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Abstract	

Tilda Luthman (2019) Gestaltning av religion i två barnböcker - En komparativ motivstudie. 
Svenska, Självständigt arbete, avancerad nivå̊, inriktning 4–6, 15 högskolepoäng, 
VT 2019, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.  

	
I denna uppsats analyseras barnböckerna Dags för ramadan! (2015) skriven av Özlem Sara 

Cekic och Vad skulle Jesus ha gjort? (2016) utgiven av Merete Føyen Arnevåg. Syftet med 

denna uppsats är att analysera hur de två barnböckerna gestaltas utifrån religion. Detta för att 

sedan undersöka om böckerna kan användas i undervisningen för att minska diskriminering 

på grund av religion. Arbetet grundas till största del på tidigare forskning kring kristendomens 

och islams gestaltning i barnlitteratur. Det förekommer även annan tidigare forskning som är 

av relevans för uppsatsen. Uppsatsen består av en komparativ motivstudie. Jag genomför en 

närläsning av böckerna för att finna olika motiv till temat religion. Därefter följs en kritisk 

närläsning för att finna underliggande budskap. Avslutningsvis sker en komparation mellan 

boken med kristen gestaltning och boken med muslimsk gestaltning. Resultatet visar att 

böckerna kan vara en bra grund i undervisningen för att motverka diskriminering på grund av 

religion. Karaktärer i böckerna framställer sin religiösa tro positivt utifrån sina olika 

perspektiv. Böckerna visar stundvis dock en vinklad bild av olika aspekter relaterat till 

religionsfrågor. Ibland framskymtar också ett propagerande syfte som man kan skönja i båda 

böckerna. Om eleverna kan identifiera sig med karaktärerna i de litterära verken kommer 

deras uppfattning utifrån detta vara vitt skilda. Det behöver därmed inte betyda att det med 

automatik utgör grunden för en positiv utveckling av elevernas identitetsskapande vilken 

tidigare forskning beskriver. Pedagoger måste förklara och tydliggöra att böckerna framställs 

utifrån ett visst perspektiv. Lärare behöver även fundera över i vilket syfte böckerna i 

undervisningen ska användas. Att rekommendera att låta eleverna själva läsa dessa böcker 

utan vidare fördjupning kan till och med vara olämpligt. Pedagoger och elever bör ta sin 

utgångspunkt i att tillsammans utveckla en förståelse för litteraturens budskap. Detta 

förslagsvis genom att välja ut ett fåtal händelser ur boken och använda dessa mer djupgående 

i undervisningen. 

 

Nyckelord: Islam, kristendom, diskriminering, barnböcker, identitetsskapande, motivation, 
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1.0	Inledning	
	
Värdegrundsuppdraget i läroplanen fastställer att “Ingen i skolan ska utsättas för 

diskriminering på grund av […] religion ” (Skolverket 2017, s.5). Trots att det fastställs i 

läroplanen är diskriminering på grund av religion ett vanligt förekommande problem (Sanders 

och Graff 2010, s.168). Donald McCrary beskriver i ”Not Losing My Religion: Using The 

Color Purple to Promote Critical Thinking in the Writing Classroom” att religion sedan lång 

tid tillbaka framställts vara ett tabubelagt ämne inom skolans arena. Trots detta behöver lärare 

lyfta en diskussion kring det (McCrary 2009, s.9). Jennifer Sanders, Kris Foyil och Jennifer M 

Graff beskriver i ”Conveying a Stance of Religious Pluralism in Children’s Literature” att 

skolan är en plats där det finns möjlighet att utveckla en tillåtande miljö där ämnen av sådan 

karaktär kan diskuteras. Vidare kan människor då bli bemötta med respekt (Sanders, Foyil 

och Graff 2010, s.169). Elever med skilda trosuppfattningar är en naturlig del av skolans 

mångfald. Med stor sannolikhet kommer jag i och med det som framtida lärare att få möta 

dessa barn. För att kunna skapa bästa möjliga lärandemiljö och undervisningsklimat är det av 

stor betydelse att eleverna utvecklar acceptans för människors olika religiösa identiteter. I 

linje med detta beskrivs ett syfte inom svenskämnet att barnen ges möjlighet att utveckla” 

[…] den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket 2017, s.252). 

 

Raiwa Hayik beskriver i ”Addressing Religious Diversity through Children’s Literature: An 

English as a Foreign Language Classroom” in Israel att skönlitterära böcker är ett bra sätt för 

barn att utveckla förståelse för andra människor (Hayik 2015, s.95). Tami Craft, Al-Hazza 

och Kathrine T Bucher beskriver i ”Building Arab Americans Cultrural Idetity and 

Acceptance with Children’s Literature” att barn i skolan har med sig olika erfarenheter och 

skilda bakgrunder (Craft Al-Hazza och Bucher 2008, s.211). I min framtida yrkesroll som 

lärare är det viktig att finna strategier och metoder där eleverna ges möjlighet att utveckla 

förståelse för varandra.  

 

Att motverka diskriminering på grund av religion är idag ett prioriterat område inom skolans 

värdegrundsarbete (Skolverket 2017, s.5). Detta innebär att motverka den negativa stereotypa 

bilden, vilket Mia Faber beskriver är en av faktorerna till att diskriminering idag förekommer 

(Faber u.å.). Det finns begränsat med forskning kring religion i barnlitteratur (Sanders och 

Graff 2010, s.170). Det är i och med det av stor betydelse att finna böcker av hög kvalité som 

kan användas i undervisningen med syfte att motverka diskriminering. Heidi J Torres 
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beskriver i ”On the Margins: The Depiction of Muslims in Young Children’s Picturebooks” 

att det är viktigt att lärare tar ansvar och analyserar litteratur som är tänkt att användas i 

undervisningen för att upptäcka hur religion framställs. Som lärare är det viktigt att vara 

medveten om vilken bild som böckerna visar (Torres 2016, s.206). 

 

1.2	Syfte	
• Mitt syfte blir därmed att analysera de två valda barnböckerna Vad skulle Jesus ha 

gjort? (2016) författad av Merete Føyen Arnevåg och Dags för ramadan! (2015) 

utgiven av Özlem Sara Cekic. Jag avser att undersöka hur kristendom gestaltas i ena 

boken och hur islam gestaltas i den andra. Utifrån detta besvarar jag sedan mina 

frågeställningar; dels hur religion framställs och dels om böckerna kan användas i 

undervisningen för att motverka diskriminering på grund av religion. 

 

1.3	Frågeställningar:		
• Hur framställs religion i de valda barnböckerna? 

• Kan man som lärare använda barnböcker i undervisningen för att motverka 

diskriminering på grund av religion? 

2.0 Disposition	
Du har precis fått läsa min inledning. Anledningen till varför detta ämne anses viktigt och 

relevant för min framtida yrkesroll har i och med det beskrivits. Detta har resulterat i mitt 

syfte samt mina två frågeställningar. Inledningsvis kommer min metod att beskrivas. Syftet är 

att ge en förklaring till hur jag gått tillväga samt beskriva olika definitioner. Metodsavsnittet 

slutar med en kritisk granskning av mina metodval. Vidare ges en bakgrund av tidigare 

forskning som har relevans för mitt valda område. Avsnittet kommer att vara uppdelat under 

olika rubriker. Dessa kommer benämnas: barnbokens historia, litteraturens påverkan kring 

acceptansen för olikheter, islam och kristendomens gestaltning i barnlitteraturen och 

motivation till läsning. Information kring författarna av mina analysobjekt, Özlem Sara Cekic 

och Merete Føyen Arnevåg kommer därefter att presenteras. Detta följs sedan av en 

presentation av böckerna Dags för ramadan! (2015) och Vad skulle Jesus ha gjort? (2016). 

 

Därefter följer min analys av böckerna jag valt. Boken med muslimska inslag analyseras först 

och därefter analyseras boken med kristna inslag. Analysen kommer sedan följas av en 

jämförelse mellan böckerna. I det jämförande avsnittet kommer både likheter och olikheter att 
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beaktas. Dessa avsnitt avser att besvara frågeställningen: Hur framställs religion i de valda 

barnböckerna? Uppsatsen följs därefter av en diskussion. Diskussionen syftar främst till att 

beskriva de slutsatser jag kommit fram till. Jag grundar det på min analys, tidigare forskning 

samt mina egna didaktiska reflektioner. I diskussionen besvaras frågeställningen: Kan man 

som lärare använda barnböcker i undervisningen för att motverka diskriminering på grund av 

religion? Uppsatsen avslutas med förslag till framtida forskning. 

 

3.0 Metod	
	
3.1	Informationssökning	
	
För att finna barnböcker till min uppsats som innehöll den muslimska tron använde jag mig av 

databasen ELSA, svenska barnboksinstitutets databas. Med hjälp från barnboksinstitutet fick 

jag olika sökord som jag använde för att få fram relevanta barnböcker till min uppsats. Jag 

fick med hjälp av sökordet ”ramadan” bland annat fram ett av mina två valda analysobjekt: 

Dags för ramadan! (2015) Utgiven av Sara Özlem Cekic. 

 

Att hitta en bok med kristen gestaltning som passade min uppsats ansåg jag vara mer 

svårfunnet. Jag besökte därmed Örebro stadsbibliotek och rådfrågade en bibliotekarie om 

barnböcker med kristen gestaltning. Boken jag sökte skulle även vara utgiven de senaste fem 

åren och vara rekommenderad för barn 9–12 år. Bibliotekariens rekommendation var, förutom 

två andra böcker, boken Vad skulle Jesus ha gjort? (2016) som sedan att bli mitt andra 

analysobjekt. 

 

För att finna tidigare forskning som behandlar ämnet religion i barnböcker och sådant som 

relaterade till ämnet diskriminering använde jag databasen ERIC. ERIC är en databas för 

pedagogik, utbildning, och lärande. För att få fram relevanta artiklar för mina ämnesområden 

valde jag att använda sökord som: ”acceptans AND childrens literacy” ”christianity in 

children’s literacy”, ”islam in children’s literacy” ”discrimination AND religion” ”analysis of 

religion in children’s literacy”. Materialet som jag valde att använda mig av är vetenskapligt 

granskat. Jag valde även artiklar som alla gick att öppna i fulltext. I och med att alla artiklar 

gick att läsa i fulltext säkerställde jag att dess sammanfattning stämde överens med textens 

innehåll. 
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Trots att jag hittade en del internationell forskning ville jag finna mer svensk forskning kring 

kristendom och islam i barnböcker. Mitt syfte var att det skulle vara liknande studier som jag 

skulle göra. Vid sökande var detta dock relativt begränsat. Jag använde mig av databasen 

LIBRIS för att finna svensk forskning om islam och kristendom i barnböcker. Jag fann genom 

databasen två olika böcker som kom att utgöra en stor del av den tidigare forskningen kring 

gestaltning av religion. Böckerna innehöll liknande studier som jag tänkt genomföra. 

Böckerna jag valde var Gudrun Fagerströms bok: Människan och makterna: Icke-kristna 

religioner gestaltade i barn- och ungdomslitteratur (2002) och Ying Toijer-Nilssons bok: Tro 

och otro i modern barnlitteratur (1976). Båda undersökte barnböcker med fokus på 

gestaltning av religion. 

 

3.2	Val	av	primärlitteratur	
Jag har valt att utgå från Maria Nikolajevas definition av barnbok. Hon beskriver i 

Barnbokens byggklossar (2004) att enligt definitionen från FN är ett barn mellan 0 till 18 år 

gammalt. Hon beskriver vidare att barnlitteraturen inte utgör någon specifik genre. 

Barnlitteraturen är publicerad, lanserad, skriven och analyserad av ett expertisområde där 

syftet är att det ska anpassas till barn (Nikolajeva 2004, s.13–15).  

 

I min analys valde jag att avgränsa mig till barnböcker med den kristna och den muslimska 

tron. Båda religionerna är två stora religioner som med säkerhet återfinns hos elever i varje 

skola. Mitt urval av barnböcker grundades utifrån den årskurs jag i framtiden kommer att 

undervisa i. Böckerna är således rekommenderade till barn 9–12 års åldern, vilket är ett av 

mina kriterier vid val av böcker. Andra kriterier vid val av litteratur var även att det skulle 

vara relativt nya barnböcker. Jag avgränsade mig i och med det ytterligare till böcker som 

givits ut de senaste fem åren. Ett kriterium var även att barn som läser dessa skulle ha 

möjlighet att relatera till dem. Med anledning av det valdes böcker som utspelar sig i en 

normal vardag och i en miljö som barn kan relatera till, exempelvis i skolsammanhang.  

 

Utifrån mina ovanstående beskrivna kriterier valde jag vid mitt första urval ut fem olika 

barnböcker som jag mer eller mindre ansåg passade mina kriterier. Två av böckerna hade 

muslimsk gestaltning. Dessa fick jag fram med hjälp av sökordet ”ramadan” genom databasen 

ELSA. Tre av böckerna var barnböcker med kristen gestaltning. Böckerna var 

rekommendationer från Örebro stadsbiblioteks bibliotekarie. Efter jag hade gjort mitt första 

urval av böcker gjorde jag ett medvetet val att endast översiktligt läsa böckerna. Mitt syfte 
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med det var att jag ville ha en så neutral ingång som möjligt vid analysen. Med detta menar 

jag att jag inte medvetet ville välja någon av böckerna som jag redan på förhand visste visade 

en stark negativ, positiv eller någon annan specifik bild av religion som var tydligt 

framträdande. Jag ville inte avsiktligt påverka vilket resultat min analys skulle visa. En mer 

systematisk och noggrann läsning genomfördes när jag hade valt ut mina två böcker till 

uppsatsen.  

 

Böckerna som jag slutligen valde var Dags för ramadan! (2015) och Vad skulle Jesus ha 

gjort? (2016). Mina valda analysobjekt ansåg jag vara bättre tillämpade till min uppsats än de 

andra barnböckerna. Genom att läsa böckerna översiktligt ansåg jag att de valda böckerna till 

större del uppfyllde kriteriet: att barn i 9–12 års ålder skulle kunna känna igen sig i dem. 

Böckerna speglade till större del ett vardagligt liv för barn och ungdomar. En anledning var 

även att temat religion förekom genomgående i bokens handling. 

 

3.3	Analysens	tillvägagångssätt	
  

För att genomföra en noggrann analys valde jag att använda mig av flera metoder för att på ett 

tillfredsställande sätt kunna svara på mina frågeställningar. Metoderna som jag har använt 

mig av är: en motivstudie, närläsning, kritisk närläsning och en komparativ metod. Alla 

metoder kommer i detta avsnitt att beskrivas. Jag avslutar med en kritisk granskning av mina 

metodval. 

