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Abstract 

Most people in Sweden have come into contact with the narratives from the Bible, through a 

children’s bible book. There exists several different kinds of these books for children. Two of 

the most popular is Barnens bibel and Bibel för barn, which are the explored subjects of this 

essay. The narratives conveys different norms and values, and it is therefore legitimate to 

investigate what they convey about women and femininity. Five female characters; Eve, 

Sarah, Hagar, Naomi and Ruth are the focus of the study. The stories underwent a 

narratological analysis to clarify the narrative structure. Furthermore, sex- and gender theory 

were applied on the narratives and showed that they in general express a dominant male norm, 

and dichotomy between the sexes.  
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Inledning 
Min första kontakt med berättelserna från Bibeln var som liten då mamma brukade ta med 

mig till Kyrkans barntimmar, som är en form av förskoleverksamhet med kristna inslag. Det 

var mycket lek och pyssel under dessa timmar, men mot slutet samlades vi alla i en ring, och 

en av barnledarna läste alltid en ny bibelberättelse för oss innan vi skulle gå hem. Men 

berättelsen lästes aldrig ur Bibeln, utan från en barnbibel. Det var utvalda berättelser, som 

omarbetats till kortare texter, med mer nutida språk och med illustrationer för att nå ut till 

barns upplevelsevärld. Än idag måste jag påstå att mina kunskaper om Bibeln och 

människorna i berättelserna framförallt grundar sig i vad jag lärde mig från barnbibeln. Detta 

vill jag även påstå gäller för de allra flesta människor i Sverige idag, som vuxit upp i en 

kristen kontext. Barnbibeln är det första mötet med bibelberättelserna, och därav finns det skäl 

till att reflektera över hur bibelberättelserna transformeras när de ska förmedlas till barn. Vad 

tas med, och vad tas bort? Detta har Sören Dalevi undersökt i sin avhandling Gud som haver 

barnen kär? Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och 

bilder, där han konstaterar att synen man har på barnet under en viss historisk kontext 

påverkar hur bibelberättelserna omarbetas till att passa i en barnbibel.1 Det bör också nämnas i 

sammanhanget att det finns en mängd olika barnbiblar, skrivna under olika årtionden, för 

olika åldrar, utländska som översatts till svenska, är bara några exempel på den variation som 

finns. Vissa har haft en större spridning än andra. Två av de mest sålda barnbiblarna i Sverige 

är Barnens bibel av Ann de Vries som har sålt i över 850 000 exemplar, och Bibel för barn 

som har sålt i över 250 000 exemplar. Det bör därför vara säkert att säga att flertalet svenska 

hem är i ägo av en barnbibel.2  

Bibelberättelserna ger uttryck för olika normer och värderingar som förmedlas vidare till 

läsarna, så gör även de transformerade berättelserna där målgruppen framförallt utgörs av 

barn. Av den anledningen är det viktigt att fundera på vems eller vilka normer och värderingar 

det är som förmedlas i berättelserna, och även vilka normer och värderingar vi vill förmedla. 

Bibelns värld ger bland annat uttryck för en patriarkal värld, där den manliga normen inte går 

att ta miste på. Barnbiblarna läses således av både pojkar och flickor, och det är därför 

relevant att problematisera vilken världsbild som barnbiblar förmedlar, och hur män och 

kvinnor, och det som anses manligt och kvinnligt skapas och uttrycks i texterna. Dessa 

                                                             
1 Dalevi, Sören. Gud som haver barnen kär? Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i 
berättelser och bilder, 2007, sid 11-15 
2 Dalevi, 2007, sid 11 
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föreställningar formar nämligen våra identiteter och attityder gentemot flickor och pojkar, 

kvinnor och män, och gör att vi möter olika villkor i livet beroende på vilket kön vi har. Enligt 

styrdokumenten för skolan så ska även förhållandet mellan religion och kön ingå i 

undervisningen. I den senaste läroplanen som trädde i kraft 2011 så framgår det att 

religionsundervisningen i grundskolan ska behandla religioner och livsåskådningar som rör 

kön, jämställdhet, sexualitet och relationer.3 Liknande betonas för religionsundervisningen i 

gymnasieskolan, där det framgår att eleverna ska ges möjlighet att analysera och värdera hur 

religionerna förhåller sig till etnicitet, kön och sexualitet.4 Det är därför berättigat att anlägga 

ett genusperspektiv på barnbiblarnas berättelser, och understryka att skolan, såväl som 

kyrkan, vuxna och de som författar barnbiblar har ett ansvar att vara medvetna om de normer, 

värderingar och ideal som berättelserna för vidare till våra barn. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur femininitet uttrycks och framställs i två barnbiblar utifrån ett antal 

kvinnliga karaktärer. Detta genomförs för att få en djupare kunskap om vilka normer och 

föreställningar om kvinnligt respektive manligt som förmedlas till läsaren. För att uppfylla 

detta syfte utgår jag från följande frågeställningar: 

 Vilket utrymme i berättelsen ges de utvalda kvinnliga karaktärerna i berättelsen? 

