och ojämlikhet. 

Idag har läs – och skrivkunnigheten ökat med flera procent sedan 2001 och den fortsätter öka. 

Men fortfarande är det cirka 34,5 procent av Indiens befolknings som lider an analfabetism.54  

Idag är skolan styrd av den indiska regeringen. Skolan ska få en allt mer aktiv roll inom 

regeringen central organisation. Ekonomi, struktur samt utbildning inom skolan ska 

kontrolleras mer på ett nationellt plan.55  

 

Detta har gjort att både flickor i klass ett till fem och klass sex till åtta har ökat. Skolorna 

kommer närmare eleverna ute på landet. Det är lättare för barnen att komma till skolan. Det 

behöver inte ta två timmar för barnen att gå hemifrån och komma till skolan, Skolan ska vara 

tillgänglig för alla, är regeringens mål, därför startade de 2001 Sarva Shisha Abhiyan 

(SSA).56 Fast skolan ska vara för alla så skrivs inte fyrtiosex procent av flickorna in i skolan 

när de är emellan elva och tretton år gamla. När flickorna är yngre är det ännu färre som 

skrivs in i någon skola. Även avhoppen har höga procent men de är lägre än vad männens är. 

De största avhoppen av elever finns runt femte och sjunde klass57.  Flickorna har ansvar och 

roller att uppfylla från det sociala patriarkatet och dess normer. Flickorna får lära sig att de är 

avsedda för giftermål och att omhänderta sin man, hushåll och familj. I den indiska societeten 

ska flickorna vara parayadhan. Från tidig ålder får de hushållssysslor som matlagning och att 

passa småsyskonen. Det blir en orsak till att flickors utbildning underinvesterats, oftast blir 

den äldsta dottern drabbad. Föräldrarna ”offrar” dotterns rätt till utbildning för att kunna ge 

de andra barnen i familjen en utbildning, speciellt pojkarna går först till skolan. Flera flickor 

upplever det som en svår process att avsluta skolan, eftersom de tvingas göra sysslor hemma. 

Detta gör att de hoppar av och inte fullföljer skolgången.58  

 

Men observationer har gjorts och det visar sig att attityden för flickors utbildning har ökat åt 

en positiv riktning, även inom yrkesutbildning. Kvinnor gifter sig senare och giftermål bara 

för att kvinnan har en utbildning har minskat. Giftermål bland unga flickor, under den 

stiftande lagen angående ålder vid giftermål, sker fortfarande. Regering försöker med hjälp av 

två planläggningar: ena är att påverka genom att göra alla medvetna vad flickors utbildning 

kan generera till även för dem som bor i områden där fattigdom är väldigt vanligt, det andra 

                                                           
54 UNESCO (2014).s. 23-24 
55 UNESCO (2014).s. 26  
56 UNESCO (2014) .s. 28-30 
57 UNESCO (2014) .s. 34 
58 UNESCO (2014) .s. 45 
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är skolsystemets ansvar att ge flickor det de behöver för att förbättra sina och familjens 

tillgångar.  Men även skapa en säkerhet för flickorna när de är i skolan.59 För att kvinnorna 

ska kunna våga vara självständiga måste de våga gå ut och tjäna egna pengar till sitt hem. Det 

gör henne ekonomisk fri, men även fysiskt fri. Hon kan skapa sig bättre kontroll över sin 

ekonomi samt ha kontroll över sitt egna hushåll. Kvinnorna kan även idag, tack vare bättre 

möjligheter till högre utbildning, skaffa sig den framtid de har drömt om. Regeringen har 

utvecklat möjligheten för landsbygdens kvinnor att tjäna sin egen lön och även ge dem 

möjligheten att utbilda sig. De har skapat jobb inom industrin för kvinnor, vilket var väldigt 

ovanligt för några år sedan.60  Samhället har förändrats idag. Utbildning och en karriär är 

något som blir allt mer naturligt för kvinnor. Kvinnor vågar även leta efter nya utmaningar, 

även nya möjligheter som inte fanns förr. I Indien finns det även organisatoriska program 

som förbereder kvinnor till att bli egenföretagare. Programmen hjälper kvinnor från eliten, 

men även samhällsgrupper som är underskattade och lever i fattigdom. Kvinnorna som lever i 

fattigdom får rätt utbildning, rätt nätverk ut till arbetslivet, men även stöttning hemifrån m.m. 

Allt detta saknar många kvinnor idag om de lever i ett underprivilegierat område i 

samhället.61  

 

Dagens Indien börjar även sakta acceptera kvinnor som är singlar eller ensamstående 

mammor med en karriär samtidigt som de tar hand om sitt hem. Respekten gentemot kvinnan 

har förändrats, hennes roll i hemmet, för familjen och på jobbet blir allt viktigare och synen 

går framåt åt en positiv riktning.62 Idag blir flickor lärda att våga upptäcka sin omvärld. De 

blir orädda och blir nyfikna på nya idéer eller tankar. De får även lära sig att leva som 

självständiga individer istället för att vara beroende av sin familj tills de gifter, för att sedan 

blir beroende av sin man och hans familj.  Det blir en helt ny frihet som inte fanns för några 

år sedan. Många kvinnor idag bestämmer sig även för bara skaffa ett barn, detta blir allt 

vanligare63.  

I framtiden hoppas forskare att kvinnan får en större roll inom professionella företag. Det 

gäller inom ledarskap, samarbete mellan två företag men även att kvinnor får en delaktig roll 

när det gäller strategier för att utveckla företag.64  

                                                           
59 UNESCO (2014).s. 80-83 
60 Kolaskar & Dash (2012).s. 103-104 
61 Kolaskar & Dash (2012).s. 16 
62 Kolaskar & Dash (2012).s. 167 
63 Kolaskar & Dash (2012).s. 171-172 
64 Kolaskar & Dash (2012).s. 173 
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3.3.  Kvinnors utbildningsmöjligheter under 1950–60-talet samt 1975–

1990-talet.  
 

I detta kapitel kommer elva kvinnors livsberättelser presenteras och ge denna studie olika 

perspektiv på hur kvinnor från Schedule caste och Brahmin kast i Nagwa fick tillgång till 

utbildning eller inte under 1950–60-talet och 1975–1990-talet. Samt deras barn eller syskons 

möjlighet till utbildning. 

 

3.3.1 Levnadsberättelser från Nagwa: 1950–60-talet   
 

Anita är 68 år och är en av flera mormödrar och farmödrar i Nagwa. Sedan hon har vart liten 

har hennes familj, som många andra här, levt på det minimala. Hon är en liten kvinna med en 

dålig rygg och behöver en pinne för att stödja sig. På grund av de dåliga förhållandena som 

Anita levde i som barn fick flickorna i familjen stanna hemma och hjälpa till. Hennes mamma 

lärde henne och hennes systrar att sy, laga mat och ta hand om grödorna. Anita och hennes 

fem systrar fick inte gå i skolan. Det var absolut förbjudet. Detta har gjort att flickorna och 

föräldrarna i hennes familj är analfabeter. Hennes föräldrar gick inte heller i skolan. Endast 

hennes två bröder fick gå i skolan och ta en slutexamen. Hon berättar att, även om deras 

levnadsstandard inte var hög, hade hon snälla föräldrar som försökte se till att alla barnen 

gick och lade sig med mätta magar. Anita har, sedan hon har var liten, tagit stort ansvar i 

familjen. Hon gifte sig tidigt med en bonde. Under tiden som gift har hon fått sköta åkern 

med alla grödorna, samtidigt som hon tagit hand om familj och hem. Anitas man gick bort 

tidigt vilket har gjort att hon fått sköta alla familjens sysslor. Hennes familj har det tufft nu, 

eftersom de lever på så lite, men hon vill ändå visa oss sin mark och sitt hus. Hon är stolt över 

det hon äger. Anita säger att många i området inte har tillgång till egen åker och får därför 

dela med andra familjer. När Anita visar sitt hem, som ligger bakom en gammal hopsnickrad 

dörr och en trasig tegelmur, är det inte något stort hus. Väggarna är täckta med tegel och har 

inga fönster. Taket är täckt med plåt och presenning för skydd mot vind och regn. Huset är 

inte mycket att komma med men Anita insisterar på att visa sitt hem. Utanför huset är marken 

turkosgrön och lerig, vilket visar hur förorenad marken är. Anita går där barfota och sitter där 

och lagar familjens mat. Anita har tillsammans med sin make fått fem barn, två söner och tre 

döttrar. Alla har fått gå i skolan och alla har tagit en slutexamen. Hon ler när hon berättar om 

barnens slutexamen och är stolt över deras prestation. Hon säger att hennes barn förstår att 

hennes barnbarn behöver gå i skolan för att få en bättre framtid. De ser själva hur deras liv 

har förändrat sedan de var små. Hon berättar om sin prestation, att som änka uppfostra sina 



 
 

30 
 

barn samtidigt som hon har tagit hand om alla dagliga sysslor, inte har varit lätt, men det har 

varit värt det.  