 

Jag valde att göra en motivstudie. Lena Kåreland beskriver i Skönlitteratur för barn och unga: 

historik, genre, termer och analyser (2015) att ett motiv är ett slags innehållselement. Det 

återkommer ett flertal gånger i berättelsen och skapar struktur. Hon beskriver vidare att 

motiven både kan framställas konkret och genom olika symboler (Kåreland 2015, s.122–124).  

 

Nikolajeva framför en annan definition av motiv. Hon beskriver att det finns olika slags 

motiv. Mitt val är att använda hennes definition av centralmotiv. Detta kan även benämnas 

som bokens tema (Nikolajeva 2004, s.66–67). Jag kommer, med hjälp av olika motiv i 

böckerna, att analysera framställningen av temat religion. Det genomför jag bland annat 

genom att använda explicita och implicita motiv. Nikolajeva beskriver att dessa handlar om 

ifall motiven är öppna eller dolda (s.66–67). Jag kommer därmed att analysera båda böckerna 

utifrån vad som konkret går att urskilja ur texten men även underliggande budskap. Mitt fokus 
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var att analysera olika motiv. Dessa kan likställas med olika mönster som är återkommande i 

böckerna. Tillsammans bildar de böckernas centralmotiv, temat religion. För att finna motiv i 

barnböckerna använde jag metoden närläsning.  

 

När jag hade valt barnböckerna till min uppsats hade jag, som tidigare beskrivits, endast läst 

översiktligt. Jag övergick till en mer systematisk och noggrann läsning av böckerna. Till hjälp 

använde jag mig av metoden närläsning. Bo Johansson och Olof Svedner beskriver i 

Examensarbete för lärare (2010) att närläsning innebär att läsa en text på ett speciellt sätt 

genom att texterna läses med en extrem noggrannhet (Johansson och Svedner 2010, s.57).  

 

Första gången jag läste böckerna skrev jag ner vilka olika situationer, personer och miljöer 

som på något sätt relaterade till religion. Jag fick utifrån det fram olika aspekter av religion 

som gestaltades på skilda sätt. De olika aspekterna som jag urskilde ur böckerna var olika 

motiv som tillsammans byggde upp centralmotivet religion i böckerna Varje motiv gick i och 

med det att relatera till religion. Jag valde att fokusera på en bok i taget. 

 

Jag skapade därefter olika kategorier av alla motiv som jag fann i böckerna. Johansson och 

Svedner beskriver att det är av stor vikt vid ett analysarbete att hitta tematiska kategorier 

eftersom det resulterar i en större systematik (Johansson och Svedner 2010, s.58). Jag skapade 

först olika kategorier till boken med kristen gestaltning. Sedan gjordes samma sak för boken 

som gestaltar den muslimska tron. Varje kategori som jag hade skapat innehöll olika motiv 

som på skilda sätt relaterade till religion. Flera motiv var liknande och kunde därmed 

grupperas under samma kategori. Efter jag ordnat motiven under olika kategorier valde jag att 

fördjupa mig i dessa. 

 

Ett val var att fokusera på olika aspekter vid olika genomläsningar. Jag läste en bok i taget 

och fokuserade vid olika genomläsningar på en av kategorierna och tillhörande motiv. Således 

fördjupade jag mig i varje motiv genom att återigen läsa böckerna med ett speciellt fokus. Jag 

kunde finna sådant som jag inte lagt märke till, men även fördjupa mig i sådant jag tidigare 

redan urskilt ur böckerna.  

 

Utifrån den muslimska boken skapade jag kategorierna: Familjen, skolmiljö och med 

kompisar, lärarnas syn på religion och religiösa högtider. I den kristna boken skapade jag 
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kategorierna: Söndagsskolan, kyrkan, skolmiljö, religion i vardagen, familjen och bönen. 

Kategorierna kommer senare i uppsatsen att utgöra egna rubriker i analysdelen.  

 

När jag hade genomfört en noggrann närläsning, funnit flera motiv samt skapat olika 

kategorier för varje bok genomförde jag en kritisk närläsning. Johansson och Svedner 

beskriver att en kritisk närläsning handlar om att ställa frågor till textens innehåll. Frågorna 

beskrivs exempelvis kunna handla om vilket syfte det som skrivits har. Det kan även innebära 

frågor gällande innehållets betoning. Läsaren kan då genom att analysera vad som betonats 

extra och vad som betonats mindre urskilja olika tolkningsmöjligheter av innehållet 

(Johansson och Svedner 2010, s.57–58) 

 

Mitt syfte med att genomföra en kritisk närläsning var att jag även ville analysera böckerna på 

ett kritiskt sätt. Det innebar att jag inte endast ville ge en redogörelse för vad som uttryckligen 

stod i böckerna och enbart redovisa för barnbokens innehåll. Mitt syfte med en kritisk 

närläsning var att upptäcka vilka motiv, relaterat till religion, som ofta var återkommande och 

sådant som behandlades mer kortfattat. Den kritiska närläsningen genomfördes även genom 

att jag fördjupade mig i författarnas resonemang och syfte. Uppsatsen fick enligt mig således 

en djupare analys då resonemanget i analysen fördjupades.    

 

 Jag genomförde en kritisk närläsning på redan befintliga motiv som jag fått fram via 

närläsningen. Utifrån Johansson och Svedners beskrivningar om vad en kritisk närläsning 

innebär, skapade jag två frågor (Johansson och Svedner 2010, s.57). De frågor jag hade till 

min hjälp var: Vad är det som tagits med i barnboken och vad har tonats ner? Jag använde 

även frågan: Vad kan författarna av mina analysobjekt haft för syfte genom att skriva på detta 

sätt? Med hjälp av frågorna fördjupades mitt analysarbete. Detta med anledning av att texten i 

böckerna fick läsas ur olika perspektiv samt att mitt resonemang utvecklades. Genom en 

kritisk närläsning kunde jag lättare urskilja underliggande budskap. 

 

När jag hade utfört en noggrann närläsning samt en kritisk närläsning av mina två 

analysobjekt valde jag att genomföra en komparativ metod. Johansson och Svedner beskriver 

att en komparativ metod innebär att använda flera olika texter. Dessa skapar sedan möjlighet 

till jämförelse. En komparativ metod innebär inte att enbart förklara texternas innehåll och 

förstå vad som sägs, utan syftet är även att analysera skillnaderna böckerna emellan 
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(Johansson och Svedner 2010, s.57). Med hjälp av en komparativ metod kunde jag således 

upptäcka möjliga olikheter och likheter mellan gestaltningen av kristendomen och islam. 

 

Mitt syfte med att använda en komparativ metod var att jag ville undersöka hur religion 

gestaltades utifrån skilda aspekter i barnböcker med olika religioner. Det som jämfördes var 

motiv utifrån den kristna boken jämfört med motiv utifrån boken med muslimsk gestaltning. 

En jämförelse gav mig möjlighet att upptäcka både likheter och olikheter mellan religionernas 

gestaltning vilket jag ansåg fördjupade analysen. I och med att jag valde två olika religioner 

ser jag en komparativ metod som högst väsentligt. En jämförelse av böckerna anser jag även 

vara fördelaktig i uppsatsen då en av mina frågeställningar är: Om man som lärare kan 

använda dessa i undervisningen mot diskriminering på grund av religion. En komparativ 

metod skapar möjlighet att upptäcka om böckerna på olika sätt kan användas i undervisningen 

mot diskriminering.  

 

När jag påbörjade den komparativa delen listade jag upp alla motiv där religion förekom i 

boken med kristen gestaltning. Jag gjorde sedan samma sak utifrån boken med muslimsk 

gestaltning. Jag använde motiven som jag tidigare fått fram genom min närläsning. Utifrån 

detta kunde jag upptäcka ifall böckerna hade några olikheter eller likheter. När jag skrivit ner 

alla olikheter och likheter fördes ett resonemang kring hur de skiljde sig åt alternativt hur de 

liknade varandra.  

 

Vid mitt analysarbete av barnböckerna var ett medvetet val att främst fokusera på texten då 

bilderna i båda böckerna inte ger någon ytterligare information kring gestaltningen av 

religion. Bilderna förstärker det som finns uttryckt i texten vilket gör att jag medvetet inte lagt 

fokus kring dem. Bilderna berörs endast i den mån de tillför något relevant till informationen. 

 

Jag kommer börja denna uppsats med att analysera boken Dags för ramadan! (2015) skriven 

av Özlem Sara Cekic. Därefter analyseras den andra boken Vad skulle Jesus ha gjort? (2016) 

skriven av Merete Føyen Arnevåg. Jag kommer under valda rubriker att beskriva religionens 

framställning inom olika miljöer och situationer. Jag använder mig av olika citat eller av 

annan beskrivning som jag anser är relevant. Därmed genomförs min egen tolkning av hur 

religionen kan gestaltas. Detta kommer även att kopplas till tidigare forskning. 

 



	 12	

3.4	Metodkritik		
 

Mitt resultat jag fått fram i denna uppsats grundas utifrån två olika barnböcker. Jag är 

medveten om att ett urval på två böcker är relativt lite. Med anledning av det begränsade 

urvalet vill jag framhålla att mitt resultat i uppsatsen inte kan utges för att vara representativt 

för alla barnböcker som innehåller religion. Jag valde två böcker med hänsyn till den 

begränsade tiden. Mitt syfte med ett litet urval var att hinna analysera böckerna grundligt. 

Med den begränsade tidsperioden hade jag troligtvis inte kunnat analysera ett större antal 

böcker lika djupt. Ett bredare urval, alternativt andra barnböcker hade kunnat givit ett annat 

resultat, vilket jag vill vara noga med att understryka.  

 

Johansson och Svedner beskriver att det är viktigt att genomföra en noggrann och systematisk 

läsning av böckerna. En nackdel med närläsning och kritisk närläsning beskrivs dock vara att 

det är svårt att skapa objektivitet. Både resonemang och sammanhang kan tolkas olika då 

läsaren kan inta olika perspektiv. Olika personer som läser samma material kan fokusera på 

olika saker i texten. Således kan även författarens syfte med att skriva på ett speciellt sätt ge 

utrymme för olika tolkningar (Johansson och Svedner 2010, s 57). Jag är därmed medveten 

om att mitt perspektiv jag redan innan hade bidrar till att läsningen blir subjektiv. Jag har 

vetskap kring detta och är medveten om att en annan läsare skulle kunna ha gjort en skild 

tolkning av materialet. Således är jag noga med att framhålla att detta är min analys och min 

egen tolkning av de två barnböckerna. Jag är medveten om, precis som Svedner och 

Johansson nämner: att en objektiv läsning är näst intill omöjlig att uppnå (s.57). 

4.0	Tidigare	forskning		
	
4.1	Barnbokens	Historia	
Lena Kåreland beskriver att barnbokens syn på barn har genom tiderna förändrats. Redan 

tidigt i historien har barnlitteraturen haft en uppfostrande roll. Värderingar och normer som 

var önskvärda kunde genom olika böcker fostra barn (Kåreland 2008, s.1). På senare tid har 

barnböckerna dock börjat anpassas utifrån barnets intressen. Utvecklingen har resulterat i att 

barnboken idag inte enbart har ett didaktiskt syfte. Religiösa inslag i barnlitteratur fanns 

inkluderat redan på 1600-talet. Produktionen av böcker vid den tiden beskrivs dock som 

relativt sparsamt. På 1970-talet blev det mer accepterat med tabubelagda ämnen i barnböcker. 

Sekulariseringen i samhället resulterade i att litteratur som var starkt influerad av 

kristendomen minskade (s.6–8).  
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4.2	Litteraturens	påverkan	kring	acceptans	för	olikheter			
Sanders, Graff och Foyl beskriver att när barn utvecklar förståelse för religion medför det ett 

flertal fördelar. För det första främjas en säkerhet hos barnet. För det andra utvecklas även en 

självrespekt samt en personlig religiös identitet. Eleverna får likaså möjlighet att utveckla 

empati för andra människor. Detta sker genom att barnen skaffar lärdom att förstå saker ur 

flera perspektiv (Sanders och Graff 2010, s.170). Craft Al-Hazza och Bucher beskriver att 

bland det bästa en lärare kan göra är att introducera skönlitterära böcker med mångkulturella 

inslag för mellanstadieelever. Böcker kan enligt författarna inte bara hjälpa elever att minska 

stereotypa bilder, utan kan även utvecklas i sitt identitetsskapande. Detta stimuleras genom att 

de kan identifiera sig med karaktärerna (Craft Al-Hazza och Bucher 2008, s.210). 

 

Sanders och Graff beskriver att böcker med religiösa inslag är ett fördelaktigt sätt för barn att 

utveckla acceptans för olikheter (Sanders och Graff 2010 s.172). Craft Al-Hazza, och Bucher 

menar att böcker med religiösa inslag bidrar till en ökad förståelse av världen. Eleverna får i 

med detta en vidare bild av samhället som vi människor lever i. Det är av stor betydelse att 

hitta böcker med hög kvalité. Lärare behöver utifrån det läsa ett flertal böcker med religiösa 

inslag för att säkerställa möjligheten att hitta böcker av god kvalité. Lärarna kan sedan 

använda böckerna för att hjälpa elever att utveckla respekt för varandra (Craft Al-Hazza och 

Bucher 2008, s.210–212). 

 

För att använda böckerna i undervisningen beskriver Hayik att det är det viktigt att läraren 

hjälper eleverna att finna likheter mellan olika religioner. Det handlar även om att 

medvetandegöra eleverna om andra kläder och ritualer. Till sist är det även viktigt eleverna 

får höra att människan ska få tro på vilken religion man vill och vara stolt över den. Böcker av 

hög kvalité kan uppnå dessa kriterier (Hayik 2016, s.95). 

 
4.3	Islam	och	kristendomens	gestaltning	i	barnböcker	
	
4.4	Böckerna	har	ofta	ett	lärandesyfte	
Torres beskriver att karaktärer i religiösa barnböcker ofta är opersonliga. Handlingen syftar i 

de flesta fall till att lära ut religion mer än att följa människornas vardagliga liv (Torres 2016, 

s.196). I likhet med Torres beskriver även Raili Keränen-Pantsu och Inkeri Rissanen i ”What 

Kind of Tensions Are Involved in the Pedagogical Use of Religious Narratives? Perspectives 

from Finnish Evangelic Lutheran and Islamic Religious Education” att lärare ofta använder 
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skönlitterära barnböcker i ett undervisningssyfte. Med detta menas att fokus syftar till att 

utveckla kunskap om själva religionsämnet. Eleverna beskrivs inte självständigt få 

socialiseras in i bokens handling och i religionens värld (Keränen-Pantsu och Rissanen 2018, 

s.158). I motsats till det antyder Janet Hilbun i ”The Role of Protestant Christianity in Modern 

Young Adult Realistic Fiction” att böckerna inte alls har ett didaktiskt bakomliggande syfte. 