 Hur beskrivs och framställs de utvalda kvinnliga karaktärerna i barnbiblarna? 

 Vilka skillnader finns i framställningen av de utvalda kvinnliga karaktärerna, utifrån 

de två olika versionerna som ges av respektive barnbibel? 

  

                                                             
3 Skolverket, Ämnesplan för religionsvetenskap i grundskolan, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap 2015-05-21 

4 Skolverket, Ämnesplan för religionsvetenskap i gymnasiet, 

 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=REL&lang=sv 2015-05-21 

 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=REL&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=REL&lang=sv
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Disposition 
Vidare i uppsatsen så följer beskrivning av material; de två barnbiblarna val och beskrivning 

av metod; narratologi samt en redogörelse över vald teori; könskonstruktivistisk genusteori 

utifrån Yvonne Hirdman. En närmare beskrivning av det feministiska teologiska fältet, samt 

tidigare forskning avslutar uppsatsens inledningskapitel. Nästa del är undersökningen där 

berättelserna från barnbiblarna behandlas utefter dess kvinnliga karaktär som är i fokus. Varje 

berättelse kommer att analyseras med dessa tre analysverktyg, karaktärer, fokalisation och 

events. Det är tre berättelser från varje barnbibel som analyseras, sammanlagt sex stycken 

berättelser allt som allt. Först analyseras en berättelse från Barnens bibel, därefter kommer 

samma berättelse i Bibel för barn. Exempelvis så analyseras skapelseberättelsen i Barnens 

bibel först, därefter analyseras skapelseberättelsen i Bibel för barn, vilket det sedan fortsätter i 

den uppställningen av de andra berättelserna. Vidare så sker det efter att båda versionerna av 

en berättelse analyserats, en sammanställning, där genusteorin appliceras på det analyserade 

materialet. Därefter kommer en sammanställning av undersökningen, där jag specificerar 

mina resultat och slutsatser. Till sist följer en avslutande diskussion om vad resultatet och 

slutsatserna har för betydelse för individer och samhälle, samt förslag på hur man vidare kan 

tänka kring barnbiblars förekomst. 
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Material 
De två barnbiblar som utgör materialet för undersökningen har valts ut just på grund av deras 

popularitet och stora spridning. 

Barnens bibel av Anne de Vries är en storsäljare i Sverige med över 800 000 sålda exemplar. 

Författaren är nederländsk, vilket är det språk boken är skriven på från början. Den skrevs 

under 1940-42, men i och med andra världskriget kunde boken först ges ut år 1948. Den har 

översatts till flera olika språk, och där de svenska versionerna bygger på den tyska 

översättningen.5 I detta fall har jag valt den senaste versionen av Ylva Eggehorn och 

illustrerad av Fred Apps, som utkom år 2004.  

Bibel för barn är en riktig storsäljare, och är den barnbibel som är skriven direkt på svenska 

av Karin Karlberg, Inga Wernolf och Lisa Östh, och illustrerad av Ulf Löfgren. Den bygger 

således på den bibeltolkning som finns i Bibel 2000.6 Boken utgavs först år 1995 av Verbum 

förlag, och har sålt över flera hundratusen exemplar sedan dess, och har även översatts till fem 

olika språk.7 Den riktar sig till barn i åldern 6-9 år.8 

Dessa barnbiblar stödjer sig förvisso inte på varandra, men en jämförelse är ändå legitim anser 

jag, då de är skrivna under skilda tidsepoker. Barnens bibels berättelser är längre i jämförelse 

med Bibel för barn, där de är något mer komprimerade.  