My husband gave me children, work and responsibility later he go to heaven. 

 

Min man gav mig barn, arbete och ansvar sen for han till himmelen.  

  

Yes, I have always wanted to go to school and learn to read and write. But just if someone took 

care of my work at home and pay for my education. School is important to me and it´s why I 

let my children go to school, even one of my son´s wife is a teacher.  

 

Ja, jag hade velat gå i skolan och lära mig att läsa och skriva, men bara fall någon kan ta hand 

om mina sysslor hemma och betala min utbildning. Skolan är viktigt för mig därför låt jag mina 

barn gå i skola, även en av mina söners fru är lärare.65 

 

Kalhawati är 62 år gammal och bor också i Nagwa. Hon är mormor eller farmor åt en av 

eleverna i skolan. Hon har sedan hon var liten tagit ansvar i hemmet och tagit hand om sina 

syskon. Hennes mamma gick bort när hon var tonåring. Det lades då ett stort ansvar på 

Kalhawati då hon var äldst av syskonen. Båda av hennes föräldrar fick gå i skolan, hennes 

pappa till tionde klass och hennes mamma till åttonde klass. De kunde läsa och skriva. 

Föräldrarna hade skickat henne till skolan om hennes mamma hade levt. Kalhawati hade en 

av de få föräldrar som bor i Nagwa som kunde läsa och skriva, vilket var anledningen till att 

alla hennes syskon fick gå i skolan. De var fyra bröder och tre systrar, men alla syskonen fick 

ingen slutexamen utan slutade skolan i mellanstadiet. De hade då hunnit lära sig läsa och 

skriva. Kalhawati fick aldrig lära sig, vilket innebär att hon idag är analfabet. Kalhawati gifte 

sig i tidig ålder med sin man. Han jobbade som sjöman och jobbade långa dagar för en låg 

lön. Hon berättar att hans lön dock kunde skicka deras barn till skolan och samtidigt ge mat 

på bordet. Kalhawati skötte själv grödorna. Hennes liv blev bättre och hon började känna att 

det fanns en god framtid för henne och hennes egen familj. Men efter några år blev hennes 

man dålig och gick bort. Kalhawati fick återigen ett tufft liv. Ekonomin blev sämre och hon 

orkade inte själv ta hand om grödorna och hushållet. Till slut blev hon tvungen att ta barnen 

ur skolan så de istället kunde hjälpa till hemma. Hennes två barn, en son och en dotter, hade 

då nått femte, respektive andre klass. Hon ville verkligen inte att barnen skulle sluta skolan 

men hon kunde inte betala skolans avgift och samtidigt ge sin familj mat. Hennes barn fick 

                                                           
65 Anita, Nagwa, Varanasi 2014-10-15. 
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börja hjälpa till hemma innan de skaffade en egen familj.  Idag lever hon fortfarande i tuff 

miljö. Hela hennes familj får hjälpa till med hemmet och arbetet när det gäller odling av 

grödor. Familjen delar åker med en annan familj och sköter varandras grödor. Kalhawati är 

en av de kvinnorna i Nagwa som aldrig haft en god framtid utan har fått kämpa varje dag. Nu 

ser hon dock i barnens familjer att hennes nästa generation kommer få en bättre framtid då de 

kan läsa och skriva. Hennes barn och barnbarn läser tidningen för henne under helgerna och 

hjälper henne även att läsa olika brev hon får hem till sig.  

Yes I want to study, so I can read and write. 

 

Ja jag skulle vilja studera, för kunna läsa och skriva.66 

 

Ekima är 60 år och en av mor- och farföräldrarna i Nagwa. När vi träffade henne sitter hon 

vid gatan och pratar med sina väninnor samtidigt som de försöker sälja olika grödor, såsom 

rödbetor, morötter och potatis. Vi frågar ifall hon vill sitta kvar eller om vi ska gå till någon 

plats där hon kan prata fritt. Hon väljer själv att stanna kvar och hon vill gärna berätta om sin 

barndom och hur hon lever idag. Ekima var det enda barnet i sin familj. Trots att hon var 

enda barnet hade inte föräldrarna råd att skicka henne till skolan. Mamman hade inget jobb 

och hennes pappa arbetade som bonde. Ekima förklarar att den skola som hennes föräldrar 

vill skicka henne till hade en för dyr terminsavgift för hennes familj. Det var viktigare för 

hennes familj att vara ansvarstagande. Ekima måste hjälpa till som alla andra hemma för att 

familjen skulle ha mat och ekonomi ifall det skulle hända något oväntat, såsom läckage eller 

om något verktyg till odlingen skulle gå sönder. Ekimas föräldrar gick inte heller i skolan på 

grund av att deras egna familjer levde under usla förhållanden. Varken Ekima eller hennes 

föräldrar är läs- och skrivkunniga. Ekima önskar att det vore annorlunda. Ekima pekar mot en 

av sina väninnor och säger, att hennes vän där borta kan läsa lite och hjälper till att läsa de 

brev hon får. Något som är annorlunda med Ekimas familj är att Ekima gifte sig senare än de 

andra mor- och farmödrarna. Hon fick även välja sin make själv. Hon gifte sig när hon var 17 

år och fick fyra barn med sin man, två söner och två döttrar, innan hon hade fyllt 30 år. Idag 

lever Ekima fortfarande under fattiga förhållanden, men alla hennes barn har fått gå i skolan 

och har tagit en slutexamen. Två av hennes barn och deras familjer bor kvar i Nagwa medan 

de andra har flyttat in till centrala Varanasi och bor i ett bättre område. Ekima berättar att 

hennes barn har fått en god grundskoleutbildning och kan hjälpa sina egna barn med läxorna, 
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men barnbarnen går ändå i den ideella skolan för att få hjälp med läxläsning då deras 

föräldrar jobbar mycket och inte har tillräckligt med tid för att hjälpa dem. Idag har Ekima 

allt ansvar för hemmet, åkern och familjen, eftersom hon är änka. Hon jobbar även som 

hushållerska åt olika familjer. Det blir långa dagar och tungt för kroppen. Om kvällarna har 

hon ont i ryggen, som börjar bli krokig.  

If someone could help me with my economy so I can get food and shelter would I study because 

I have always wanted to do that. 

 

Om någon hade kunnat hjälpa mig med min ekonomi så jag kan få mat och husrum hade jag 

börjat studera för det har jag alltid velat.67   

 

Fumati, 62, och Munia, 65 år gammal, är två äldre damer som ville ställa upp på en intervju 

tillsammans. De kom till sina barnbarns skola och flera barn kom och hälsa på dem. De båda 

kommer från Schedule cast familjer och berättar att de lever enkla liv i Nagwa. De kommer 

från fattiga förhållanden men idag lever de inte i svåraste fattigdom, eftersom deras män har 

bra jobb.  

Både Fumati och Munia levde, som barn, i fattigdom. De fick stanna hemma och hjälpa till 

istället för att gå i skolan. De båda säger att de inte fick gå i skolan eftersom deras föräldrar 

ansåg att flickor inte skulle gå i skolan, utan istället hjälpa till i hemmet. Föräldrarna hade 

inte heller råd med att betala deras utbildning. De enda skolor de hade fått gå på var 

flickskolor, som tog avgifter. Deras föräldrar hade inte heller någon utbildning och har aldrig 

ansett utbildning vara viktig. Fumati levde med sina föräldrar och sju syskon. Ingen av dem 

fick gå i skolan och idag kan ingen av familjens syskon läsa. Samma gäller för Munia. Hon 

och hennes syskon fick inte heller gå i skolan. Båda kvinnornas familjer är analfabeter. 

Fumati gifte sig vid tidig ålder med sin man som jobbar på BHU som vaktmästare. Han tjänar 

bra och de bor i ett bättre område av Nagwa, men fortfarande ses de som Schedule cast. 

Tack vare sin mans jobb kan hon och hennes man ge alla sina barn en utbildning. Hon lever 

nu ett gott liv som hemmafru. Fumati har fem barn tillsammans med maken, tre flickor och 

två pojkar. Alla har tagit en slutexamen och har nu bra jobb. 

Munia berättar om en liknande barndom där hon stannade hemma och tog hand om syskonen 

tills hon gifte sig med sin man vid 20 års ålder. Hennes familj har haft en tuffare ekonomisk 

situation än Fumatis familj, men hon har också lyckats vända sina eländiga levnadsvillkor till 
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något bättre. Hon lever nu ett gott liv, eftersom hennes man jobbar för regeringens 

transportdepartement. De har råd att hon är hemmafru. Munia har fyra barn, en flicka och tre 

pojkar.  