Detta oavsett ifall boken har en positiv eller negativ gestaltning av religion (Hilbun 2007, 

s.199). 

	
4.5	Gestaltning	av	islam	i	barnlitteratur	
Gudrun Fagerström är lektor i litteraturvetenskap. Hon har publicerat sin bok Människorna 

och makterna: Icke kristna religioner gestaltade i barn - och ungdomslitteratur (2002) 

utgiven av svenska barnboksinstitutet. Hennes val av böcker är framför allt avgränsat till 

åldersgruppen 9–12 år. Fagerström valde att använda svenska böcker publicerade efter år 

1980. Hon analyserade ett antal barnböcker med fokus på hur islam gestaltades (Fagerström 

2002). Jag väljer att beskriva ett fåtal motiv som framkom av hennes analys.  

 

Mitt val är även att använda en komparativ studie genomförd av Diane Carver Sekeres. I 

artikeln ”Ideal Literature: faith-based books fo children” har hon jämfört barnböcker som 

gestaltade olika religioner, bland annat den muslimska och den kristna tron (Sekeres 2008). 

 

4.5.1	Vardagliga	livet	som	muslim	
Fagerström beskriver att majoriteten av karaktärerna i olika muslimska barnböcker framställer 

sin religiösa tro på ett tydligt sätt. I de flesta fall beskrivs detta ske genom olika seder. 

Sederna beskrivs ofta genom att de relateras till de fem grundpelarna inom islam (Fagerström 

2002, s.169). Sekeres beskriver att ett vanligt tema i barnböckerna även är att läsaren ska ges 

möjlighet att utveckla förståelse för det muslimska livet. Det handlar vanligtvis om att lyda 

sina föräldrar såväl som att följa Koranens budskap. Att delta i ramadan framställs i flera 

barnböcker som en viktig del i det muslimska livet. Genom att utföra den muslimska fastan 

ser barnet sig själv som en lydig muslim. Det är inte enbart barnet som känner stolthet utan 

även föräldrarna känner en stolthet för sina barn (Sekeres 2008, s.155).  

 

Sekeres beskriver vidare att religion i majoritet av böckerna framställs på ett normaliserat sätt. 

En del av det vardagliga muslimska livet handlar om att be. Bönen är en del av religionen som 

i de flesta fall förekommer på ett naturligt sätt i handlingen. Både mat, klädsel såväl som olika 
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högtider är ytterligare aspekter som skildras på ett normaliserat sätt i karaktärernas vardag. I 

livet som muslim förekommer även arabiska ord. De arabiska fraserna är ofta tillägnade Allah 

(Sekeres 2008, s.155–159). 

	
4.5.2	Förbud	inom	Islam	
Fagerström beskriver att det i somliga barnböcker med muslimsk gestaltning förekommer 

olika förbud. Dessa kan exempelvis handla om att karaktärerna inte får äta en viss föda eller 

dricka en viss dryck. Griskött och alkohol är två exempel på sådant som beskrivs vara 

otillåtet. Likaså karaktärernas klädsel kan orsaka problem. Slöjan är en del av muslimernas 

klädsel som i majoritet av barnböckerna ses som en problematik. Dess negativa framställning 

beror på att slöjan beskrivs som ett tvång för de muslimska kvinnorna och därmed inte skulle 

vara ett självständigt val för individen (Fagerström 2002 s.171). Olika normer och förbud 

inom den muslimska tron kan emellertid orsaka problematik i det sociala livet med anledning 

av att samhället och den religiösa tron har olika värderingar. Ett normbrytande beteende 

beskrivs inte alltid vara accepterat (s.140). 

 

Fagerström beskriver att en del av barnböckerna framställer bilden av att karaktärerna inte 

frivilligt utövar religionen. Utifrån föräldrarnas vilja att barnet ska leva religiöst utvecklas ett 

tvång hos karaktären. Föräldrarnas krav och förväntningar medför en problematik i och med 

rådande samhällsnormer. För att visa denna problematik lyfter Fagerström ett exempel ur 

böckerna hon analyserat. En pojke i en av de analyserade böckerna har en starkt negativ 

känsla inför religionen. Fadern förespråkar att pojken ska gå i moskén vilken pojken inte vill. 

Enligt pappan är religionen en styrka i vardagen. Pojken själv ställs inför en osäkerhet vilken 

religion och kultur han egentligen identifierar sig med (Fagerström 2002 s.140–143).  

Den slutsats som går att finna utifrån Fagerströms analys är att den muslimska tron ofta 

framställs på ett fientligt sätt. Den negativa gestaltningen visas både på direkta och indirekta 

sätt menar författaren själv (s.173). 

 

4.5	Gestaltning	av	kristendomen	i	barnböcker	
Toijer-Nilsson, doktor i litteraturvetenskap, fackboksförfattare samt kulturjournalist 

(Bonnierförlaget u.å.)		har i sin bok Tro och otro i modern barnlitteratur (1976) genomfört en	

motivstudie av olika barnböcker. Hon har gjort en analys av de senaste årens svenska 

barnboksproduktion. Detta med syftet att se hur kristendomen gestaltades i dessa (Toijer-

Nilsson 1976, s.9). Författaren utgick från motiven: gudsbilden, gestaltningen av Jesus samt 
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bönen. Jag kommer att använda dessa kategorier för att beskriva resultatet av Toijer-Nilssons 

analys.  

 

Toijer-Nilssons bok är utgiven 1976. I och med årtalet på författarens studie är jag medveten 

om att bokens aktualitet kan ifrågasättas. Böckerna som författaren analyserat är äldre än de 

böcker som jag valt, vilket jag har medvetenhet om. Studiens relevans kan i nutid, i detta 

sammanhang, därmed ha begränsad betydelse. Mitt val är ändå att använda boken Tro och 

otro i modern barnlitteratur (1976) till min tidigare forskning.  

 

För det första var utbudet av svensk forskning, som liknande studien jag gjort, relativt litet. 

Förutom den begränsade forskningen har författaren enbart, med undantag av två norska 

böcker, baserat sin studie på svenska böcker. Studien grundas även utifrån böcker som är 

rekommenderade till barn. Jag anser att det är fördelaktigt eftersom den liknar min studie då 

även jag analyserar svenska barnböcker. Författaren inriktar sin studie på böcker som enbart 

gestaltar den kristna religionen. Eftersom att fokus endast är på den kristna tron, anser jag att 

hennes studie ger ett brett resultat samt en fördjupad analys.  

 

Min uppsats handlar främst om att lyfta fram ett nytt resultat av två nya barnböcker. 

Uppsatsen största fokus är inte att sammanställa tidigare forskning. Toijer-Nilssons bok 

påverkar inte så pass mycket att den ändrar resultatet av analysen av mina två valda 

analysobjekt. Med anledning av detta väljer jag som tidigare nämnt att använda mig av 

Toijer-Nilssons Tro och otro i modern barnlitteratur (1976). 

 

När jag analyserar kristendomen kommer jag återigen att använda mig av Sekeres studie. Jag 

kommer även att använda mig av artikeln: ”The Role of Protestant Christianity in Modern 

Young Adult Realistic Fiction” skriven av Janet Hilbun. Syftet med hennes studie var att 

analysera amerikanska barnböcker med fokus på den protestantiska kristendomen.   

	
4.5.1	Gudsbilden		
Första motivet Toijer-Nilsson valde att analysera är bilden av Gud. Enligt författaren finns det 

en problematik. Vid några tillfällen utges Gud för att likna en vanlig människa. Detta kan 

enligt författaren medföra att barn i äldre år mister sin religiösa tro. Maria Gripes barnbok 

Josefin (1961) är en bok som Toijer-Nilsson exemplifierar med. I boken jämför flickan 
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Josefin bilden av Gud med sin egen pappa. Gud ses i dessa böcker inte som något mäktigt 

utan som en vanlig individ (Toijer-Nilsson 1976, s.41–42) 

	

Toijer-Nilsson beskriver att Gud gestaltas positivt i de flesta barnböcker. Detta genom att Gud 

framställs som en trygghet. Enligt författaren är syftet med en majoritet av barnböckerna att 

barnen ska få möjlighet att utveckla en vana av att känna trygghet från Gud (Toijer-Nilsson 

1976 s.46). Sekeres beskriver att karaktärer i barnböcker ofta är beroende av att följa Gud. 

Gud anses vara det enda rätta. Utifrån det begränsade synsättet har karaktärerna ingen större 

medvetenhet om andra religiösa människors levnadsvillkor (Sekeres 2008, s.154).  

 

Sekeres beskriver vidare att det i ett flertal barnböcker baseras människans handlingar på 

relationen mellan individen och Gud. Meningen med livet är både att vara Gud till lags såväl 

som att följa hans ord. Majoriteten av barnböckerna vill framställa ett vanligt kristet liv som 

levs på detta sätt där Gud är allsmäktig (Sekeres 2008 s.152). Toijer-Nilsson beskriver att ett 

liv med kristna influenser kan framställas olika. Som en naturlig del av det vardagliga livet 

kan människan göra fel. Individen kan med hjälp från Gud sedan bli förlåten (Toijer-Nilsson 

1976 s.105).  

 

Toijer-Nilsson förklarar att barnböcker med kristen gestaltning visas vuxna i flera fall 

bönfalla Gud. Barnen lär sig från de vuxnas bön att de också ska be till Gud och på så sätt ska 

barnen få en bild av att Gud inte är övermänsklig. Söndagsskolan ska vara en plats där barnen 

ska få möjlig att be (Toijer- Nilsson 1976, s.149). De kristnas heliga bok Bibeln citeras ofta. 

Vid de tillfällena beskrivs olika kristna teman (s.92). 

	

Trots att Gud och kristendom ofta framställs positivt, antyder Sekeres att det även finns även 

en negativ aspekt. Stundvis gestaltas religion i kristen barnlitteratur som ofrivillig. Detta 

genom en påtvingad gudstro från exempelvis barnets föräldrar (Sekeres 2008, s.43). Något 

som stundvis även kan uppfattas som negativt beskriver Toijer-Nilsson beskriver är när 

föräldrarna har ett uppfostringssystem. Barnets mor och far får då medhjälp av Gud vid 

uppfostring av deras barn. Ifall barnet inte lyder föräldrarna kan de förlora Guds kärlek. Gud 

och Jesus får därmed en stor del i uppfostran i några av böckerna. I och med att barnet kan 

förlora Guds kärlek påverkas även deras välmående (Toijer-Nilsson 1976, s.52).  
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Sekeres antyder att det ofta finns ett underliggande syfte i barnböcker med religiös 

gestaltning. Författaren vill lära läsaren att tro på Gud och följa Guds vilja. När fokus hamnar 

på att lära sig följa Gud resulterar det att handlingen innehåller mindre om det vardagliga 

livet. Skolan och den sociala leken där barnet umgås med sina vänner ges därmed mindre 

utrymme i bokens handling (Sekeres 2008 s.157).  

 

4.5.2	Jesus	
Både Sekeres och Toijer-Nilsson beskriver att Jesus ofta framställs positivt i barnböcker. De 

flesta av böckernas karaktärer föredrar att be till Jesus istället för till Gud (Toijer-Nilsson 

1976, s.67; Sekeres 2008, s.157). Tojer-Nilsson beskriver att detta beror på att Jesus ofta 

framställs vara en hjälp för människan i problematiska livssituationer. Syftet med ett flertal 

kristna barnböcker är att karaktärerna under alla omständigheter ska tänka på Jesus. 

Karaktärerna föredrar att göra på samma sätt som Jesus skulle ha gjort. De goda gärningarna 

som sker i barnböckerna ska i och med det vara förknippat med det kristna livet. Människans 

handlingar baseras utifrån detta på deras religiösa tro (Toijer-Nilsson 1967, s.67–68). 

 

Toijer-Nilsson beskriver att författare av olika barnböcker försöker framställa det naturligt att 

tala om Jesus. Detta genom att ofta inkludera konversationer i bokens handling. Förutom att 

använda olika dialoger frågar gärna karaktärerna sina vänner och bekanta om den kristna 

religionen för att de vill att kompisarna ska börja tänka på kristendomen. De vill även 

utveckla förståelse kring människans tankar kring religionen (Toijer-Nilsson 1976, s.69). Det 

finns även en del böcker som är tänkta att ge läsaren en utvecklad faktaförståelse. 

Huvudsyftet är i de fallen inte att läsaren ska socialiseras in i bokens handling (s.64). 

	

4.5.3	Livet	som	kristen		
Hilbun beskriver att religion i ett flertal böcker framställs som normaliserat. Det anses vara en 

naturlig del av karaktärernas vardag. Händelser som ofta beskrivs förekomma är bönen, besök 

i kyrkan eller olika gemenskaper i grupper där man har samma religiösa tillhörighet. Syftet 

med grupperna är att med olika kristna människor samtala om Gud. Förutom att tala om Gud 

spenderas mycket tid till att även tänka på honom (Hilbun 2007, s.198). 

 

Religiösa barnböcker har enligt författaren Toijer-Nilsson ett tydligt underliggande syfte. 

Målet är att människan ska påverkas att leva ett kristet liv. Toijer-Nilsson beskriver vidare att 

syftet är att läsaren ska utveckla ett intresse för den kristna verksamheten. Utifrån det 
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framställs en bild av de kristna karaktärerna som mycket modiga och duktiga (Toijer-Nilsson 

1976, s.69). Flera andra företeelser förekommer likaså i berättelsens handling. Människorna 

vill gärna ha vägledning från Gud och följa hans handlingssätt I böcker med kristen 

gestaltning förekommer även konversationer kring varför barnen vill följa den kristna tron. 

Det förekommer även flera handlingar som har sin grund utifrån den kristna tron. Människor 

med den kristna religionen framställs ofta positivt genom att exempelvis beskrivas vara goda 

medhjälpare åt sina nära och kära (s.154) 

 

4.5.4	Bönen	
I majoritet av böckerna framställs det naturligt att bönfalla Gud (Toijer-Nilsson 1976, s.151). 

Bönen är även ett sätt för människan att få förlåtelse. När människan gör fel finns alltid Gud 

tillgänglig och kan genom bönen förlåta barnets fel. Bönen är inte bara till för den enskilda 

individen. Det kan även utveckla en gemenskap mellan människor då bönestunder exempelvis 

ofta förekommer inom familjen (s.157–159).   

	
4.6	Motivation	till	läsning		
Yasemin Kusdemir och Pinar Belut beskriver i ”The Relationship between Elementary School 

Students’ Reading Comprehension and Reading Motivation” att läsning inte enbart handlar 

om kognitiva färdigheter. Läsning handlar även om andra faktorer. Dessa beskrivs kunna vara 

självförtroende, emotionella färdigheter och motivation. Barn som finner motivation har 

lättare att skapa förståelse för människors handlingar i olika situationer (Kusdemir och Bulut 

2018, s.98). Torres beskriver att barn som får läsa om sin religion kan identifiera sig med 

karaktären. De som inte har en religiös tro hjälps av att se den normaliserade bilden av den 

religion (Torres 2016, s.198) 

 

Roger Säljö beskriver i Lärande: En introduktion till perspektiv och metaforer (2015) att när 

en person läser om sådant som går att relatera till sig själv kan en identitetskänsla utvecklas. 

Det kan öppna för nya perspektiv och skapa motivation att förstå andra individer. Enligt John 

Deweys teorier behöver både undervisning och skola relatera till barnens vardagliga liv och 

intressen. En konsekvens kan annars medföra att barnet mister sitt engagemang att lära sig. 

Dewey beskriver att det ska finnas kontinuitet. Föregående definition beskrivs vara en 

koppling mellan barnets livserfarenhet och skolan (Säljö 2015, s.73).  
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I motsats till det ifrågasätter dock författaren Toijer-Nilsson ifall den kristna barnboken 

verkligen ska handla om det vardagliga livet. Det borde enligt författaren handla om en 

fantasivärld istället (Toijer- Nilsson 1976 s.192).  

5.0	Presentation	av	författarna 
5.1	Özlem	Sara	Cekic	
Författaren Özlem Sara Cekic är född år 1976. Förutom att ha skrivit skönlitterära böcker som 

bland annat Dags för ramadan! (2015) har hon även varit politisk aktiv i det danska 

socialistiska folkpartiet. Hon arbetar idag som föreläsare och debattör. Utöver barnböcker 

som handlar om Ayse har Özlem Sara Cekic även skrivit en självbiografi (Cekic 2016).  

	
5.2	Merete	Føyen	Arnevåg	
Merete Føyen Arnevåg är en norsk författare och föddes år 1964. Förutom att ha skrivit 

böcker som Vad skulle Jesus ha gjort? (2016) har Merete Føyen Arnevåg bland annat även 

komponerat låtar och gett ut ett album. Hon bor för tillfället i Oslo (Ødengård u.å.). Det finns 

begränsad information om författaren. 

6.0	Presentation	av	Analysobjekten	
6.1	Dags	för	ramadan!	
Den första boken jag valt att analysera är Dags för ramadan! (2015). Boken är skriven av 

Özlem, Sara Cekic och är översatt av Hans Peterson. Det är en lättläst bok som är 

rekommenderad för barn i åldrarna 9–12 år. Boken är utgiven år 2015, har 58 sidor och är 

uppbyggt på 10 korta kapitel. I handlingen får läsaren följa flera olika karaktärer. 

Huvudpersonen i boken är den muslimska flickan Ayse. Vi får även följa karaktärerna i 

hennes familj: Ayses mamma, pappa och hennes två bröder Baran och Serhad. Ayses farmor 

och farfar förekommer även de i handlingen. En stor del av Ayses vardag består av att umgås 

med hennes två bästa kompisar, Lisa och Vilma. Till sist förekommer även Ayses lärare 

Fatima och Ingrid. Huvudmotivet i mitt valda analysverk är ramadan, muslimernas fasta. 

Ayse själv framställer ramadan på ett positivt sätt. I boken får läsaren följa Ayse i hennes 

hemmiljö, i skolan och med hennes kompisar i det vardagliga livet som muslimsk flicka.  

	

6.2	Vad	skulle	Jesus	ha	gjort?		
Den andra boken jag har valt att analysera syftar till att gestalta den kristna religionen. Boken 

är skriven av den norske författaren Merete Føyen Arnevåg och översatt av Henny Johansson. 

Mitt valda analysobjekt är utgiven år 2016 och är rekommenderad för barn mellan 9–12 år. 
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Boken har 110 sidor och är uppbyggd på 26 korta kapitel. Huvudkaraktärerna är Rebecka, 

Elias och Axel. Alla barnen går tillsammans i söndagsskolan. En dag får de ett armband där 

det står W.W.J.D. Detta står för What would Jesus do? I boken får läsaren följa dessa barn i 

vardagen. En stor del av handlingen baseras på hur armbandet är en hjälp i situationer barnen 

möter.   

7.0	Analys	
7.1	Dags	för	Ramadan!	
Boken Dags för ramadan! (2015) genomsyras av information kring religionen. Detta visas 

bland annat genom att religiösa ord i majoritet av fallen förklaras. Författaren försöker även 

berätta om livet som en ung muslimsk flicka lever. Författaren gör detta genom att använda 

miljöer som kan relateras till den målgrupp boken är rekommenderad för.  

	
7.1.1	Familjen	
Det centrala temat i boken handlar om ramadan, muslimernas heliga fasta. Kapitel ett börjar 

med att Ayses mamman står i köket och diskar. Hon talar om för sin dotter att det bara är två 

dagar kvar till ramadan. Ayse uttrycker då: ”- Jag längtar! I år ska jag också fasta, säger 

Ayse” (Cekic 2015, s.4). Genom att skriva på detta sätt framställs fastan positivt. Boken 

förmedlar en bild av att Ayse längtar till ramadan. Den religiösa fastemånaden gestaltas i och 

med det som något speciellt och spännande. Detta är ett citat som förekommer mycket tidigt i 

bokens handling. Författarens val att använda en konversation från Ayse själv åskådliggör på 

ett tydligt sätt för läsaren att det är hennes eget val henne att följa religionen. Hade det istället 

berättats ur ett berättarperspektiv där författaren enbart nämnt att Ayse ska fasta utan vidare 

förklaring, hade läsaren troligtvis inte uppfattat dess framställning lika positivt. Fagerström 

beskriver att religion i barnböcker i vissa fall kan gestaltas negativt genom att karaktärerna 

stundvis känner sig tvingade till att följa religionen (Fagerström 2002, s.137–140). I detta fall 

visas motsatsen då religionen inte är ett tvång. 

 

Mamman är dock kritisk till att hennes dotter ska klara att vara utan mat. Ayse poängterar 

således att hon blivit stor nog att delta i fastan. Enligt en överenskommelse mellan Ayse och 

hennes mamma beslutas det att Ayse får fasta fram till lunch. Den korta tidsperioden beror på 

att Ayse måste klara av skolan. Att vara utan mat en längre tid kan enligt modern medföra 

konsekvenser för skolarbetet. Förutom att Ayse ska klara skolan är mamman även mycket 

mån om hennes välmående. Religionen ställs därmed i bakgrunden och det personliga 

välmående framhålls som mer viktigt. Utifrån detta skapas en bild av att mamman är mycket 
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förstående inför religionen. Hon framställs inte som en sträng religiös förälder utan som 

mycket omtänksam. 

 

Då både skolan och Ayses hälsa ses som central vill boken förmedla en bild där religion ses 

som oproblematisk. Genom att Ayses mamma beskriver att skolan är mer viktig än att fasta 

ses skolan som mera viktig än att dottern ska utöva religionen. Författaren har som syfte att 

visa att religionen inte ska framställas som ett problem i relation till andra faktorer i 

samhället, exempelvis skolan. Tidigare forskning beskriver att religiösa levnadsregler i vissa 

fall kan bli problematiskt för barnen. Enligt Fagerström skulle en anledning kunna vara att de 

rådande samhällsnormerna krockar med religionsutövningen (Fagerström 2002, s.140). I detta 

fall visas dock motsatsen. Då det förekommer olika faktorer som framställs vara viktigare än 

att utöva religionen förmedlar boken en bild av att religionen inte gestaltas lika strikt. 

Författaren vill med detta visa att det är viktigare för individen att må bra än att strikt följa sin 

religiösa tro. Religionen ska därigenom kännas positiv för varje individ och inte påverka på 

ett negativt sätt.  

 

Senare i bokens handling uttrycker Ayse ”-Tänk om det kunde vara ramadan varje dag, säger 

Ayse” (Cekic 2015, s.25). Genom att beskriva att Ayse längtar efter ramadan framställs fastan 

återigen som något spännande. Boken försöker i och med detta gestalta bilden av ramadan 

som något annorlunda som är positivt och att det bara är ett fåtal människor som får ta del av 

den. Genom att beskriva fastan som något Ayse vill ha varje dag har boken framställt 

ramadan som mycket lättsam. Genom att förklara ramadan på ett lättsamt sätt visar det att 

författaren haft ett dolt propagerande syfte. Det religiösa livet framställs därigenom som 

okomplicerat, vilket kan anses ge en vinklad bild. 

 

Som tidigare beskrivits är fastan en viktig del inom familjen. Äldre barn förväntas i och med 

det att genomföra ramadan. En av karaktärerna i familjen som dock inte fastar är Ayses 

pappa. Detta med anledning av hans ryggont. Ifall pappan inte hade haft ont i ryggen hade 

även han fastat. Han uttrycker: ”-Annars skulle jag fasta med er, säger han och låter lite sur” 

(Cekic 2015, s.12). Utifrån detta citat vill boken förmedla en bild av att religion är en viktig 

aspekt som människan vill vara en del av. I och med att pappan utifrån citatet låter lite sur 

visar det en medvetenhet hos honom där han egentligen vet att han borde fasta. Det dock svårt 

att tolka om hans besvikelse beror på att han själv vill fasta eller ifall han känner sig tvingad.  
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I boken framställs ryggont som en anledning till varför pappan inte kan fasta. Som läsare ges 

en känsla av att fadern är tvungen att ha en förklaring till varför han inte fastar. Det skapas en 

bild av att pappan näst intill måste ursäkta att han inte fastar. Genom att fadern måste ange en 

anledning visar det även på att det inte anses korrekt att inte fasta. Författaren har i och med 

det förmedlat en bild av att fastan är en del i som muslimer bör utföra. Religionen framställs 

utifrån det på ett mer strikt sätt än vad som tidigare beskrivits i analysen. Förutom modern 

och fadern består Ayses familj av två barn till. Sehrad och Baran är Ayses äldre bröder som 

båda ska delta i ramadan. Hon ser upp till dem vilket visar på en hängivenhet till familjen. I 

och med att författaren beskriver hur Ayse ser upp till sina bröder framställs religion vara en 

tillhörighet och en central del inom familjen och som en viktig del i livet. Då Ayse ser upp till 

sina bröder visar det på att fastan främjar en gemenskap mellan dem. 

 

Senare i bokens handling är det tid för familjen att äta middag. ”Pappa har satt på en cd med 

en man som läser ur Koranen. Det är muslimernas heliga bok” (Cekic 2015, s.25). Genom att 

författaren väljer att förklara de religiösa orden skapas en känsla av stigmatisering. Anledning 

är att författaren förutsätter att orden måste förklaras för att den som läser ska förstå bokens 

handling. Religionen framställs i och med det som avvikande på grund av att författaren inte 

förutsätter att läsaren har kunskap om den. Valet att förklara orden har å andra sidan 

möjliggjort för läsare som inte har den muslimska tron att lättare förstå bokens handling. 

Författaren har därmed skrivit boken för att skapa ett verk som även passar barn som inte har 

en muslimsk tro. Detta medför att religionen har en inkluderande syn. Att skriva på detta sätt 

visar att författaren haft ett informerande syfte och en avsikt att läsaren ska utveckla kunskap 

om koranen. 

  

På nästkommande sida sitter familjen tillsammans och äter middag. I uppslaget förekommer 

även arabiska texter som ”Allahu Akbar” (Cekic 2015, s.26–27). Frasen står dock 

självständigt utan vidare förklaring. På grund av att boken inte förklarar textens betydelse 

framställs den på ett normaliserat sätt. Författarens val att inte klargöra ordens betydelse 

medför dock att barn som inte kan arabiska kan få problem med att förstå dess betydelse. I 

detta fall tillför dock inte den arabiska texten något till bokens handling. Detta visar på att det 

skulle kunna vara ett medvetet val från författarens sida att inte förklara orden.  

 

Runt middagsbordet sitter flera kvinnor som bär slöja. På bordet är det uppdukat med olika 

maträtter som är vanligt förekommande inom den muslimska religionen (Cekic 2015, s.26–
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27). Bilden förekommer utan vidare förklaring. På så sätt har boken skapat en bild av att 

religiösa kläder inte är något avvikande och som därmed behöver framställas negativt. 

Symboler till religionen framställs mot bakgrund av detta naturligt i bokens handling. Istället 

för att i texten förklara att föräldrarna bär slöja framställs det genom en bild. Om författaren 

istället valt att skriva att karaktärerna bar slöja skulle det kunna ha uppfattats som något 

avvikande. Anledningen till detta är att det kunde ha uppfattats som att författaren var 

tvungen att förklara och nämna detta. Samtidigt skulle det kunna vara fördelaktigt med en 

förklaring. Barn som inte är bekanta med slöja skulle troligtvis fundera över varför vissa 

människor bär slöja.  

 

Mamman upptäcker vid middagen att Ayses bror Baran äter väldigt lite. Hon frågar om han 

verkligen har fastat. Baran talar om att han har fastat hela dagen. I själva verket framkommer 

det både via text och bild att han ljuger. På bilden ser Baran ledsen ut. Det visas även en 

tankebubbla där han sitter och äter hamburgare (Cekic 2015, s.30) Genom att Baran känner 

sig tvungen att ljuga kan läsaren förstå att han skäms. Han både skäms och är ledsen över att 

inte deltagit i ramadan på ett korrekt sätt. På grund av detta belyser författaren att religion 

också har sina baksidor för Baran. Som läsare uppfattas religionen på grund av det inte som 

en positiv del i hans liv.  

 

Boken förmedlar en bild av att religion är ett tvång för Baran genom att han uppvisar 

osäkerhet att tala om att han ätit trots att han inte ska. Då han själv känner att han måste ljuga 

framställs fastan som strikt. På så sätt framförs en bild av att det är negativt att inte följa 

religionen. Det hade annars inte varit problematiskt för Baran att tala sanning. Utifrån detta 

kan man som läsare anta att Baran inte skulle mötas av positiva reaktioner om han talade 

sanning. I Sverige är normen att inte fasta. Utifrån tidigare forskning skulle det kunna visa en 

problematisk aspekt att vara muslim i det svenska samhället (Fagerström 2002, s.140). Baran 

vill troligtvis känna tillhörighet till sitt sociala umgänge. I och med att det är troligt att hans 

kompisar inte fastar uppstår ett dilemma för honom. Det blir en krock mellan religiösa seder 

och det sociala umgänget. 