Barnen har också fått gå i skolan, men de har inte tagit slutexamen i tolfte klass. Barnen 

själva valde att hoppa av efter tionde klass för att börja jobba istället. Idag går deras barnbarn 

i den ideella skolan, eftersom föräldrarna inte kan hjälpa sina barn med läxorna. Detta på 

grund av att den utbildning föräldrarna fick såg annorlunda ut än den barnen får idag. Något 

som märktes när vi skulle lämna Nagwa var att Fumati och Munia ingav respekt i form av 

rädsla hos de andra kvinnorna. Få gick emot det Fumati och Munia sa. Detta kan bero på att 

Fumati och Munia har en bättre ekonomisk trygghet än de flesta andra i Nagwa.  

 

No, have no interest to get an education for myself. 

Nej, har inget intresset att utbilda mig,68  

Why do I need to educate myself when I live a good life and can be a housewife? 

 

Varför behöver jag utbilda mig när jag lever ett gott liv och kan vara hemmafru?69 

  

Sammanfattningsvis beskriver kvinnorna som är födda under 1950– och 60-talet olika 

möjligheter till utbildning. Några av kvinnorna berättar hur deras familj ansåg att utbildning 

var absolut förbjudet för kvinnor. De skulle lära sig att laga mat och sy, medan Kalhawatis 

föräldrar gick i skola. Alla fem beskriver att de inte fick gå i skolan eftersom deras föräldrar 

inte hade råd att skicka sina enda barn eller äldsta dotter till skolan. I Kalhawatis fall fick 

resten av syskonen fick en utbildning. Kvinnorna nämner att de, ifall de fick chansen att börja 

läsa och skriva, nu hade tagit den. Detta visar på en förståelse för hur viktig utbildningen är 

för kvinnorna och deras familjer. Kvinnorna har sett till att deras barn och barnbarn har en 

god utbildning. 

Utifrån Bourdieus teori, symboliskt kapital, hittas det små igenkänningsfaktorer om acceptans 

från en elit eller grupp. Kvinnorna beskriver att de accepterade sin plats då som nu. De gifte 

sig unga och de vet att de måste försörja sin familj både som flicka och kvinna. 
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3.3.2 Levnadsberättelser från Nagwa: 1975–1990-talet  

 

En av de första mammorna som deltar i intervjun är Shantia, som är 38 år och bor mitt emot 

skolan. När hon kommer till skolan för att göra intervjun är hon väldigt blyg och nervös. Hon 

undrar vilka frågor som kommer att ställas innan hon går med på intervjun. Hon svarar inte 

utförligt på flera frågor eftersom hennes ordförråd är begränsat, men hon klarar att besvara 

frågorna så att intervjun blir komplett. Shantia börjar berätta att hon som barn levde under 

någorlunda förhållanden och hon skulle ha börjat skolan när hon blev tillräckligt gammal. 

Hennes pappa är den enda i familjen som har en utbildning till tionde klass, men båda hennes 

föräldrar såg en vinning med att låta barnen gå i skolan. Familjen fick dock ekonomiska 

problem med sin odling och enligt henne var skolavgiften för dyr så föräldrarna kunde betala 

den för henne. Hon fick därför aldrig möjligheten att gå i skolan och lära sig läsa och skriva. 

Hon fick istället arbeta hemma och ta hand om sina syskon tillsammans med sina föräldrar.  

Idag lever Shantia med sin man och flera barn. Hon berättar inte hur många barn hon och 

hennes man har, men de är av både könen. Shantia jobbar idag för en månadslön mellan 

fyrahundra till femhundra rupies. Detta motsvara en lön på sextio svenska kronor i månaden. 

Hennes man jobbar som rikshachaufför och får mindre lön än henne i månaden. Han åker 

tidigt på morgon och kommer hem sent på kvällen. Hon berättar att hennes barn får ta hand 

om varandra när hon jobbar som städerska i flera hus åt hyresvärdar. Det är ett tungt arbete 

för hennes kropp. Hon berättar att hon har ont i ryggen varje kväll efter arbetet. Hon jobbar 

oftast ensam och långa dagar. Eftersom hon vill att hennes barn ska gå i skolan måste hon 

dock jobba mycket. För henne är utbildning viktigt, men inte till sig själv utan för hennes 

barn. Idag går alla hennes barn i skolan och får hjälp med läxor i den ideella skolan, eftersom 

hon inte kan hjälpa dem.  

 

If I had the chance to go to school would I not take it, I am too old to start now. 

 

Om jag fick chansen att gå i skolan skulle jag tacka nej, jag är alldeles för gammal för att 

börja nu.70    
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Vimlia är en av de mammorna som har fått göra en stor uppoffring som barn. Hon gifte sig 

redan vi tolv års ålder för att hjälpa sin familj. Före det fick hon ta hand om sina syskon. 

Vimlia fick aldrig gå i skolan då hennes familj hade så dålig ekonomi att de fick knappt ett 

mål mat varje dag. Eftersom hon var äldsta dottern i familjen fick hon ta det största ansvaret 

hemma och göra de jobbigaste sysslorna. I hennes familj är det bara hennes pappa som har 

gått i skolan till 6:e klass. Det är också bara han som kan läsa och skriva i familjen, men hans 

kunskaper är minimala. Hennes mamma och syskon är analfabeter, precis som hon själv. 

Familjen hade knappt någon mark för att odla grödor. Hon berättar att deras odlingsmarker 

ofta blev uttorkade eller övervattnade vilket förstörde deras mat för veckan.  

Idag är Vimlia en lång och mager kvinna som ser mycket trött ut under intervjun. Hon vill 

inte berätta sin ålder, men uppskattningsvis är hon runt 30 år. Hon är en av de kvinnor som 

visar sitt hem för oss. Huset är högt och smalt med ett fönster och en dörr. Hon berättar att 

alla delar sovrum, som också är deras vardagsrum och kök. De har ingen toalett inne i huset, 

utan får gör sina behov i gränder i området.  Från den dagen hon gifte sig med sin man tills 

den dagen hon gjorde intervjun har de fått sex barn, fyra pojkar och två döttrar. Alla barnen 

går i skolan eller har tagit examen från skolan. Barnen läser tidningen för henne och hennes 

man då ingen av dem kan läsa eller skriva. Vimlia vill att hennes barn ska ha en bra 

utbildning som hon själv inte fick. Vimlia har många olika jobb för att ekonomin ska gå ihop 

och för att betala barnens skolgång. Hon tar samtidigt hand om familjens mark som idag är 

större och kan förse hela familjen med nog mat. Hon berättar också att hon umgås mycket 

med sina syskon och att de delar odlingsmark. Just i Nagwa finns det mycket lite odlingsmark 

som inte är förorenad. Vimlia säger att hennes man är snäll och hjälpsam, men hon fick aldrig 

välja sin man själv. Idag älskar hon sin man, men i början respekterade de varandra och inte 

mer. De båda visste vad de behövde göra för att hjälpa sina familjer. Hennes man bidrar 

också så gott han kan ekonomiskt, eftersom även han vill att barnen ska få den framtid de inte 

fick. Hans lön ger dock inte mycket till familjen. 

 

No, I don’t want to study now, I have not the time what you need or interest to study. 

 

Nej, jag skulle inte vilja studera nu, jag har inte den tiden som behövs eller intresse för att 

studera.71 
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Hemlat är en av de mammorna som har valt att inte få mer än två barn. När hon kommer till 

intervjun skrattar hon och pratar med barnen i klassrummet. Hemlat börjar berätta om sin 

barndom. Hon beskriver i likhet med de andra kvinnorna ett liv med mycket fattigdom. Men 

hennes barndom var inte lika ekonomiskt tuff jämfört med de andra kvinnorna som deltog i 

intervjuerna. Hon förklarar att som liten kunde hon, med sina tre syskon, två flickor och en 

bror, gå i skolan. Det var en självklarhet då båda hennes föräldrar gick i skolan och tog en 

slutexamen i grundskolan Detta förändrades dock när Hemlat skulle börja tredje klass. 

Hennes mamma blev då sjuk under flera år. Det gav familjen ekonomiska problem och 

orsakade att Hemlat, som är det äldsta barnet i familjen, fick sluta skolan eftersom föräldrarna 

inte kunde betala alla syskonens skolavgift. Hemlat fick göra hennes mammas tidigare 

sysslor, såsom städning, matlagning och odling, medan hennes syskon tog en slutexamen. 

Detta gör Hemlat till den enda i hennes familj som inte är läs- och skrivkunnig. Hennes 

mamma återhämtade sig, men när hon var tillräckligt frisk hade Hemlat redan missat år av 

studier och ville inte fortsätta studera. Idag är Hemlat gift med en man som hon har valt själv 

och trivs väldigt bra med. När hon får frågan om hur gammal hon är tvekar hon och vill inte 

berätta sin ålder. Hon förklarar att hennes själ är äldre än många andra kvinnors i hennes 

ålder. Uppskattningsvis är hon runt 25 eller 30 års ålder. Hon fortsätter berätta att hon också 

har tre barn, men berättar aldrig ålder eller kön. De går alla tre i skolan och hon förklarar att 

både hon och hennes man ser utbildning som något bra.  