 
7.1.2	Skolmiljö	och	med	kompisar 
I skolan berättar Ayse för sina vänner att hon ska fasta. Hennes kompis Lisa känner en viss 

osäkerhet, då hon inte har kunskap om vad ramadan innebär. Hennes ovisshet kring detta 

antyder att fastan inte är något naturligt förekommande på skolan. Boken har därmed 
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förmedlat en bild av att islam inte är den vanligaste religionen i skolans miljö. På grund av 

ovissheten hos kompisarna börjar Ayse förklara vad ramadan är. Intresset från hennes vänner 

visar att det är spännande och roligt att utveckla kunskap om den muslimska tron. Det finns i 

och med det även en nyfikenhet inför andra religioner. Detta visar på att författaren vill 

försöka minska klyftan mellan vi och dem. Religion framställs i och med detta inte som ett 

tabubelagt ämne. Ayse svarar genomgående på ett positivt sätt i boken. Det visar att det inte 

är jobbigt för henne att hennes kompisar frågar. Hon tar inte illa upp. 

 

Författaren har haft ett informerande syfte som dock förekommer på ett naturligt sätt i 

handlingen. Ramadans betydelse lyfts inte ur sitt sammanhang och förklaras i en del för sig. 

Det förekommer istället i en naturlig konversation från Ayse själv. Som läsare blir det på så 

sätt lättare att socialiseras in i boken. Då orden förklaras i flytande text skapas inte ett avbrott 

från läsningen, vilket annars skulle kunna vara en problematik enligt tidigare forskning 

(Keränen-Pantsu och Rissanen 2018, s.158). I och med detta får man som läsare inte 

uppfattningen att boken har ett lärandesyfte. 

 

En viktig del förutom familjen är Ayses kompisar Vilma och Lisa. Båda två har flera frågor 

till Ayse. Vännerna känner en osäkerhet kring varför hon egentligen fastar. Ayse förklarar hur 

hennes pappa alltid säger att muslimerna ska utveckla förståelse för hur det är att vara fattig. 

Folk som fastar ska därmed inte försumma de fattiga. Att skriva på detta sätt visar att 

författaren försökt förmedla en positiv bild av religionen genom att ramadan beskrivs handla 

om att göra goda handlingar. Förståelse för att vara fattig och vara en god medmänniska är två 

exempel som tydligt visar på omtanke. Även Ayses mamma framhåller senare i bokens 

handling att det under ramadan är viktigt att vara en god medmänska. Den positiva bilden av 

religionen försöker återigen skapas genom att boken förknippar ramadan med att ha god 

moral. Ayses mamma understryker dock att människan alltid ska vara snäll. Detta är inte 

något som bara ska ske under ramadan. Författaren vill med detta även visa att människan 

utan sin religion ska vara en vänlig person. Människans handlingar är i och med det inte alltid 

baserad utifrån religionens värderingar. 

 

På rasten leker flickorna en jagarlek. Det är varmt ute och Ayse känner sig mycket törstig. ”- 

Här, drick från min flaska, säger Lisa” – Nej jag fastar ju, säger Ayse. Lina ser orolig ut. Tänk 

om du svimmar. Vad gör vi då? säger hon” (Cekic 2015, s.16). I och med att denna bok är 

rekommenderad för 9–12 år skulle troligtvis denna situation uppfattas som konstig. Läsaren 
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skulle med stor säkerhet tolka att religionen är ett tvång för Ayse eftersom hon inte får dricka 

trots att det varma vädret. Författarens syfte med denna situation är att visa att Ayse har en 

viljekraft att följa religionen trots de besvärliga situationer som hon möter. Den religiösa tron 

gestaltas därmed som mycket betydelsefull för henne. Att kompisarna inte svarar med en elak 

kommentar tyder på att de har en acceptans för hennes religion. I och med det har religionen 

framställts som något normaliserat. 

 

Både Lisa och Vilma uppvisar en rädsla över att Ayse ska svimma. De är oroliga för att hon 

ska börja må dåligt då hon inte får i sig något vatten. För kompisarna är det svårt att förstå vad 

ramadan innebär. Det medför att det blir en kulturkrock mellan Ayse och hennes vänner. 

Kompisarna menar väl men har inte riktigt en förståelse för religionens innebörd. Att det 

exempelvis är vanligt att muslimer inte dricker under fastan.  

 

Något som Lisa och Vilma även visar intresse för är islams bönehus. Ayse berättar vidare hur 

det är att besöka moskén: 

 
–Serhad, Baran och jag brukar följa med pappa till moskén. Där ber vi och önskar alla en 

trevlig Eid, säger Ayse […] Alla barn får pengar. Och jag får lite nya kläder av mamma och 

pappa.  

–Det låter som vår julafton, säger Vilma (Cekic 2015, s.32). 

 

Ayse anser inte hennes religiösa tro som besvärligt att prata om. Det uppfattas av läsaren 

genom att hon på ett utförligt sätt gärna berättar om moskén för sina vänner. Religionen 

främjar en stolthetskänsla för Ayse. Författaren vill utifrån det förmedla en bild av att religion 

är något som människan ska vara stolt över. Relaterat till tidigare forskning antyder detta att 

författaren haft som syfte att läsaren ska utveckla förståelse för det muslimska livet (Sekeres 

2008, s.155). Eid-festen gestaltas här som en högtid där barnen får pengar och kläder. För att 

läsaren ska skapa en positiv bild av Eid-festen har författaren framställt högtiden på ett 

materialistiskt sätt. Det förekommer i och med det ett dolt propagerande syfte. Då den 

rekommenderande åldern för boken är 9–12 år skulle detta visa att författaren försöker 

påverka och inspirera barnen till att tycka att högtiden är något positivt.  

 

Vilma jämför i slutet av dialogen Eid-festen med deras julafton. Författaren har genom detta 

förmedlat en syn som visar att barnen har förståelse för varandras religioner. Genom sig själv 
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och sin tro kan förståelse utvecklas för andras religiösa liv. Boken visar på hur Vilma 

upptäcker likheter mellan religionerna. Trots att Ayse och Vilma inte har samma religion har 

boken framställs deras kompisrelation som oproblematiskt. Utifrån detta ses inte religion som 

en negativ del i livet kopplat till socialt umgänge. Trots olika religioner har de en positiv 

attityd till varandra och en god relation. 
 

7.1.3	Lärarnas	syn	på	religion	
Det förekommer en situation i boken då läraren Ingrid uttrycker sin oro över att Ayse fastar. 

Kapitlet börjar med att lärarna sitter i lärarrummet och har en diskussion om ramadan. En av 

pedagogerna beskriver för sina kollegor att hon är orolig över eleverna som fastar. Vid vidare 

förklaring beskriver hon att barnen verkar må dåligt och är mycket trötta. Hon tillägger att 

Ayse inte ens orkar vara ute på rasten. I detta fall förmedlas en mer negativ bild åt fastan. 

Lärarna ser att Ayse inte mår bra och blir då oroliga. I denna situation ges en problematisk 

bild av ramadan. Läsaren får i och med det en bild av att ramadan kan anses jobbigt i vissa 

situationer. 

 

Trots oron konstaterar lärarna att de inte kan förbjuda Ayse och de andra muslimska barnen 

att fasta. En av lärarna uttrycker ”Det är ju deras religion, säger Ingrid” (Cekic 2015, s.40). 

Detta visar att lärarna har en medvetenhet om religionens betydelse för Ayse och de andra 

muslimska barnen. Religion framställs utifrån det som något skolan ska ta hänsyn till och 

acceptera. Pedagogerna har även respekt för hennes identitet. Författaren har försökt förmedla 

en bild av öppenhet för religionen. Religion framställs som något lärarna i boken tar hänsyn 

till. Genom att oron är en mycket liten del i boken som snabbt förbises har författaren försökt 

visa att religionen inte är en problematik i skolan. Att lärarna inte ser detta som negativt utan 

framställs en aspekt som ges hänsyn till. 

 

Handlingen fortsätter i skolmiljön. Ett annat stycke i boken uttrycker: 
 

Det går många muslimska barn på skolan. Därför har lärarna bestämt att alla barn får sluta 

tidigt när det är dags för den stora festen (Cekic 2015, s.39). 

 

Eid-festen framställs här som ett legitimt skäl för att få sluta skolan tidigare. Utifrån detta har 

författaren förmedlat en bild av att festen är en viktig del inom religionen. Det framställs 

accepterat att fira andra högtider än de mest traditionella kristna högtiderna. Genom att 

lärarna planerar en muslimsk fest framställs muslimska högtider på ett normaliserat sätt och 
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därmed positivt. Från lärarnas perspektiv framställer boken en bild av ökad acceptans och 

förståelse för de muslimska högtiderna. Boken har även förmedlat en tillåtande inställning 

gentemot de muslimska barn som går på skolan. I och med att lärarna anpassar sig efter 

barnen med muslimsk tro förmedlar boken en bild av att lärarna har en positiv syn på elever 

med religiös tro. Genom att även beskriva att det är många muslimska barn som går på skolan 

förmedlar författaren en bild av att det inte är ovanligt att vara muslim. Detta tyder på att 

författaren vill normalisera religionen ytterligare. Det ska inte ses som avvikande att ha en 

muslimsk tro.  

	
7.1.4	Religiösa	högtider	
Det är dags för den stora Eid-festen. Ayses kompis Lisa ser detta som något spännande och 

frågar ifall hon får vara med och fira. Eid-festen framställs i och med detta som något roligt. 

Författaren har framställt Eid-festen på ett positivt och spännande sätt genom att Lisa vill vara 

en del av den. Trots att barnen utövar olika religioner är kompisarna nyfikna på traditionerna 

inom islam. I och med att det förmedlas en nyfikenhet kring religionen minskas den negativa 

stereotypa bilden av islam som beskrivits i forskning beskrivits. Ayse är även mycket positiv 

till att berätta om sin religion och ramadan. Detta förekommer helt naturligt i bokens handling 

som en naturlig del av konversationerna. 

 

Ayse och hennes mamma börjar återigen att samtala om den muslimska högtiden Eid-festen. 

Det framkommer då en konversation: 

 
– Mamma, kan Lisa och Vilma komma hit på festen? säger Ayse 

– Ja visst. Om de får för sina föräldrar, säger mamma (Cekic 2015, s.28). 

  

Boken förmedlar en bild av att mamman är mycket positiv till att låta Ayses kompisar vara 

med. Trots att varken Lisa eller Vilma är muslimer framställs det inte konstigt att båda får 

vara med i den muslimska högtiden. Detta antyder att Ayse och hennes familj känner stolthet 

för sin religion. Ifall de i motsats till det hade känt sig avvikande på grund av deras religion 

hade de sannolikt velat fira för sig själva. Troligtvis hade de även antytt att det är en högtid 

som enbart muslimerna firar.  

 

Genom att Ayse och hennes vänner umgås tillsammans vill boken förmedla en bild av att 

religion inte är ett problem för relationsskapande. Trots olika religioner kan människor umgås 



	 29	

tillsammans. Författaren försöker i och med det förmedla en bild av acceptans för olikheter. 

Boken har även ett syfte att framställa den muslimska religionen som intressant och som 

något som människor därmed vill vara del av. Majoriteten av den tidigare forskningen 

beskriver att Islam ofta har en negativ gestaltning i barnböcker (Fagerström 2002, s.174). I 

och med denna gestaltning har författaren försökt framställa Islam som icke fientligt. Detta då 

den muslimska tron inte är något människor inte behöver ta avstånd ifrån. 

 

Ayses vänner följer med till festen och får möta Ayses släkt. Kvällen slutar med att de tre 

vännerna åker till Liseberg och åker åkattraktioner. I detta fall har författaren återigen 

framställs Eid-festen som en högtid där barnen får göra roliga saker. I detta fall handlar det 

om att åka till Liseberg. En konversation uppstår då: 

 
–Jag har en idé, säger Lisa. Ayse, 

kan ni inte fira jul med oss i år?  

 Ayse tittar på sin pappa. Han nickar och ler lite. 

-–Ska man ha tomteluva på sig? undrar han (Cekic 2015, s.58) 

 

Genom att skriva på ett underhållande sätt framställs religionen på ett lättsamt sätt. Trots att 

julafton är en högtid inom kristendomen verkar både barnen och Ayses pappa anse att det 

vore en kul idé att tillsammans fira högtiderna. Valet att skriva på detta sätt har medfört att 

författaren förmedlat en bild av att människor ska ha acceptans för varandras religioner. 

Författaren har försökt framställa religion på ett positivt sätt genom att visa en inkluderande 

framställning.  

 

8.0	Vad	skulle	Jesus	ha	gjort? 
Den andra boken jag nu kommer att analysera är Vad skulle Jesus ha gjort? (2016) utgiven av 

Merete Føyen Arnevåg. Vad skulle Jesus ha gjort? (2016) genomsyras av ett propagerande 

syfte. Det finns ett genomgående syfte att framföra ett budskap som handlar om att följa det 

kristna livet. Detta genom att alltid framställa den kristna tron på ett positivt sätt. Upprepade 

gånger i handlingen hänvisar karaktärerna till Jesus. Barnen får med hjälp av Jesus styrka i 

livet att välja rätt val.  

 

8.1	Söndagsskolan	och	kyrkan	
Första kapitlet börjar med att Rebecka går hem från söndagsskolan. Hon har fått med sig ett 

armband hem i syfte att tänka mer på Jesus. Författaren har genom det skapat en bild av att 
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det är viktigt att tänka på Jesus. Detta genom att ge Rebecka ett armband som ska symbolisera 

ett viktigt budskap. Senare i handlingen går Rebecka och hennes mamma tillsammans hem 

från kyrkan. Kyrkan förekommer på ett naturligt sätt i handlingen. Författaren tar för givet att 

kyrkan och dess betydelse är välkänt för läsaren. Byggnaden framställs i och med det inte som 

något avvikande. Det framkommer inte heller vad Rebecka och hennes mamma har gjort där. 

Ett barn som har en annan trosuppfattning än kristendomen skulle kunna finna det 

problematiskt att förstå bokens handling. Genom att inte förklara ord som syftar till den 

kristna tron antyder på att den kristna tron framställs som den naturliga religionen i bokens 

handling.  

 

När Rebecka och hennes mamma är på väg hem från kyrkan stannar de för att köpa glass. 

Rebecka lägger då märke till pojken som hon verkligen ogillar. Hon börjar fundera på vad 

hon ska göra. Rebecka börjar genast tänka på Jesus ” Han sa något om att man skulle älska 

sina fiender”. ”Jesus älskar honom! Jesus älskar alla människor” (Føyen Arnevåg 2016 s.8). 