 

Hemlats man jobbar som rikshachaufför och tjänar tillräckligt med pengar så att deras barn 

kan gå i skolan. Familjen ar dock ingen bra ekonomi. Hennes man kan läsa lite men han kan 

inte skriva. Hemlat själv jobbar hemma och tar han om marken, eftersom det är en 

hemmafrus uppgift. Ibland hjälper hon till att städa andra människors hem för att tjäna extra 

pengar och bidra till ekonomin.  

Hemlat berättar också att hon uppskattar den ideella skolan väldigt mycket då den hjälper 

hennes barn med läxor, vilket varken hon eller hennes man klarar. Ibland hjälper hennes 

syskon hennes barn med läxorna, eftersom de både kan läsa och skriva. Hemlat berättar till 

slut att hon uppskattar sitt liv idag, men att hon ibland önskar att hon hade levt ett annat liv 

med bättre ekonomi och livsvillkor. 

 

No I’m too old to learn, if I has younger would I study. Today there is no job for me.  
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Nej är för gammal för att lära mig. om jag hade vart yngre hade jag studerat. Idag finns det inga 

jobb för mig.72  

 

Luxmia berättelse visar på hur tufft flickor hade det då och hur tufft kvinnor har det idag. 

Luxmia vågar aldrig visa sitt hela ansikte under intervjun. Det uppfattas som hon skäms över 

sig själv. Luxmia fick aldrig gå i akademisk skola då hennes föräldrar och andra vuxna som 

hennes föräldrar umgicks med inte accepterade flickor i samma skola som pojkar. Hon 

berättar hur hennes föräldrar skickade henne till en skola där de förberedde henne på att bli en 

bra fru som tar hand om mannens familj. Luxmia och hennes fem systrar stannade hemma 

och skötte de dagliga sysslorna, såsom städning och matlagning. Hon berättar att hennes enda 

bror fick chansen att gå i skolan och gick till tionde klass. Varken hennes mamma eller pappa 

gick i skolan, utan skötte istället sin mark. Hennes bror är den enda i familjen som kan läsa 

och skriva. Luxmia låter irriterad och fortsätter berätta hur hennes bror inte tog vara på 

skolmöjligheterna utan skolkade, missade lektioner och hoppade av grundskolan innan en 

slutexamen. Han såg inte skolan som ett privilegium och förstod aldrig vikten av att kunna 

läsa eller skriva. Luxmia gifte sig redan som 15-åring med en man som aldrig uppskattat 

henne och deras framtid.  

När Luxmia berättar om sin vardag idag ser hon sorgsen ut. Hon är en av de yngre mödrarna, 

mellan 20-25 år, men hon uppfattar sig själv som gammal. Hon har sina väninnor i Nagwa 

som pratar och hjälper henne när det uppstår olika problem i hemmet. Hon berättar att hennes 

man inte bryr sig om sin familj, utan dricker mycket och stannar nästan aldrig hemma på 

kvällarna. Hon förklarar hur hennes man inte uppskattar deras egna barn utan ser dem som en 

börda och struntar i om de går i skolan eller inte. Luxmia jobbar långa dagar, men tjänar inte 

särskilt mycket. Hennes man jobbar också och är bara hemma i huset för att hämta de pengar 

han kan få av Luxmia och resten av familjen. Luxmia sköter allt hemma. Detta har gjort att 

hennes hälsa just nu är dålig. Hon har en hemsk hosta och ser trött ut. Hon har fyra barn med 

sin man, två av varje kön, som just nu gå i skolan. Hon är en av de mammor som låter sina 

barn gå i en kommunal skola, som inte har någon avgift. Hon vet dock inte hur länge hon har 

råd att ha dem kvar i skolan då hon behöver mat till familjen och skolmaterialet kostar. Hon 

vill dock att hennes barn ska kunna läsa och skriva, vilket hon inte kan.  
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No I’m too old and my health are not good. I’m afraid that the other in the neighborhood 

should laugh at me if I begins study now.  

 

Nej jag är för gammal och min hälsa är inte bra. Jag är även rädd att de andra här i området 

ska skratta åt mig om jag börjar studera nu.73  

 

Sammanfattningsvis beskriver dessa kvinnor från 1975–1990-talet att utbildning inte är något 

för dem just nu. De anser sig vara för gamla eller så är de generande över att börja studera 

som vuxna. Flera av dem fick börja i skolan som barn men fick sluta när familjen fick 

ekonomiska problem. Föräldrarna valde att ha den äldsta flickan hemma för att sköta 

sysslorna eller syskonen. Precis som de äldre kvinnorna fån 50–60-talet låter alla sina barn gå 

i skolan. Det visar på en ny acceptans gällande flickor i skolan. Bourdieu förklarar att i 

symboliskt kapital ingår just kulturellt kapital som utbildning är en del av. Om samhällets 

elit, i detta fall regeringen och brahminska kasten, accepterar att alla ska få en utbildning, 

kommer troligtvis allt fler individer från de lägre kasterna, till och med barn från Schedule 

caste, få gå i skolan utan att behöva hoppa av. Just nu har dock inte alla individer accepterat 

den nya förändringen. 

3.3.3 Levnadsberättelser från kvinnor från högre samhällskast 
 

Deepti är lärare på Vasanta College for Women. Hon är historielärare inom fakulteten 

samhällsvetenskap. Vasanta College är en skola för flickor som vill läsa akademiska studier. 

Hon är även lektor med inriktning modern indisk historia, historieforskare och lärarutbildare.  

Skolan som hon undervisar på är ett college för flickor som söker sig till högre utbildning. 

Skolan startades 1914 och är en av de första flickskolorna i Varanasi. Deepti har jobbat där i 

tjugotvå år. Hon har själv gjort valet att inte skaffa någon familj. Hon har ingen partner och 

inga egna barn. Hon ser sitt jobb som det viktigaste för henne.  

Deepti förklarar att hon fick gå i skolan för sin föräldrar tillsammans med sina två systrar och 

en bror. Hon kommer från en utbildad familj där flera generationer har fått en akademisk 

utbildning. Trots att de inte kommer från en familj från den högsta kasten, Bramin, har 

familjen sådana värderingar där de ser en vinning i att barn från Schedule cast, eller flickor 

själva, väljer att studera på universitet och få en akademisk utbildning, alternativt tar ett jobb 

som de har drömt om.  
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Hennes föräldrar gjorde ingen skillnad mellan flickorna och sin pojke.  Deepti förklarar att 

om flickan idag kommer från en utbildad familj, eller en familj från en högre kast med första 

generationens studenter, är det inte svårt att börja studera, jobba och få gå i skolan redan som 

liten. Dessa föräldrar förstår vikten av en utbildning och vilka möjligheter som kommer med 

den. För henne är det en självklarhet att om hon hade haft barn så skulle de fått gå i skolan 

och utbilda sig till det yrke som tillfredsställer dem. Hon berättar också att det finns flickor på 

Vasanta College som inte kommer från rika familjer eller högre kaster. Flickorna från rika 

familjer är en majoritet, men flera flickor från fattiga förhållanden, eller från Schedule cast, 

kommer till skolan och får sin kursavgift betald av skolan. Hon tydliggör också att om hon 

fick chansen idag, om hon inte kunde läsa eller skriva, skulle hon ha tagit den även om hon 

hade kommit från fattig familj eller Schedule cast. Hon säger att det handlar om familjens 

val, och inte ekonomi, eftersom det finns kommunala skolor utan avgift och vuxenutbildning. 

 

I had studied, today it is obvious to me. 

  

Jag hade studerat, idag är det självklarhet för mig.74 

 

Shashia bor inte i stadsdelen Nagwa, utan i centrum i Varanasi, i ett lägenhetshus. Hon 

berättar aldrig hur gammal hon är, men uppfattas vara runt 40 år gammal. Hon är lärare i 

skolan Nishulk Siksha Kendra. Hon berättar att hon har haft en välmående och bra uppväxt 

tillsamman med sin familj. Hon har fått göra egna val gällande sin framtid. Båda hennes 

föräldrar har tagit en slutexamen i grundskola och hennes pappa har en universitetsutbildning. 

Hennes föräldrar såg vilka möjligheter de fick med hjälp av sin utbildning och ville att deras 

barn också skulle få den möjligheten. Shashia har, precis som sina fem systrar, gått i skolan 

och tagit en slutexamen, trots att de var av ett kön som många vuxna inte accepterade i 

skolan. 

 

Hon berättar att under hennes skolgång gick pojkar och flickor tillsammans i en klass. Det var 

oftast hälften flickor och hälften pojkar i klassen. Hon fick även studera samma ämnen som 

pojkarna i skolan. Hon fortsätter berätta att det skedde en drastisk förändring under 1900-

talet. Bara två generationer tillbaka i Shashias familj finns hennes mormor som inte fick gå i 

skolan och varken kunde läsa eller skriva. Shashia och hennes systrar valde att fortsätta 
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studera på universitet med en akademisk utbildning. Hon har en masterutbildning i 

statsvetenskap och studerade i totalt tjugotvå år innan hon blev lärare. Hon är lärare på den 

här skolan för att hjälpa de elever som inte kan få hjälp hemma med sina läxor. Idag lever 

Shashia med sin man som jobbar på BHU och de har två barn. Hon valde att skaffa barn sent 

för att kunna studera och få ett jobb. Deras barn går också i skolan och de har börjat lära sig 

läsa och skriva. Hon anser att det är alla barns rätt att gå i skolan och barn ska kunna läsa och 

skriva även om de är från Schedule cast eller är flickor. Hon berättar också att hon skulle ta 

chansen att gå i skolan eller börja studera vid en vuxenutbildning om hon hade fått den. Hon 

märker hur viktigt det är för henne idag att kunna läsa och skriva. 

 

I already have an education so this issue does not concern me. But I would take the chance if 

there had been an opportunity 

 

Jag har redan en utbildning så denna fråga berör inte mig. Men jag skulle ta chansen om det 

hade funnits en möjlighet.75 

 

3.3.4 Expertintervju med Deepti 

 

Här kommer Deepti ge en mer forskningsbaserad intervju, från hennes egen forskning, som 

berör en större population av Indiens samhällssyn när det kommer till kvinnors rätt till 

utbildning.  

  

Can you tell me little about the educations rights women had around the Independence 

of India? Deepti förklarar att runt Indiens självständighet fanns det en fortsättning av 

nationalistiska strider, vilket skapade en kritisk punkt i Indiens historia. Många starka idéer 

om nationalism växte fram, men det var ganska förståeligt i förhållande till tidpunkten, 

påpekar hon. Kvinnor hade, på grund av massrörelsen, kommit fram och fått plats i de 

offentliga rummen, framför allt gällande den nationalistiska situationen. Det fanns dock även 

kvinnor från andra platser som stack ut, och även revolutionärer.   

Det var dock få från den inhemska befolkningen som gick med i revolutionsrörelser. Några 

gick med i den kommunistiska rörelsen, men bara ett fåtal kvinnor.  Indien var fortfarande 

styrt och påverkat av äldre idéer, som att kvinnor inte behöver få en hinduisk utbildning.  

                                                           
75 Shashia, Nagwa, Varanasi 2014-10-13. 
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Metoder som Parda användes som argument för att ha kvar de gamla idéerna. Kvinnorna 

kom då tyvärr inte in i de offentliga rummen, men när de nationalistiska perspektiven växte 

förändrades kvinnornas position. De kvinnor som kom från familjer som stöttade den 

nationalistiska vågen på ett eller annat sätt kom i framkant.   

Några nationalistiska kvinnor i Indien utmärkte sig, såsom kvinnor från Nehrus familj och 

kvinnor från Gandhis familj. Alla dessa kvinnor har fått möjligheten till utbildning och har 

deltagit i politiska offentliga rummet.  Men den framtidsbild kvinnorna hade under 1950-talet 

skiljer sig väldigt mycket från hur det är idag. Under 1950-talet kom det allt fler metoder för 

att ändra samhällets åsikter gällande kvinnor och utbildning. Kvinnor fick gå i skolan och 

utbilda sig, men frågan gällande akademiska studier hamna i skymundan. Idag väljer staten 

att fokusera på kvinnors utbildning och staten jobbar aktivt för att främja förbättrad 

barnafödsel för alla kvinnors hälsa.   

 

Do you know that subject they had in the education, did they had such subject like 

history or math at that time? 

Matematik var inte särskilt populärt, även i dag är ämnet inte lika populärt bland kvinnor som 

män.  Om du tittar på gamla anteckningar och gamla historieskrivningar inom flickskolor var 

det mer populärt för kvinnor med hushållssysslor. Det var bland annat viktigt för en kvinna 

att kunna ta hand om hemmet, men även hindi och sanskrit var viktigt att lära sig. Ämnen 

som samhällsvetenskap blev ett allt viktigare och populärare ämne för kvinnor medan ett fåtal 

kvinnor ville studera naturvetenskap och matematik.  

Deepti tydliggör att kvinnorna inte alltid var intresserade av ämnena, men valet att inte läsa 

vissa ämnen berodde inte på någon kulturell påverkan från samhället.  Många kvinnor var 

första generationens studenter, så för dem var det tillräckligt att lära sig läsa och skriva.  De 

kvinnor som gick vidare till högre akademiska studier under 1950-talet hade en förståelse 

vilken fördelar kvinnor fick med akademisk utbildning. Detta ger idén om en tidig feministisk 

rörelse i Indien. I en vanlig traditionell medelklassfamilj var dock inte familjen entusiastisk 

över kombinationen kvinnor och utbildning. Genom brittiska influenser gällande utbildning 

fick flickor från små jordbruksfamiljer möjlighet att delta i skolan och få en utbildning som 

gjorde att de kunde läsa och skriva samt att intresset för litteratur växte inom familjerna. Att 

jobba eller studera matematik och andra vetenskaper inom akademisk utbildning var dock 

fortfarande sällsynt. Många familjer var dock inte entusiastiska över de brittiska idéerna att 

kvinnor skulle lära sig att läsa och skriva. Detta kom först senare under Indien 

självständighet.   
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Regeringen som bildades under Indien självständighet lade gradvis mer uppmärksamhet på 

kvinnors utbildning och riktade samhällets uppmärksamhet åt detta håll.  Flickors utbildning 

kom gradvis att få en central roll och en statlig kampanj i Indien som fortfarande kan ses 

idag. Deepti menar att om Indien hade nått de mål som eftersträvades redan under 1950-talet 

så skulle inte människor behöva bedriva kampanj om flickors utbildning i dagens Indien.  

Regeringen har flera slogans och kampanjer som berör flickors rätt och möjlighet till 

utbildning.  

 

In the history do you remember a special mark or time from the Independence till today 

that change women’s rights? 

Ett mycket stort genombrott gjordes då kvinnor fick rösträtt. Detta kom samtidigt som 

Indiens självständighet och accepterades av stora delar av Indiens invånare. När President 

Nehru tog över som självständiga Indiens första premiärminister var han en man av 

socialistiska vindar och hans vision var inspirerad från liberala aspekter av västvärlden.  Män 

lät allt fler kvinnorna komma fram i de offentliga rummen.  Kvinnor fick nya juridiska 

rättigheter och värdighet, vilket sågs som en stor bedrift av det självständiga Indien under 

denna tid.  

 

Do you think this changes of rights slowly change or fast change?  

Förändringar sker på två nivåer: först på lagstadgande nivåer, exempelvis regeringsnivå. Det 

andra handlar om hur samhället accepterar förändringar. Samhället är idag för kvinnor och 

utbildning. Deepti hävdar, om du vill se din dotter utvecklas väljer du det. Om du vill att hon 

ska välja sin egen väg gör hon det själv.  

Men fortfarande är det vid var tusende man en kvinna som blir tystad eller inte får något stöd 

från varken familjen eller samhället eftersom det fortfarande starkt konservativt.  Men å andra 

sidan ses en ökning av grupper där kvinnor, inom olika områden, överträffar männen. 

Kvinnornas makt ökar både nationellt och internationellt. Denna typ av förändring tar tid att 

bygga, men det rör sig i rätt riktning. Samtidigt har kvinnor från högre kaster inte samma 

problem. De kan skapa sig en karriär genom egna val. För kvinnor i det lägre kasterna är det 

fortfarande många avhopp från de akademiska utbildningarna. För att få flickorna att stanna i 

skolorna har man skapat olika projekt. Indien har projektet Midday Meal, där skolorna ger 

eftermiddagsmåltider till alla elever. Fortfarande har de dock svårt att kontrollera avhoppen 

från flera skolor, särskilt när det gäller flickor. De flesta flickor hoppar av runt femte eller 

sjunde klass. Detta beror, enligt Deepti, på bristen på uppskattning av utbildning till kvinnor.   
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För föräldrarna är utbildning inte viktigt, utan det är viktigare att de hjälper till i hemmet. De 

ser inte vikten av utbildning i ett större perspektiv och hur det hjälper familjen på lång sikt. 

Föräldrarna tittar på det ögonblickliga resultatet. Studier kan inte ge något nu och familjen 

behöver många händer för att jobba. Om mamman i familjen går till jobbet ska dottern tar 

hand om sina småsyskon eller arbetar hemma. Allt detta är mer nödvändigt och då lever 

flickorna samma liv som föräldrarna gjorde.  