Rebecka visar först en osäkerhet kring hur hon ska reagera i situationen. Hon börjar sedan att 

tänka på vad Jesus skulle gjort. Författaren har ett syfte att förmedla till läsaren att Jesus är en 

hjälp i situationer där osäkerhet förekommer. Boken visar på en specifik situation där 

Rebecka får hjälp av Jesus vid svåra situationer. Detta genom att hon får hjälp av att fatta 

beslut där hon känner sig osäker. Boken visar en bild av att religionen ses som en styrka för 

henne. Jesus gestaltas även på andra positiva sätt. Budskapet att Jesus älskar alla människor 

framställer människor inom religionen som mycket hängivna. Det visar även på att Jesus är 

mycket godhjärtad. Genom författarens val, att skriva att Jesus älskar alla människor, 

förmedlar boken ett budskap att den kristna religionen är tillägnad till alla människor. I och 

med att alla individer blir älskade framställs religionen som accepterande för olikheter. Den 

kristna tron har i och med det en inkluderande syn där alla människor anses ha lika stort 

värde.  

 

För barnen i boken är söndagsskolan en vanlig miljö. Det förekommer flera situationer där 

barnen tillsammans sitter och talar om Gud. Författaren har genom detta försökt att framställa 

samtal om den kristna tron på ett normaliserat sätt. Barnen visar inte att samtalsämnet är något 

avvikande. De ställer frågor till varandra i syfte att öka sin förståelse. Det förmedlar en bild av 

att författaren försökt gestalta den kristna tron som intressant, och något som barnen finner 

intresse för. I och med det, vill boken föra fram budskapet att det är barnens egna val att utöva 

religionen. Författaren har valt att använda ett flertal konversationer mellan barnen. I dessa 
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framgår aldrig en negativ eller ifrågasättande inställning till Gud. Barnen uttrycker heller 

inget tvivel till varandras religiösa tro. Med anledning av att dialogerna endast ger uttryck för 

denna gemensamma framställs Gud endast som något positivt.  

 

Författaren har försökt skapa en bild av att den religiösa tron är något positivt som bidrar till 

gemenskap. Detta då barnen tillsammans för ett samtal kring religiösa aspekter som de har 

gemensamt. Söndagsskolan framställs vara en plats där barnen gemensamt får samtala om 

sådant de finner intressant. Ett annat exempel då författaren återigen vill visa att religionen 

främjar gemenskap är när barnen skapar en klubb som handlar om Jesus. Det är genom deras 

kristna tro som de finner gemenskap. Att barnen på ett naturligt sätt samtalar om Gud visar 

även på det inte är tabu att tala om detta.  

 

Lina, en av lärarna i söndagsskolan, berättar att hon har med sig en ätbar överraskning till 

barnen. Boken framställer i och med det en positiv bild där söndagsskolan förknippas med 

överraskningar. För att motverka den felaktiga bilden talar Lina sedan om att överraskningar 

inte ska ses som en vana. Lina tillägger att de istället kommer få ta del av bibelberättelser. I 

och med det skapar boken en bild av att bibelberättelser kan likställas med känslan av att få 

överraskningar. Utifrån detta har författaren en vilja att framställa Bibeln som positiv och 

något som barnen har intresse att lyssna på. Författaren förklarar varken innebörden av 

söndagsskolans eller Bibelns betydelse. Det förutsätts i och med detta att läsaren har kunskap 

om ordens betydelse. Den kristna religionen framställs därmed det som normen i boken. 

 

Samtalet på söndagsskolan fortsätter. Barnen berättar för Lina att de har skapat en vad skulle 

Jesus ha gjort-klubb.  

 
–Så glad jag blir, säger Lina. Tänk att ni har startat en egen vad skulle Jesus ha gjort-klubb. 

Jag tror att Jesus också är glad. Jag skulle vilja gå in i kyrkan och berätta det för de vuxna. 

(Føyen Arnevåg 2016, s.71). 

 

Boken visar i detta sammanhang hur Lisa blir stolt över att barnen bildat en klubb där Jesus är 

i fokus. Författaren har därmed förmedlat en bild av stolthet för religionen. Linas positiva 

reaktion tyder på att barnen har gjort något bra. Gruppen med religiös tillhörighet framställs 

då positivt. Detta genom att Lina även tillägger att hon vill berätta för de andra vuxna. Boken 

förmedlar en bild av att barnen har skapat något speciellt och unikt. Boken vill visa att barnen 
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ska vara stolta över sig själva. Då Lina tillägger att Jesus också är glad visar på att Jesus har 

en stor betydelse i barnens liv.  

	
8.2	Skolmiljön 
Flera händelser gestaltas i barnets skolmiljö. En dag är Rebeckas klass på skolutflykt. Hon 

sitter och äter sina mackor då hon får höra att Edvin, den elaka pojken, har glömt sin matsäck 

hemma. Hon relaterar återigen till Jesus. Hon tänker att Jesus alltid vill att människan ska dela 

med sig. Hon funderar dock på ifall detta alltid gäller. Rebeckas tvekande tyder på att hon 

känner osäkerhet inför religionen. Anledningen till detta kan vara att hon själv är tveksam på 

hur hon vill göra men att hon innerst inne vill följa Jesus råd. Rebecka ber sedan: 
 

Tyst för sig själv ber Rebecka: Jesus, kan du vara snäll och göra smörgåsen som jag har 

kvar till två stycken? Bara ett litet brödunder, Jesus, du kan ju göra det, du som har gjort 

sådana stora under (Føyen Arneåvåg 2016, s.17). 

 

Religion framställs i detta fall som en styrka för Rebecka. Författaren vill visa att Rebecka 

känner en stark tillit till Jesus. Detta eftersom att hon finner hjälp av honom i denna situation. 

Att Rebecka även väljer att be när hon är osäker tyder på att författaren vill framställa bönen 

som något värdefullt att ta hjälp av. Boken visar på att bönen kan hjälpa människan i svåra 

situationer. Problematiken lyfts från individen och ges istället till Jesus. I och med detta 

framställs Jesus som mycket maktfull. Detta är ett citat som jag tror att flera barn troligtvis 

skulle ha svårt att relatera till. Enligt tidigare forskning skulle detta kunna resultera i att barn 

mister sin motivation till läsningen (Säljö 2015 s.73). Handlingssättet i boken skiljer sig 

väsentligt från vad ett barn i praktiken sannolikt skulle göra i samma situation.  

	
8.3.	Religion	i	vardagen		
I boken förekommer det även ett flertal konversationer i vardagen mellan kompisar och 

familj. Axel talar med den nya killen i klassen vid namn Hugo. En konversation mellan 

barnen uppstår då. Hugo frågar:  

 

–Jesus? Tror du på Jesus? 

–Japp. Om du vill kan du få vara med i min och Elias hemliga klubb, ”Vad skulle Jesus ha 

gjort- klubben.” 

–Ja men alltså, jag är ju inte så kristen. Tror inte jag är döpt heller. 

–Det gör ingenting. Du kan vara med ändå. 

–Kan jag? Frågar Hugo överraskat (Føyen Arnevåg 2016 s.41). 
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I boken framställs en bild där Axel är stolt över sin religion. Detta genom att Axel direkt 

svarar ”japp” när han får frågan ifall han tror på Jesus. Författaren har i och med det förmedlat 

en bild av att det inte framstår som konstigt eller pinsamt att vara troende. Hans svar visar 

även på att boken vill förmedla en bild av säkerhet hos barnen. Axels svar framställs rakt och 

självsäkert utan förklaringar. Hade Axels svar istället varit mer tvetydigt hade religionen inte 

framställs som ett lika självklart val. Hugo frågar Axel ifall han tror på Jesus. Frågan är ställd 

på ett mycket direkt sätt. Utifrån detta anses det inte olämpligt att fråga om människors 

religiösa åskådning. Författaren har utifrån det syfte att framställa religionen som normaliserat 

att tala om. 

 

Hugo blir både glad och överraskad över att få närvara i den kristna klubben. På detta sätt har 

författaren förmedlat en positiv bild av att få vara delaktig i den kristna gemenskapen. Vid 

negativ framställning hade Hugo troligtvis uttryckt sig kritiskt till detta och avfärdat förslaget. 

Axel är även tillåtande till andra influenser i gruppen än bara kristna människor. Författaren 

har i detta fall framkallat en inkluderande syn. Författaren har även förmedlat en syn att 

kristna människor har en stor acceptans gentemot andra människor. Detta speglas av att Axel 

bjuder in Hugo trots vetenskap om att Hugo inte framställer sig själv som starkt troende. 

 

Senare i bokens handling har Axel ångest eftersom han har kastat en kotte på Elias.  
 

–Jag gjorde precis det motsatta mot vad Jesus skulle gjort, säger han till Elias 

–Vad menar du?  

–Jag ljög. Det gjorde aldrig Jesus. Och han kastade aldrig kottar i ögonen på folk […] 

Skönt att Jesus lärde oss att förlåta, tänker Axel glatt (Føyen Arnevåg 2016, s.61). 

 

Att beskriva att Jesus alltid kan förlåta visar på att Axel har en trygghetskänsla inför Gud. 

Författaren har ett syfte att framställa kristendomen som en religion som kan förlåta alla 

synder och som människan alltid kan få hjälp av. Denna situation har försökt skapa en miljö 

som barn lätt kan relatera till. Att kasta kottar är något som barn idag kan känna igen sig i och 

må dåligt över. Det är ett konkret exempel på sådant som barn idag skulle kunna tycka är 

jobbigt. 
 

En annan situation i boken syftar till att beskriva en vanlig hemmamiljö där Elias, Isak och 

Erik sitter och spelar spel. Elias hade tidigare i kapitlet varit osäker kring armbandets 
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betydelse. Diskussioner uppstår mellan pojkarna kring vem som ska börja spelet. Barnen är 

inte alls överens. Han tänker då snabbt  

 
Sa inte Jesus något om att ”du ska göra mot andra det du vill att andra ska göra för dig”? 

Skulle han pröva det nu? Bara för skojs skull? (Føyen Arnevåg 2016, s.12). 

 

Genom att Elias får hjälp att fatta vardagliga beslut gestaltas religion på ett positivt sätt. Elias 

verkar dock ha en tvetydig inställning till vad Jesus menar. Elias funderar själv inte över vad 

han vill göra i situationen. Han relaterar enbart till vad Jesus skulle ha gjort utan vidare 

fundering kring vad budskapet egentligen innebär. Jesus framställs utifrån det som viktig att 

lyssna på och som någon som är förnuftig. Följaktligen gestaltas Jesus som viktigare än 

barnets egna sunda förnuft. Elias tänker att han på skoj ska pröva att göra som Jesus skulle ha 

gjort. Boken förmedlar i och med det en bild där religionen framställs på ett lättsamt sätt. 

Religionen handlar i det fallet inte om strikta regler. Syftet är att framställa den religiösa tron 

som en hjälp i vardagen. På grund av att Elias ser Jesus ord på ett lättsamt sätt tyder detta på 

att det finns en osäkerhet hos honom ifall budskapet kommer att fungera. Religion framställs i 

och med detta som oviss för Elias.  

 

Senare i boken handlar det om återigen om Elias. De andra barnen märker att han mår dåligt. 

Elias förklarar anledningen till att han inte mår bra och berättar att han blivit retad i skolan. 

Han tillägger sedan: 

 
Några killar i sexan frågade varför jag hade ett sådant W.W.J.D-armband. Då jag berättade 

det sa de att det var ute att tro på Jesus. Och att söndagsskolan bara är till för dumma tjejer 

(Føyen Arnevåg 2016, s.107–108). 

 

Kompisarna stöttar Elias och förklarar att killarna i sexan, de som mobbar inte förstår 

hur det är att gå i söndagsskolan. Att de egentligen borde bli medbjudna dit. Elias 

och Lina två av barnen tillägger sedan:  

 

–Det är inte roligt att bli retad säger Elias.  

–Jag förstår det, säger Lina, jag har också blivit retad. Men om du slutar tro på Jesus för att 

du blir retad är det som om de som retar dig vinner. 

 Det vill jag inte, tänker Elias (Føyen Arnevåg 2016, s.109). 
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Enligt killarna i sexan är det ute att tro på Jesus. De menar även att söndagsskolan är till för 

dumma tjejer. De kristna barnen får i detta fall negativa kommentarer på grund av sin 

religion. Deras religiösa tro är dock en stark drivkraft hos dem som snarare förstärker än 

förminskar deras identitet. Trots att barnen blir bemötta på ett respektlöst sätt, på grund av sin 

religion, vill författaren visa att barnen ska fasthålla sin religiösa identitet. Utifrån det 

perspektivet framställs religionen vara en mycket viktig del av livet. Hade religionen inte varit 

lika viktig för barnen skulle Elias troligtvis påverkats av de negativa kommentarerna. Detta 

genom en ökad osäkerhet inför sin tro. 

 

I denna situation svarar inte Elias på killarnas kommentarer. Boken har därmed förmedlat en 

bild av att barnen ska stå upp för sin religion och inte ta åt sig av de elaka kommentarer som 

syftar till diskriminering. Barnen anser att killarna i sexan borde bli medbjudna till 

söndagsskolan. Barnen som uttrycker sig negativt om kristendomen visar att de har en sådan 

syn på grund av bristande kunskap. Boken förmedlar då en syn att det återigen är den kristna 

religionen som är den rätta och att pojkarna inte har rätt kunskap att förstå.  

 

8.4	Familjen	
En dag får Rebecka vara ensam hemma en stund. Hon börjar känna sig rädd eftersom att 

hennes mamma inte svarar när hon ringer. Rebecka börjar då fundera över vad som står i 

Bibeln. Även om de inte uttryckligen står så tänker Rebecka att Jesus också har varit nio år 

och rädd. Genom att Rebecka relaterar Jesus till sig själv framställs inte Jesus som 

övernaturlig. Jesus framställs i detta fall som en vanlig människa med mänskliga känslor. Ett 

syfte med att skriva på detta sätt tyder på att författaren försökt skapa en större 

verklighetsförankring hos barnen som läser boken. Syftet är att barn ska skapa en 

medvetenhet om att Jesus har förståelse för dem i det vardagliga livet då han också varit med 

om samma sak. En bild förmedlas av att religion inte bara handlar om något övernaturligt. Det 

framställs även kunna relateras till det vardagliga livet på ett mer naturligt sätt.  