Deepti beskriver även att skolans avgift inte är dyr, inte när det kommer till grundutbildning i 

kommunala skolor och regeringen har ett projekt: Sarva Shiksha Abhiyan eller ”utbildning för 

alla”.  Enligt detta system är all utbildning gratis, studenter från Schedule caste 

tillhandahåller böcker och uniformer, de ger även ut eftermiddagsmåltid. Men de flesta 

studenterna går till privata skolor, om de väljer privatskola måste familjen betala för allt 

såsom böcker, uniform och mat. Oavsett hur stora avgifter skolan tar ut så måste varje familj 

betala för sitt barn. Deepti nämner att regeringens hjälpprogram inte är lika attraktiva som 

privatskolor.  

 

Om föräldrarna inte kan skicka sina barn till privatskolor så låter föräldrarna barnen jobba 

hemma istället eftersom omedelbara problem måste en tas hand om direkt. Deepti förmodar i 

slutändan att det beror på föräldrarnas inte har något intresse om barnet går i skolan eller inte.  

Det är inte en samhällspåverkan när det gäller att ha kvar barnen i hemmet utan en social 

påverkan hos barnet föräldrar. Föräldern har kanske inte förståelse för utbildning samt de kan 

ha fått fel uppfattning om utbildning. Flera föräldrar enligt henne har tanken vad annorlunda 

skulle hända om jag låter mitt barn utbilda sig upp till en specifik skolklassnivå.  

Fortfarande i städerna finns det föräldrarna som inte låter sina barn att gå i skolan eftersom 

det hindrar andra aktiviteter.   

Anledning är att barnen måste ta hand och tjäna sin plats, varför sätta stopp för deras tjänande 

och låta dem gå till skolan varje dag och inte föra tillbaka saker till familjen vilket gör att 

studerande bir slöseri med tid. Om föräldrarna har den synen är svårt att vända föräldrar och 

dem uppskatta värdet av utbildning.   

 

Today it’s often the boy go to one school and girls go to one school, do you think in the 

future that boy and girls go in the same school, in every school? På grundskolenivå är 

vanligt med mixande klasser, men det finns separata skolor. Vid tidpunkten då flickutbildning 

inte var populärt, var detta ett sätt att uppmuntra till kvinnor och flickor att komma ut till 

exklusiva institutioner för att föräldrar skulle känna sig mer trygga och säkra att sända deras 
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barn till skolan.  Detta var så det började att hålla pojkar separerat från flickor då utbildning 

var konservativt styrt, idag har vi en mer samarbetande institution och dessa institutioner 

ökar. Under den tiden var flick-college exklusivt och bara för just flickor vilket gjorde att det 

fanns väldigt få manliga lärare, bara fyra till fem manliga lärare på hela skolan. Men nu har 

antalet manliga lärare ökat med åren beroende av lärarens kunskaper samt läraren som 

varumärke. Föräldrarna bryr sig inte lika ofta om vilket kön läraren har detta är en förändrad 

attityd, kvaliteten på undervisningen är viktigare detta är ett sätt att öppna dörrarna för en 

gemensam skola. Deepti menar att hon inte vet varför det inte har skett någon förändring vid 

vissa områden då sociala regler hos institutioner inte har hängt med i samhället förändring för 

att vi har fortfarande ett stort Kashmir-området där flickor bor under dålig förhållanden och 

sänds oftast till kvinnliga institutioner. Deepti tydliggör att man först måste i Indien ta hand 

om dessa sociala regler inom utbildning och är det inte ett stort problem. Allt hade 

naturligtvis varit bättre om barnet vuxit upp i en atmosfär där skillnad mellan pojkar och 

flickor inte existerar. 

 

Deepti förklarar även att föräldrar som inte hade chansen att utbilda sig under sin barndom 

kan studera efteråt. Det finns flera system för läskunnighet, regeringen har nationella öppna 

skolsystem där dem som inte studerar vid rätt tidpunkt kan plocka upp sina studier och Indien 

har även öppna universitetssystem. Indien har många system för sådana människor som inte 

har studera vid rätt tidpunkt och vill återvända till skolbänken genom ett skrivprov.  

Enligt henne bör viljan komma från samhället för just nu är det ett slappt samhälle som inte ta 

hand om sitt efterstudiesystem. Så om flickan kommer från en utbildad familj eller en familj 

med första generationens studenter är det inte svårt att börja studera för föräldrarna brukar 

förstå vikten av en utbildning.  

Men beroende hur mycket utbildningen ska privatiseras och om man tittar i länge 

utsträckning kommer skolan bli dyrt. Föräldrar få ta banklån när det kommer till skolans 

anläggning och utbildnings lån för ha råd för alla saker från skolan. Det kommer orsaka att 

avhoppen i de högre klasserna och den högre utbildningen kommer växa eftersom föräldrarna 

inte har ekonomiska förutsättningar att skicka flickan till skolan och låta henne läsa en 

professionell kurs.  

Många flickor som bor i städer och tätorter börjar då leta upp några små uppgifter eller 

uppdrag som genererar för jobb som kan ge någon form av lön, i dessa fall studerar även 

kvinnorna under natten för att hinna med.  
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 Idag har även procenten av flickor som utbildar sig speciellt bara för att få en bra brudgum 

och en bra familj minskat.  Flickor är allt mer intresserade av att få en akademisk utbildning 

vilket gör flickor mer självständiga och låter dem sikta på en egen karriär. Men Deepti 

nämnde också att flickor som kanske utbildar sig och får management examen/ 

företagsekonomi eller en viss ingenjör examen eller något i dessa områden börjar jobba tills 

dem har skaffat en familj, de gifter sig vid någon tidpunkt och såsom många kvinnor ta dem 

en paus från jobbet.  

De skaffa barn och sedan känner att de behöver tiden hemma för att se sitt barn växa upp och 

umgås med sin familj.  Efter några år återvänder de tillbaka till jobbet, vissa återvänder inte 

ens, men studera exklusivt för arbetsmarknaden har en minskande trend. Det är flera gånger 

där tjejer börjar studerar med entusiasm, men när det kommer till de praktiska problemen 

bromsas dem. Idag är masskommunikation ett riktigt populärt område ibland högre 

utbildningar, även bland flickstudenterna.  

 

Nu när de går inom masskommunikation, elektroniska medier som ger ett stor utbud så finns 

det tillfällen där flexibilitet inom yrket inte matchar deras tid just nu i livet, då tar de kanske 

en paus eller tar de och kanske byta till något annat yrke. Inom yrken som medicin har 

intresset ökat, fler flickor börja utbilda sig inom medicin och teknik. Nyare områden som 

masskommunikation, turism och besöksnäringen och självständiga entreprenörer, 

entreprenörskap och småföretag börja få kvinnliga studenter.  

Dessa är nyare områden som kvinnor blir allt mer intresserade av, i dag finns det även en del 

kvinnliga piloter vilket var ovanligt för några år sedan. När det kommer till kvinnor och 

yrken så finns det storföretag som uppmuntrar kvinnor att starta eget företag men det är inte 

alla som är entusiastiska när det kommer till små entreprenad.  

Det har varit något man har försökt uppmuntra kvinnor att starta om banken går med på att 

låna pengar, kvinnliga entreprenörer har ökat de senaste åren för dem har lika lätt som svårt 

att få ett lån från banken för det är lika tufft för en man som för en kvinna att få lån. I ett stort 

land som Indien är det svårt att visa statistik och berätta hur det utvecklas. Deepti nämner 

även att p.g.a. ökad professionalisering bland kvinnor har även våldtäkterna bland kvinnor 

ökat. Hon tror att de våldtäkter har ökat eftersom kvinnor har kommit in i sådan positioner 

som män inte klarar av, hon menar att män som är vana med den dominanta kulturen inte 

klarar av att få order från en kvinna. Därför gör männen det som skadar kvinnan allra mest.76  

                                                           
76 Pande, Deepti Varanasi 2014-11-18 
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4. Diskussion 

4.1. Resultatdiskussion  
 

Frågeställningarna i den här studien är: Hur har utbildningsmöjligheterna sett ut för flickor 

från Schedule caste från Indiens självständighet 1947 fram tills idag? Vilka faktorer har 

påverkat flickors rätt och möjligheter till utbildning under denna period? Vilka skillnader i 

utbildningsmöjligheter finns idag mellan kvinnor från lägre kast och kvinnor från samhällets 

elit? Samt Hur upplever kvinnorna från lägre kast förändringarna i 

utbildningsmöjligheterna? 

Under diskussionskapitlet kommer en frågeställning bearbetas åt gången med studiens 

resultat och tidigare forskning. Den första frågeställningen Hur har utbildningsmöjligheterna 

sett ut för flickor från Schedule caste från Indiens självständighet 1947 fram tills idag? Har 

gjort att en argumentation har funnit med genom studien har varit kvinnorna från Schedule 

caste upplevelse till rätt -och möjligheten till utbildning. Det som försvårar kvinnornas från 

Schedule caste rätt -och möjlighet till utbildning är att de blir förtryckta från två olika håll. 

Detta är något som en man från Schedule caste inte upplever i samma utsträckning. 

Utbildningssystemet som fanns i Indien under kolonialismen var för samhällets elit och övre 

kast fast barn från Schedule caste hade rätten till en utbildning. Men för indiska flickor var 

utbildningsrättigheter lång borta och inte färdiga. Britterna mål var att försöka utbilda en 

större massa men praktiskt var det svårt att genomföra och människor från Schedule caste 

utesluts från utbildning fast skolorna var öppen för alla kast. Cohn studie visar på att det finns 

lite material gällande barn från Schedule caste och deras skolgång i Madhopur.  

 

Den socioekonomiska situationen och den mentala inställning till utbildning kan ha orsakat 

problem många trodde troligen att utbildning inte var något för deras familj och de hade inte 

råd att skicka sitt barn till byns skola. Anita nämner hur flickor inte fick gå i skolan för 

familjen eller stammen familjen tillhörde inte hade den rätten som pojkar hade under den 

tiden. Hennes berättelse i frågan ger en uppfattning om hur vuxna tänkte runt 50-talet 

Kaushik och Nagvanshi diskuterar också hur människor från Schedule caste diskriminerades i 

samhället och barnen uteslöts i skolan av andra barnen och lärarna. Detta resulterade i att 

Schedule caste-barn slutar gå till skolan för att föräldrarna egen erfarenheter överfördes till 

sina barn. Kumar har en annan uppfattning om Varanasis skolor under den pre-kolonial 

samhället, hon menar att det inte fanns en formell utbildning till alla kvinnor. Men Deepti 
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förklarar närmare i sin intervju att Gandhis och Nehrus kvinnliga familjemedlemmar var en 

av de första kvinnorna som fick en likvärdig utbildning som männen.  

Medan Kumar förklarar att undervisningen som flickorna fick om de inte till hörde övre 

kastet eller Schedule caste innehöll hushållsarbeten och hemundervisning vilket gjorde 

flickorna mer attraktiva för giftermål. Studiens tredje frågeställning: Hur upplever kvinnorna 

från lägre kast förändringarna i utbildningsmöjligheterna? kommer att besvaras under 

resterande kapitel och det börjar med att Luxima ger en liknande bild och förklara hur hon 

fick börja skolan för att lära sig att sy och hushållsarbeten för hon skulle bli en god fru, hon är 

den som prata öppet om sin utbildning och dess mål. Medan Hemlat är en av de kvinnorna i 

studien som skulle få en riktig utbildning om hennes mamma inte hade blivit sjuk. I 

intervjuerna märks det att det finns en hög förståelse för utbildning till flickor men inte till 

kvinnor. Det är kvinnorna som är födda under 50-talet som skulle vilja lära sig att läs-och 

skriva för de har en hög medvetenhet vad utbildning kan ge för framtid som deras föräldrar 

inte såg. Vilket gör att man får tankar om hur invånare från en by där det inte finns någon 

förutsättning eller framgång för utbildning, men en får inte glömma att dessa kvinnor är en 

förtryckt grupp och måste ta till hänsyn då majoriteten inte har börjat i skolan och ingen har 

avslutat skolan. 

 

Bourdieus teori symboliskt kapital blir relevant då den kan beskrivas som ett fenomen som 

måste erkännas av olika grupper eller aktörer inom samma område. Här blir utbildning 

fenomenet och aktörerna blir individerna Schedule caste och de har accepterats att flickor inte 

ska utbilda sig eller söka sig till högre akademiska studier. Familjer från Schedule caste har 

även respekt till de människor som kommer från de högre kasten och därför accepterar att 

deras barn får utbildning medan deras barn får stanna hemma. Aktörer från brahminska kastet 

har accepterat att kvinnor kan studera vidare för högre studier och har därför ett annan 

symboliskt kapital. Hemlat är den enda som gick i skolan och gick till tredje klass. Hon hade 

fått gå längre om deras familj inte hade fått ekonomiska problem när familjen hade fått 

tillbaka en god ekonomi igen var det ingen idé för henne att börja skolan igen för att hon hade 

missat flera år. Medan Vimlia svarade att hon redan vid tolv års ålder gifte sig och flyttade 

med sin man till hans hem, innan dess hade hon tagit hand om sina syskon. Detta kan tyda på 

att hon inte har gått i skolan överhuvudtaget. 
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Med studiens andra frågeställning Vilka faktorer har påverkat flickors rätt och möjligheter 

till utbildning under denna period? Kunde kvinnorna beskriva huvudorsakerna till varför just 

de inte kunde gå till skolan. Det alla påpeka var ekonomiska problem. Sen i de familjerna där 

det fanns någon form av ekonomisk resurs accepterades inte flickorna i skolan eller 

prioriterades bröderna och små systrarna istället exempelvis Luxima som hade flera systrar 

men det var brodern som fick gå i skolan och han tog inte vara på möjligheten.  

Kvinnorna upplevde en frustation att de inte fick gå i skolan men förstod deras föräldrars 

beslut då de hade knappt mat på bordet vissa dagar, en av kvinnorna fick också sluta skicka 

sina barn till skolan för ekonomi var så dålig vilket hon tyckte var jobbigt för hon ville att 

hennes barn skulle få en bra utbildning.  

Men idag borde det ekonomiska problemet inte vara något problem för en familj från 

Schedule caste då de kommunala skolorna är gratis för alla barn. Det Deepti antog var 

problemet var att de kommunala skolorna inte ger en likvärdig utbildning som de privata och 

därför vill föräldrarna skicka dem till en privatskola istället.    

 

Nästa argumentation när det kommer till kvinnornas rätt och möjlighet till utbildning är 

kvinnornas roll inom familjen och samhället. Traditionellt i Indien har flickor och kvinnor 

länge varit den personen som har gjort alla sysslor hemma för att tjäna sin familj. Det beror 

på att kvinnorna måste lyssna på sin far eller make och kan inte bestämma över sin kropp 

eller sinne så hon kan skapa en egen uppfattning och ta egna beslut. Kvinnorna som inte gick 

i skolan fick istället lära sig om matlagning, städning och barnpassning. Vilket begränsar 

deras område till huset och kvinnorna var inte hemma för att leka. De skötte grödorna, tog 

hand om sina små syskon vilket kan ses som en skydd från andra människor. Deepti berätta 

hur föräldrarna inte skicka flickorna till skolan för att de inte var en flickskola med bara 

kvinnliga lärare för föräldrarna litade inte på manliga elever eller lärare. Vilket kan ses i 

kvinnorna berättelser då de pratar om dominanta föräldrar, Kalhawati fick ta en moderlig roll 

redan i ung ålder då hennes mamma dog. Vilket gjorde att hon gifte tidigt och hon som 

många fler har en make som älskar dem och ser dem som en jämbördig. Fast Kalhawati hann 

inte leva länge med sin man då han dog och lämna familjens uppgifter till henne. Det är flera 

kvinnor som beskriver en liknande bild att de gifter sig unga och deras man går bort vilket 

kan tyda på dålig förutsättningar eller att kvinnornas män är mycket äldre än dem själva. 

Något som har varit en argumentation genom varje intervju och litteraturstudie är att 

kvinnorna har fått lära sig in till en vuxen ålder att kvinnor inte behöver någon utbildning i 

vuxen ålder.  
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Fumati och Munia är två kvinnor som speglar detta exempel. De båda har ett starkt 

ekonomiskt och socialt kapital jämfört med de andra kvinnorna som deltar i studien. De 

berättar inte direkt hur kaststatusen påverkar dem. Men de båda kvinnorna hade en 

bekvämare inställning för utbildningen nu när de har en ekonomisktrygghet och 

utbildningsmöjligheter för deras barn. Kvinnorna var inte intresserade att lära sig läsa och 

skriva vilket kan uppfattas som ignorans och vilken ställning kvinnorna har i samhället inom 

Schedule caste ser det som en skam att studera i vuxen ålder. Bourdieus antagande om ett 

kulturellt kapital får en allt större trovärdighet då värderingar och normer styr Schedule caste 

tillhörighet och rättighet. Anita berättar att hennes familj har en förståelse för utbildning men 

det verkar som många familjer i området inte har någon förståelse för utbildning när det 

kommer till en själv utan bara till sina barn.  

 

Sammanfattningsvis har kvinnorna i intervjuerna fått uppleva utbildning i två steg: det första 

är deras barndom där möjligheten till utbildning för kvinnorna från Schedule caste i Nagwa 

under mitten av 50-talet fanns inte och ur ett kulturellt kapital var utbildning väldigt litet. 