 

Rebeckas mamma kom senare hem. Tur var väl det eftersom Rebecka och hennes familj ska 

åka till Kanarieöarna. På flygplanet sitter Rebecka bredvid en äldre dam. Kvinnan frågar vad 

bokstäverna på Rebeckas armband betyder. Rebecka blir tveksam över ifall hon ska tala om 

det. Hon är osäker på ifall hon vågar. Boken förmedlar därmed en bild av att Rebecka är 

nervös inför kvinnans reaktion. I och med det framställer boken att hennes religiösa tro är 

något som Rebecka skulle kunna skämmas över. Tillslut talar Rebecka om att det betyder 
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What Would Jesus do. Kvinnan svarar då ”Säger du det. Så roligt. Jag ber till Jesus varje 

kväll. Och när jag ska resa med flyg. Det hjälper” (Føyen Arnevåg 2016, s.39). 

 

Kvinnan och Rebecka är inte är bekanta med varandra sedan innan. Att de tillsammans börjar 

samtala om bönen förmedlar en bild av att religion inte är ett tabubelagt ämne. Författaren har 

genom att skriva på detta sätt framställt Jesus som naturligt att tala om. Att det gestaltas 

positivt antyds även genom att kvinnan tillägger ”vad roligt” när Rebecka berättar vad 

armbandets betyder. Hon talar även om att hon ber till Jesus varje kväll. Jesus framställs i 

detta fall som positiv då den religiösa tron som de har gemensamt skapar ett samtal dem 

emellan. Genom att kvinnan gärna berättar angående sina egna upplevelser om Jesus vill 

författaren visa att det är tillåtet att tala om religion. Författaren vill även förmedla en bild att 

religion är något som ska bemötas med respekt. Detta framställs genom kvinnans 

tillmötandegående svar. 

 

Hugo som precis gått med i Vad skulle Jesus ha gjort-klubben märker att hans pappa är arg. 

Vid bilkörning blir fadern mycket irriterad och börja svära. Hugo berättar för sin pappa att 

han inte beter sig så som Jesus skulle ha gjort. Han frågar sedan: –Tror du på Jesus, pappa? 

Pappa kliar sig i nacken. Det var en svår fråga. –Varför undrar du det? (Føyen Arnevåg, 2016 

s.67–68) 

 

Pappan förklarar att han inte riktigt vet. Han talar dock om, att när han var yngre, satt Hugos 

farmor och läste aftonbön för honom. Senare i kapitlet berättar Hugos pappa att han kommit 

till insikt om att han faktiskt tror på Jesus. Genom att Hugo har samtalat om Gud med sin far, 

har det medfört att pappan själv förstår att han egentligen också tror på Gud. Fadern börjar 

tänka tillbaka på tiden då han gick i söndagsskolan. Genom att skrika och svära i trafiken 

förstår även Hugos pappa att Jesus budskap inte följs. Boken visar en bild av religion som 

något hjälpsamt i denna situation. Detta på grund av att religionen hjälper människan att tänka 

om sitt agerande. Författaren har i och med det försökt visa att människan med hjälp av sin 

religiösa tro kan ändra sitt tankesätt till det mer positiva. Med hjälp av religionen kan 

människor därmed göra bättre val.  

 

Toijer-Nilsson beskriver att det är vanligt förekommande i barnböcker med religiös 

gestaltning att kristna människor ofta ställer frågor till sin omgivning. Syftet med att ställa 

frågor beskriver Toijer-Nilsson handla om ett intresse att få reda på vad andra har för 
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inställning och tankar om kristendomen (Toijer-Nilsson 1976, s.69). Boken förmedlar en bild 

av att Hugo börjat utveckla ett intresse för den kristna tron. Genom att Hugo tar upp ämnet 

med sin pappa visar det på att det finns en nyfikenhet och ett intresse hos honom. 

Konversationen mellan pappan och Hugo fortsätter: 

 
–Jag visste inte att du kunde så mycket om vad som står i Bibeln, säger Hugo överraskat. 

Jag vill också gå i söndagsskola och lära mig de berättelserna. Jag har faktiskt börjat tro lite 

på Jesus (Føyen Arnevåg 2016, s.69). 

 

Hugo blir även överraskad av sin pappas bibelkunskaper. Boken har förmedlat en positiv bild 

av religionen. Det framkommer att det är fördelaktigt att ha kunskap om Bibelns innehåll och 

därmed faktorer som relaterar till religionen.  

 

Författaren har ett syfte att visa att Hugo själv har valt den kristna tron. Detta framställs 

genom att han själv talar om att han vill gå i söndagsskola. Det finns även intresse att lära sig 

mer om olika aspekter kopplat till religion. Författaren har därmed haft ett syfte att försöka 

visa en nyfikenhet inför religionen. Likaså att religionen ska framställas som intressant. 

Konversationen mellan pappa och Hugo visar att det är barnet som är mest drivande i sin 

religion. Det tydliggörs eftersom det är Hugo väljer att ta upp ämnet med sin pappa. Enligt 

tidigare forskning är det främst föräldrarna som brukar vara troende (Toijer-Nilsson 1976 

s.43). Att barnen utifrån det känner ett tvång att vara religiösa. I denna situation framhålls 

motsatsen.   
 

8.5	Bönen	
Att be förekommer genomgående i bokens handling. Den dagen då Rebecka var själv hemma 

kände hon stark oro. Hon var fundersam över varför hennes mamma var borta så länge. 

Rebecka började tänka på att Jesus bad till Gud när han var rädd. Därefter började hon att be:  

 
Käre Gud […] Jag är lite rädd nu. Kan du göra så att jag inte är det? Rädd alltså. Jag ber om 

att du ska ta hand om mig nu. Och så måste du ta hand om mamma också. Gör så att hon 

kommer hem snart. Amen. (Føyen Arnevåg 2016, s.28) 

 

Citatet visar att Rebecka finner hjälp av bönen i situationer där hon känner sig otrygg. I detta 

fall blir hennes religiösa tro och bönen en trygghet för henne. Författaren försöker förmedla 

en bild av att religionen är till för att hjälpa människan. Kort därpå ringer mamman och talar 
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om för Rebecka att hon snart är hemma. I och med detta upplevs bönen bli besvarad. Med 

detta vill författaren visa att bönen är något gynnsamt.  

9.0	Jämförelse	mellan	böckerna	
Genom min analys av böckerna Dags för ramadan! (2015) och Vad skulle Jesus ha gjort? 

(2016) har jag funnit slutsatsen att religion i båda böckerna gestaltas positivt. Majoriteten av 

karaktärerna visar stolthet över sin religion. Detta visas exempelvis genom att 

huvudkaraktärerna själva uttrycker sin positivitet till olika aspekter inom religionen. Ofta 

kommer känslan av positivism utifrån karaktärerna själva. Framställningen sker genom olika 

konversationer och dialoger. Det gör att det blir lättare att socialiseras in i bokens handling 

och förstå karaktärerna bättre. Det framställs även genom att barnen gärna talar om sin 

religion. I boken som syftar till att gestalta den kristna religionen förekommer i princip ingen 

negativ attityd till religionen. I boken om ramadan förekommer vissa frågeställningar kring 

den muslimska tron. Ayse svarar dock på ett sätt som gör att den inte uppfattas på ett negativt 

sätt. 

 

En likhet mellan båda böckerna är att karaktärerna finner styrka med hjälp av sin religiösa tro. 

I den kristna boken sker detta exempelvis genom vägledning från Gud i svåra situationer. 

Även genom bönen och stöd från Jesus får de vägledning genom livet.  

 

Boken som har till syfte att gestalta den muslimska tron visar likaså att Ayse stärks av 

religionen. Detta förekommer dock inte på samma sätt som i boken som gestaltar 

kristendomen. Ayse får aldrig hjälp från Gud. I och med det förekommer inte bönen som det 

gör i boken med kristen gestaltning. Hon ber heller inte om vägledning i livet utan klarar sig 

mer självständigt. Ayse blir på så sätt stärkt genom hennes tillhörighet till religionen. Hon är 

positiv till sin tro och talar gärna om den. Hon vill även visa sina kompisar olika muslimska 

traditioner. Genom det utvecklar det hennes religiösa identitet och personliga utveckling.  

	
Båda böckerna försöker framställa religion på ett normaliserat sätt. Författarna har i båda 

böckerna ofta valt att göra detta genom olika dialoger. Dessa sker dock på skilda sätt. I boken 

om ramadan handlar dialogerna främst om att Ayse får förklara för sina kompisar kring 

ramadans betydelse. Ayse väljer även att beskriva religiösa ord som är kopplade till hennes 

tro, exempelvis moské. Konversationerna är i och med det ofta uppbyggda på samma sätt. Det 

sker genom en monologisk dialog.  
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I den kristna boken skapas dialogerna genom att barnen tillsammans diskuterar om Gud samt 

andra aspekter kopplat till den kristna tron. Barnen utbyter ett gemensamt intresse för 

religionen vilket gör att samtalen blir mer fördjupade. Det skapas då en dialog som sker 

mellan barnen. I detta fall handlar det inte i lika stor utsträckning om att informera om 

religionen. Större fokus är på att försöka framställa kristendomen som den rätta religionen 

genom barnens konversationer. I den kristna boken förekommer både samtal om religionen 

inom familjen, med kompisar, med lärare på söndagsskolan och med utomstående som 

exempelvis kvinnan på flygplanet. Detta förekommer inte i lika stor utsträckning i boken om 

ramadan där konversationerna mellan människorna är relativt begränsade. 

 

För att framställa religion på ett naturligt sätt har båda böckerna även försökt skapa naturliga 

miljöer som barn i 9–12 års ålder kan relatera till. Bokens omgivningar är där med väl 

anpassad för deras tilltänkta läsare. Detta genom att handlingen ofta utspelar sig i skolan med 

lek, och i konversationer med kompisar och föräldrar. Detta även genom att känna besvikelse 

såväl som att och känna osäkerhet inför olika situationer. 

 

I båda böckerna är goda moraliska handlingar förknippat med den religiösa tron. I den kristna 

boken förekommer det vid ett flertal tillfällen att barnen relaterar till något som Jesus skulle 

ha gjort. Det sker genom att han exempelvis förespråkar att människan ska älska sina fiender 

samt betydelsen av att dela med sig. På så sätt framställs människorna inom kristendomen 

vara förknippade med att flertal goda handlingar. Religionen är en faktor till att människan 

utvecklas och blir bättre. 

 

I boken om ramadan förekommer det likaså tillfällen där författaren förknippar religion med 

att ha god moral. Ayses pappa medger exempelvis att ramadan handlar om att skapa förståelse 

för de fattiga. Ayses bror poängterar även att människor ska tala artigt samt att de inte ska 

vara elaka under tiden då de fastar.  

 

Religion framställs i båda böckerna som ett självständigt val för huvudkaraktärerna. Av min 

analys framkommer det att både huvudkaraktärerna i Vad skulle Jesus ha gjort? (2016) och i 

boken Dags för ramadan! (2015) själva väljer sin religiösa tro. Båda böckerna har ett syfte att 

visa att barnen själva upplever sin religion som positivt. I boken om ramadan framställs detta 
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genom Ayses egna ord. Dessa handlar till stor del om hennes nyfikenhet såväl som hennes 

intresse i fastan. Hon berättar hur hon längtar både till fastan såväl som till Eid-festen.  

 

I boken om Jesus framställs det likaså som ett naturligt val för karaktärerna att vara en del av 

religionen. Majoriteten av karaktärerna beskriver exempelvis att de själva väljer att gå i 

söndagsskolan. Barnen väljer även ofta att be. Detta är ett självständigt val som de ofta gör. 

 
Trots att det finns flera likheter mellan böckerna finns det även ett flertal olikheter. En olikhet 

är att författarna i viss del tycks ha olika syften. Boken som syftar till att gestalta 

kristendomen beskrivs förespråka den kristna tron markant i bokens handling. Barnen talar 

upprepade gånger om för att följa Jesus ord och vara en del av den kristna verksamheten. De 

får hjälp av att be och utvecklar även en gemenskap, genom exempelvis söndagsskolan och 

den kristna klubben. Det förekommer även ett flertal dialoger där religion är huvudämnet. 

 

Under analysen framkommer det att boken Vad skulle Jesus ha gjort? (2016) är 

propagerande. Författaren försöker genom olika medel att framställa kristendomen som den 

enda rätta religionen. Detta sker genom dolda såväl som öppna underliggande budskap. Det 

handlar främst om betydelsen att göra som Jesus skulle gjort. Jesus har rätt och framställs 

alltid positivt. Med hjälp av honom löses alla problematiska situationer. Han framställs vilja 

människans bästa och ses därmed som mycket viktig. Boken poängterar även betydelsen av 

att vara med i den kristna gemenskapen. Boken har en retorisk monologisk medvetenhet. 

Detta då bokens syfte går ut på att föra fram ett budskap till läsaren om vad som är rätt och 

fel. 

 

I boken om ramadan förekommer även en del propagerande inslag. Det sker dock i detta fall 

på ett mer dolt propagerande sätt. Författaren försöker mestadels framställa religiösa aspekter 

på ett positivt sätt. Detta genom att exempelvis framställa Eid-festen på ett materialistiskt sätt. 

Det propagerande syftet visas även genom att Ayse vill ha ramadan varje dag vilket ger 

läsaren en mycket lättsam bild av ramadan. Vissa avsnitt i boken framställer eventuella 

svårigheter med ramadan. Vid ett tillfälle uttrycker Ayses lärare oro för henne eftersom hon är 

mycket trött. Detta är något som författaren väljer att inte lägga övergripande fokus på. Det 

kan antas att författaren medvetet utelämnar vissa detaljer för att problematisera och utelämna 

vissa aspekter av ramadan. Propagerande inslag blir därmed synliga. 
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Majoritet av boken Dags för Ramadan! (2015) har dock ett informerande syfte. Författaren 

har genom detta haft en vilja att beskriva vad exempelvis ramadan är för något. Det handlar 

även om att förstå den muslimska vardagen. För att läsaren ska utveckla denna kunskap väljer 

författaren att utförligt förklara de religiösa orden.  

 

Religiösa ord förekommer i båda böckerna. I boken Vad skulle Jesus ha gjort? (2016) 

förekommer det ord som exempelvis; Jesus, kyrka, bön, söndagsskola och Gud. Betydelsen av 

dessa förklaras dock aldrig. Att som läsare inte behöva stanna upp i texten och få en 

förklaring till varje religiöst ord medför att det blir en mer naturlig del av bokens handling. 

Författaren har tagit för givet att läsaren är kristen alternativt har kunskap om de kristna 

ordens betydelse. 