Förutom i Deepti och Shashia fall där hade en hög medvetenhet för utbildning då båda 

familjerna har akademiskt utbildade föräldrar och alla syskonen fick en likvärdig utbildning 

oavsett kön. Kvinnorna i Schedule caste liv fortsatte utan någon möjlighet till utbildning men 

deras barn har fått möjligheten. När kvinnorna fick sedan frågan om de fick chansen att 

studera skulle de ta dem svara de flesta kvinnorna födda runt 50 och 60-talet att de skulle ta 

chansen en bara om någon kunde ta hand om hemmet och deras familj. Medan kvinnorna 

födda runt 75 -och 90-talet svara att de inte skulle ta chansen då det är skamligt att börja 

studera sent. Vilket kan uppfattas som att de kvinnor som har levt längre har en större 

förståelse förstår än vad de yngre kvinnorna har och de ser det som en skam att lära sig att 

läsa och skriva sen i sina liv.  

 

Det sista argumentet är hur dagens utbildning ser ut för flickorna i Indien och det ser ganska 

ljust ut i framtidsperspektiv. Det har hänt enligt Deepti en stor förändring när det kommer till 

dagens utbildning för flickor. Men kvinnor lever fortfarande i ett socio-kulturellt samhälle där 

männen är dominerande vilket är ett reproduktionssystem från Bourdieu, där det finns elit 

inom utbildningssystemet och Kumar anser att de utbildade männen är den dominerande 

eliten i dagens Indien. Men alla män kan inte ses som den utbildade eliten det är utan det är 

männen från de övre kasten vilket har gjort att de outbildade männen har uteslutit kvinnorna 
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från offentliga rum och skolan. Eftersom en större massa utbildar sig såsom kvinnor och män 

från Schedule caste måste eliten skapa nya barriärer för att skydda sin elit i sociala ställning.  

Men UNESCO’s rapport visar på en annan bild där den indiska regeringen försöker få alla 

barn att gå till skolan. Vilket gör att studiens sista frågeställning: Vilka skillnader i 

utbildningsmöjligheter finns idag mellan kvinnor från lägre kast och kvinnor från samhällets 

elit? kan besvaras. Rapporten förklarar att skolan har blivit en aktiv roll inom regeringen 

central organisation och dagens flickor från Schedule caste som bor ute på landet ska kunna 

gå till skolan eftersom de ska kunna välja den närmare eller ha rätt till skolbuss. Deepti 

hävdar att fler flickor går i skolan tack vare projektet Sarva Shisha Abhiyan (SSA). Deepti 

förklarat också att projekt har gett ett positivt resultat men fortfarande går inte alla flickor i 

skola och majoriteten kommer från Schedule caste. Regeringen i det här fallet måste nå ut till 

hela Indiens befolkning och förklara vara utbildning ska vara något för alla. I studien hade 

även en gruppintervju gjorts med flickor från Vasanta College. Tyvärr blev inspelningen 

dålig att det inte gick att höra allt vad flickorna berätta vilket gjorde att den inte kunde 

användas i resultatet. Men flickorna fick frågor om framtidsyrken som de vill jobba med.  

 

Flera vill bli lärare, läkare eller entreprenör fast det fanns en flicka som stack ut hon berätta 

att hon ville bli militär men idag får inte kvinnorna jobba inom militären. Hennes föräldrar 

stötta henne beslut. Flickan berätta även kvinnor i södra Indiens kör riksha det fick ingen 

kvinna göra för fem år sedan, den här flickan var mycket medveten om samhällsförändringar 

och kvinnors rättigheter. Vilket kvinnorna i studien inte fick uppleva som flickor då de levde 

med dagliga förtryck och man kan inte bestämma vilken form av förtryck som har varit mer 

avgörande än den andra utifrån deras berättelser. Men något en kan ta från deras berättelser är 

att pojkar uppskadades mer, socioekonomiskt var människor från Schedule caste utsatta. Sen 

som vuxna var kombinationen mellan Schedule caste och att vara kvinna ett underläge, men 

idag har allt fler organisationer öppnat ögon för att hjälp just dessa grupper och det ger 

kvinnor rätten och möjligheten att utbilda sig. Deepti förklara att idag har Indiens regering 

skapat projekt där vuxna från olika kast kan få en gratis utbildning i att lära sig läsa och 

skriva men tyvärr är det många kvinnor från Schedule caste som inte utnyttjar detta. Detta 

kan åter igen bero på att områden som Schedule caste inte tycker att vuxna kvinnor ska börja 

studera när de har ett hem att skötta. Men projektet visa på en förändring i samhället och 

människor inom Indiens kulturella elit börjar förstår vikten av en god utbildning för både 

flickor och pojkar. Vilket är det första steget som Bourdieu har hävdat att samhället elit måste 

accepterar förändring innan det sker en positiv förändring. 
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4.2. Metoddiskussion  

Studien var uppbyggd med en induktiv forskningsprocess, vilket ger dig som ”forskare” kan 

skapa egna tankar och idéer och göra egna antagande. Det finns dock alltid en risk att göra 

eget antagande genom att bli påverkad av studiens resultat, teorier och tidigare forskning. 

 För få en rättvis bedömning av det analyserade datamaterialet användes en form av 

historieskrivning Oral History. Oral History ska berätta befolkningens historia och berätta 

om en samhällsstruktur. Därför har flera kvinnor intervjuats och sedan har intervjuerna 

transkriberats och lästs igenom ett flertal gånger. Varje fråga och material ska vara relevant 

för innehållet i resultatkapitlet och frågeställningarna. De rubriker som skapas i studien 

berörde: Hur kvinnors rätt till utbildning har förändrats för kvinnorna från Schedule caste i 

Indien. Genom att använda sig av citat och text i resultatkapitlet och dess analys stärktes 

validiteten i studien.   

 

När urvalsgruppen skulle tas fram för studien valdes kvinnorna utifrån deras ålder och vilket 

kast de tillhörde, deras livsberättelser och åsikter är vad studien eftersöker. Detta urval gjorde 

så att de etiska ramarna inte överskreds men samtidigt kunde kvinnorna ge svar på 

intervjufrågorna. Kvinnorna skulle inte uppleva kränkning eller obehag när de skulle besvara 

frågorna. Några av kvinnorna valde att inte besvara några av frågorna och det accepterades. 

Det som var viktigt med studiens intervjuer var kvalitén i deras berättelser. Om kvinnorna 

svarade på en av frågorna utförligt behövde det inte ställas några ledande frågor, vilket 

majoriteten inte gjorde vilket gjorde att den som gjorde intervjuerna fick ställe följdfrågor. 

Något som ska finnas i åtanke är att intervjuerna med kvinnorna är att dem är med tolk och 

visa svar kan ha förändrats men även att det fanns andra kvinnor runt omkring som kan ha 

påverkat deras svar. Men flera kvinnor var öppna med deras position i samhället. Den här 

studien är också skriven från en students infallsvinkel och person är inte helt kvalificerad som 

intervjuare, vilket gör att intervjuerna inte håller full kvalité, som det troligtvis hade funnits 

med en mer etablerad intervjuare. Nu i efterhand kan några frågor varit bättre formulera eller 

utvecklas mer, bara för att få bättre kvalité och intressantare intervju. I slutänden fungerade 

intervjufrågorna och frågeställningarna blev besvarade och kvinnorna gav intressanta svar. 

Deras berättelser stämde bra överens med tidigare teorier och forskning. Litteraturen har både 

likheter och skillnader som kvinnor intervjuer. Detta visar självklart inte att Indiens samhälle 

ser likadant ut som i Varanasi.  
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5. Slutsats 

Intervjuerna har gett den här studien en positiv slutsats i form att det tyder på att flickors rätt-

och möjligheter utbildning har ökat åt en positiv riktning även inom yrkesutbildning. Eliten i 

Indiens som är dagens regering försöker hjälp till med två-planläggning. Genom att göra all 

befolkning medvetna att flickors utbildning generera till en positiv utveckling och skapa ett 

utbildningssystem som ansvarar för att ge flickor en likvärdig samt en utmanande för att 

förbättra och utveckla deras utbildning. Avslutningsvis har den här studien gjort ett positivt 

avtryck för den visar på en lång historia där kvinnors rätt-och möjlighet inom utbildning samt 

samhället har förändrat och förhoppningsvis fortsätter kvinnornas historia mot rätt riktning. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjufrågorna till mammorna och far – och mormödrarna  
 

1 Name: 

  

2 Age: 

  

3 Did you get the opportunity to go to school?  

- No- Why? Can you read or write?  

- Yes- tell me little about you school years? 

 

4 Can you tell a little bit about your life and your family?  

- Your parent are they educated?  

- Your siblings, had they the opportunity to go to school?  

- Your kids are they going to school? 

 

5 If you had the chance to go to school today, had you take it? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 2: Intervju med Deepti 

 

1. Can you tell me little about the educations rights women had around the Independence 

of India? 

 

2. Do you know that subject they had in the education, did they had such subject like 

history or math at that time? 

 

3. In the history do you remember a special mark or time from the Independence till today 

that change women’s rights? 

 

4. Do you think this changes of rights slowly change or fast change? 

 

5. Today it’s often the boy go to one school and girls go to one school, do you think in the 

future that boy and girls go in the same school, in every school? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 3: Karta Indien 

 