 

I boken Dags för ramadan! (2015) förekommer religiösa ord som exempelvis: ramadan, 

Koranen, Eid-festen, och moské. Till skillnad från den andra boken förklaras varje ord relativt 

ingående. Att alltid få en förklaring till dessa ord kan både vara fördelaktigt och mindre 

fördelaktigt. Som läsare minskar känslan av att få läsa för sitt intresse. När jag som läsare 

redan har kunskap om dessa ord uppfattas boken mer som en faktabok. Det blir på så sätt 

svårare att följa med i bokens handling. Författaren har dock genom att presentera en 

förklaring till orden inte tagit för givet att läsaren har muslimsk tro eller kunskap kring islam. 

Barn som inte känner till dessa ord kan troligtvis utifrån det bättre ta till sig handlingen.  

 

En ytterligare skillnad mellan böckerna är att religionerna speglar olika nivåer av kontroll och 

regler. I boken om ramadan framställs religionen på ett mer lättsamt sätt än vad det gör i 

boken om Jesus. Författaren vill förmedla en bild av att Ayse egentligen inte behöver fasta. 

Hennes välmående och prestationer i skolan är mer viktigt än att utöva själva religionen. I 

boken förekommer även en accepterande bild gentemot människor med annan religiös tro. 

Ayses kompisar som inte är muslimer framställs inte på ett annorlunda eller negativt sätt i 

boken. Ayse och hennes muslimska familj är även positiva till att fira julafton med Ayses 

kompisar. I och med detta minskas stigmatiseringskänslan. 

 

I den kristna boken gestaltas kristendomen som den enda rätta religionen. Vid ett tillfälle i 

boken får en av karaktärerna ta emot elaka kommentarer på grund av sin religion. Pojkarna 

som var elaka utges för att ha brist på kunskap gällande den kristna tron. Religionen är i detta 

fall mer strikt då det inte kommer på tal att karaktärerna umgås med andra som inte är kristna. 
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Religionen är även mycket strikt på så sätt att karaktärerna alltid ska följa Jesus och hans 

budskap. Det förekommer karaktärer i boken som inte utger sig för att vara kristna. Dessa har 

ingen större roll i bokens handling. Böckerna skiljer sig även åt när det gäller syn på 

gemenskap. I den kristna boken framställs religionen kunna bidra till en gemenskap. Deras 

religiösa tro främjar en gemenskap utifrån olika religiösa aspekter. Genom deras kristna tro 

träffas de gemensamt på söndagsskolan för att tala om Gud. De bildar även en Jesus-klubb 

som syftar till att göra som Jesus skulle ha gjort i olika situationer. I denna klubb är det roligt 

och prestigefullt att få vara med. Alla barnen har alltid samma åsikt och tänker på samma sätt. 

Därmed har de alltid lätt för att samtala med varandra om saker, exempelvis Gud och Jesus.  

 

Det finns även en gemenskap i boken om ramadan. Det skiljer sig dock från den andra boken 

då gemenskapen inte beror på den religiösa tron. Förutom familjen är Ayse ensam om sin 

muslimska tro. Ayse skapar framförallt en gemenskap med sina två kompisar Vilma och Lisa. 

Det är dock inte religionen som möjliggör förbindelsen mellan dem. 

10.	Diskussion	
Jag har genomfört en analys av böckerna Dags för ramadan! (2015) och Vad skulle Jesus ha 

gjort? (2016). Ett flertal tankar har väckts kring böckernas möjlighet att användas i 

undervisningen. Båda gestaltar motiv kopplat till temat religion men på olika sätt. Utifrån 

karaktärerna gestaltas religion som något positivt. Barnen anser att deras religion är intressant 

och de diskuterar gärna den med vuxna såväl som med sina vänner. I och med att karaktärerna 

gärna samtalar om sin religiösa tro, motverkas bilden av att religion skulle vara ett tabubelagt 

ämne.  

 

Tidigare forskning beskriver att diskriminering på grund av religion idag är ett stort problem. 

Skolan är en mötesplats där frågor av denna karaktär kan diskuteras (Sanders och Graff 2010, 

s.169). Läraren har därmed ett ansvar att ge elever möjlighet att utveckla sin identitet och 

förståelse för omvärlden (Skolverket 2017, s.252). En fördel med att utgå från dessa böcker i 

undervisningen är att religion inte framställs som något avvikande att samtala om utifrån 

karaktärernas perspektiv. Eftersom religion kan uppfattas som ett tabubelagt ämne i 

undervisningen kan det förenkla för lärare att använda böckerna som utgångspunkt för att 

lyfta ämnet. Trots att religion kan vara svårt att tala om är det, precis som McCrary beskriver, 

ett misstag att som lärare inte ta upp det i sin undervisning (McCrary 2009, s.9). Om vi som 
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lärare inte lyfter området kommer ämnet att framställas som ännu mer tabubelagt att tala om. 

Möjligheten att motverka diskriminering på grund av religion skulle då ytterligare försvåras. 

 

I båda böckerna Vad skulle Jesus ha gjort? (2016) och Dags för Ramadan! (2015) uppvisar 

karaktärerna en stolthet över sin religion. Eftersom denna bild förmedlas till läsaren kan 

eleven utveckla en bild där religion ses som positivt. Då böckerna speciellt framhäver religion 

som en styrka i livet, skulle barnen kunna skapa förståelse för att detta inte är något konstigt. I 

boken om ramadan förekommer även religiösa klädesplagg och traditionsenlig mat på ett 

normaliserat sätt. Enligt Hayik är detta ett mycket viktigt inslag (Hayik 2016, s.95). Genom 

att eleverna, som inte är troende, får se hur olika seder utförs utvecklas deras förståelse för 

andras religion. Då läsaren genom bokens handling får se hur det dagliga livet kan se ut för en 

religiös individ, skulle det kunna resultera i en ökad förståelse för olika val som en troende 

människa står inför, exempelvis i skolan (Torres 2016, s.198). 

 

Även troende elever kan finna styrka i dessa böcker. Detta kan ske genom att deras tro 

ytterligare förstärks genom bokens budskap. Craft Al-Hazza och Bucher beskriver att när barn 

läser skönlitteratur kan de identifiera sig med karaktärerna. Genom det kan läsaren utveckla 

en identitetskänsla (Craft Al-Hazza och Bucher 2008, s.210). I och med att karaktärerna 

framställer sin religion som en styrka i livet kan läsaren utifrån dessa teorier bli stärkt i sin 

identitet som religiös troende. Sanders och Graff beskriver att en när barnets identitetskänsla 

stärks, utvecklar eleverna en större förståelse för andra (Sanders och Graff 2010, s.170). 

Utifrån det skulle läsaren kunna känna sig accepterad och inte avvikande. Religion ses i en 

majoritet av fallen i böckerna inte som en problematik i det vardagliga livet. Barnens religiösa 

tro är något både lärare, kamrater och familj tar hänsyn till. Religionen gestaltas även som 

gemenskapsbyggande. Bilden framställer då religionen på ett positivt sätt. 

 

Craft Al-Hazza och Bucher beskriver att barn i skolan idag har olika kulturella bakgrunder 

(Craft Al-Hazza och Bucher 2008, s.211). Eftersom barn har olika bakgrund och olika 

erfarenheter kan handlingen i böckerna stå i kontrast till barnens verkliga vardag. Viktigt att 

fundera över, är ifall barnets identitetskänsla därmed alltid utvecklas på ett positivt sätt genom 

att läsa böcker där eleven har möjlighet att identifiera sig med karaktärerna. Känslan av att bli 

förknippad med val karaktärerna i böckerna gör skulle kunna bidra till motsatt effekt. Trots att 

barnen kan identifiera sig med en människa som har samma religion kan deras respektive liv 
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skilja sig åt. Som verksam lärare blir det utifrån det viktigt att ha medvetenhet kring att 

böcker av sådan karaktär även skulle kunna bidra till en negativ känsla hos läsaren.  

 

Då elevens liv kan skilja sig från barnens i boken kan det bli ännu ett problem med böckernas 

användning i undervisningen. Detta på grund av en bristande motivation hos eleverna. Enligt 

Säljö är det viktigt att barnet har en kontinuitet mellan livet i skolan och sina erfarenheter och 

sin vardag. I och med att böckerna skulle kunna vara skilda från elevens liv skulle 

motivationen för att läsa då kunna minskas (Säljö 2015, s.73).  

 

Motivation är en viktig faktor till att eleverna utvecklar förståelse för andra människor. Att 

inte kunna relatera till situationer som förekommer i boken skulle även kunna bli ett dilemma 

för barn som utövar religionen såväl som de utan religiös tillhörighet. Då motiv kopplat till 

religionen förekommer genomgående i bokens handling kan det vara svårt för barn att skapa 

motivation till att vilja läsa och förstå. Att då ha förståelse för varför människor handlar på ett 

visst sätt skulle kunna bli problematiskt (Kusdemir och Bulut 2018, s.98).  

 

Det finns idag ett flertal olika stereotypa bilder relaterat till religion. Faber beskriver att detta 

är ett markant problem som resulterar i diskriminering (Faber u.å.). Med anledning av att 

stereotypa bilder kan orsaka problem bör detta tas i beaktande vid planering av undervisning. 

Som lärare blir det viktigt att poängtera för eleverna att böckerna Dags för Ramadan! (2015) 

och Vad skulle Jesus ha gjort? (2016) inte är stereotypa bilder för hur religiösa människor är. 

Syftet med att använda böckerna i undervisningen kan annars ge omvänd effekt. Med detta 

menas att boken inte kan vara representativ för alla människor som tillhör en viss religion. 

Detta grundas genom att Faber beskriver att det är vanligt att människor behandlas sämre på 

grund av negativa förutfattade meningar (Faber u.å.). Hayik beskriver att en viktig aspekt i 

undervisningen, som även måste tas hänsyn till, är att människan får tro på vilken religion den 

vill och vara stolt över det (Hayik 2016, s.95). Det är därmed även angeläget att inte glömma 

barn som är icke-troende. En viktig del i detta är att medvetandegöra barnen om är att vissa 

människor väljer bort en religiös tro. Att inte praktisera någon religion ska heller inte ses som 

något avvikande. 

 

En framställd kritik enligt tidigare forskning är att barnböckerna anses ha ett didaktiskt syfte 

då barnen utifrån det inte får socialiseras in i böckerna (Keränen-Pantsu och Rissanen 2018, 

s.158). Ingen av böckerna anser jag är till för att skapa en bra historia. Båda böckerna är 
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relativt vinklade och i och med det propagerande. En del av böckernas handling störs av 

upprepningar samt faktabaserade inslag. Detta anser jag skulle kunna resultera i en 

problematik att använda böckerna till tystläsningsböcker. 

 

Utifrån ovanstående är det viktigt att som lärare fundera på de didaktiska valen vi står inför. 

Torres beskriver att det som pedagog är det viktigt att finna böcker av god kvalité då detta 

utgör en grund till ifall elever kan lyckas med att skapa acceptans för andra (Torres 2016, 

s.206). Det handlar om att fundera över bokens funktion i undervisningen och vilket syfte 

man som lärare har. Ifall jag som lärare inte tänkt igenom de didaktiska valen kommer idén 

jag har med att använda dessa i undervisningen att misslyckas.  

 

Med de didaktiska valen i åtanke kan de valda böckerna Dags för ramadan! (2015) och Vad 

skulle Jesus ha gjort? (2016) utgöra en grund i undervisningen för att motverka 

diskriminering. Båda författarna har ett syfte med sina böcker som handlar om att skapa en 

positiv bild av kristendomen respektive islam. Vid avslutad analys och djupare reflektion 

väcks dock frågor kring barnens självständiga läsning av böckerna. Utifrån vad jag tidigare 

diskuterat kan problem förekomma avseendet barnets motivation till läsningen, deras 

identitetsskapande samt deras förståelse för andra människor.  

 

En stor del handlar om att använda böckerna på rätt sätt i undervisningen. Att låta boken 

endast vara en tystläsningsbok skulle därför kunna ge ett tveksamt resultat. Det uttrycks i 

Skolverkets styrdokument att eleverna ska utveckla sin identitet och förståelse för andra 

(Skolverket 2017, s.252). Genom att låta eleverna endast arbeta självständigt med boken kan 

jag inte säkerställa att mitt syfte att nå det målet uppnås. Jag baserar min åsikt på min uppgift 

att som lärare motverka stereotypa bilder av religionen då det är ett problem (Faber å.u.). 

 

Tillsammans med eleverna skulle det kunna vara fördelaktigt att göra en mindre analys av 

böckerna för att förstå syftet med bokens användning. Jag skulle använda dessa böcker i 

undervisningen med syfte att låta eleverna diskutera: författarens syfte, vad karaktärerna 

menar och samtala om att alla är olika utifrån skilda situationer i boken. Det borde vara en 

självklarhet för varje lärare att tänka igenom sina didaktiska val och inte lägga hela ansvaret 

på en bok. Jag skulle välja ut specifika situationer i boken som går att diskutera kring i syfte 

att eleverna ska kunna förstå saker ur skilda perspektiv. Exempelvis när Ayse och hennes 
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kompisar ska fira en högtid tillsammans, eller när barnen i boken om Jesus får elaka 

kommentarer av killarna i sexan.  

 

Genom min analys har jag på ett djupare plan skapat förståelse för böckernas innehåll. Jag har 

i och med detta insett hur svårt det kan vara att förstå vad boken egentligen vill förmedla för 

bild av religion. Jag kan inte använda böckerna i undervisningen och förvänta mig att 

eleverna förstår budskapet. Syftet är att förmedla att eleverna utvecklar en acceptans för andra 

människor och minskar sina stereotypa bilder av olika grupper. 

 

Utifrån min uppsats inser jag betydelsen av att fördjupa mig i böcker som jag vill att eleverna 

ska läsa. Jag står i enlighet med tidigare forskning som beskriver att det är viktigt som lärare 

att hitta böcker av god kvalité (Hayik 2016, s.95). Vid en översiktlig läsning kan boken 

framstå som positivt. Vid en djupare analys kan en mer tvetydig bild framstå och sådant som 

vid en första anblick inte framgår upptäcks. Både avseende positiva och negativa faktorer. 

Boken kan exempelvis ge en felaktig bild, vara vinklad, eller ha ett underliggande budskap. 

Detta är viktigt att alltid ha i åtanke när vi ger böcker till eleverna. 

11.0	Förslag	till	framtida	forskning	
Som tidigare nämnt i metoddelen är jag medveten kring att dessa religiösa barnböcker inte är 

representativa för alla barnböcker. Intressant hade varit att undersöka flera böcker för att få en 

vidare bild av gestaltningen av religion i barnlitteratur. Det hade även varit av relevant att 

fråga både lärare och elever hur de ställer sig inför att läsa böcker med ett religiöst budskap. 
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