De utvalda kvinnliga karaktärerna är Eva, Sara, Hagar, Noomi och Rut, vilket berättelserna 

där de är centrerade i kommer vara fokus för analys. Dessa är relevanta på grund av att deras 

betydelse inom olika traditioner. Eva och Sara är båda viktiga inom kristen, judisk och 

muslimsk tradition. Hagar är speciellt viktig i muslimsk tradition. Noomi och Rut är även dem 

viktiga för de abrahamitiska religiösa traditionerna, men är även utvald av det faktum att det 

är den berättelse som specifikt handlar om två kvinnors liv. Även manliga karaktärer kommer 

vara fokus för analys på grund av att det är av intresse att se hur de beskrivs och framställs 

som en jämförelse med de kvinnliga karaktärerna. Berättelserna där dessa karaktärer återfinns 

är även indelade i mindre kapitel. Exempelvis så utgör skapelseberättelsen i Barnens bibel tre 

mindre kapitelindelningar; Därför har veckan sju dagar, Adam och Eva, samt Ormen frukten 

och den första synden. Det är således alla kapitel i barnbiblarna som karaktären figurerar som 

                                                             
5 Dalevi, 2007, sid 31-32 
6 Arken, http://www.arken.se/product-
view.asp?catid=17822&prodid=13736&ref=%2Fproduct%2Ddlist%2Easp%3Fcatid%3D17822 2014-11-21 
7 Verbum förlag,  http://www.verbum.se/52635568-product 2014-11-21 
8 Adlibris, http://www.adlibris.com/se/bok/bibel-for-barn-9789152619926 2014-11-21 

http://www.arken.se/product-view.asp?catid=17822&prodid=13736&ref=%2Fproduct%2Ddlist%2Easp%3Fcatid%3D17822
http://www.arken.se/product-view.asp?catid=17822&prodid=13736&ref=%2Fproduct%2Ddlist%2Easp%3Fcatid%3D17822
http://www.verbum.se/52635568-product
http://www.adlibris.com/se/bok/bibel-for-barn-9789152619926
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analyseras. Dock förekommer barnbiblarnas egna kapitelindelningar inte i denna 

undersökning. 

Metod 
”Narratologi är studiet av berättandets och berättelsers natur, funktion och struktur”, säger 

Lars-Åke Skalin, professor i litteraturvetenskap, i antologin Litteraturvetenskap – en 

inledning.9 Narratologin innefattar således studiet av berättandets retorik, samt att de är ett fält 

med en egen teoretisk bakgrund. Det finns en mångfald av forskare som studerat och 

reflekterat över berättandets natur, och som försökt definiera olika principer för hur en 

narrativ meningsproduktion blir möjlig, förklarar han.10 Metoden för undersökningen är 

därmed en narratologisk analys som fokuserar på berättelsen och hur den är uppbyggd. Ett 

urval av narratologiska analysverktyg kommer att presenteras längre fram i kapitlet.  

Bibeln har under historiens gång alltid studerats som ett litterärt verk, eftersom den består av 

just skrifter och texter, Dess litterära kvalitéer med fokus på att den består av just berättelser 

har däremot inte undersökts i så hög grad. I jämförelse med andra litterära verk så har Bibeln 

en unik historia och har i alla tider varit en guide för hur människor ska leva sina liv. 

Bibelforskningen har därmed varit centrerad kring det faktum att Bibeln förmedlar mer än 

dess berättelser, enligt Powell. 11  

Det är viktigt att inte bara fokusera just på vad som står skrivit i Bibeln heller, menar teologen 

Jesper Svartvik, då även dess tolkningshistoria är av betydelse. Bibeln är västerlandet mest 

inflytelserika bok, och berättelserna har under historiens gång tolkats av många personer, och 

det är inte alltid varit i positiv bemärkelse. Svartvik förklarar att berättelserna och utdrag från 

dem ofta har använts för att legitimera våld och förtryck. Tolkningen av berättelserna bör 

därmed vara, enligt Svartvik, minst lika viktig, om inte viktigare för bibelvetenskapen.12 Men 

den metod som har präglat bibelvetenskapen är den historisk-kritiska metoden där fokus har 

varit den historiska kontexten och människornas historiska situation. Med denna metod så har 

forskare på ett förment vetenskapligt och objektivt sätt kunnat återskapa den kontext då 

                                                             
9 Skalin, Lars-Åke. ”Narratologi – studiet av berättandets principer” i Bergsten, Staffan. Litteraturvetenskap, - en 
inledning, 2002, sid 173 
10 Skalin, 2002, sid 174 
11 Powell, Mark Allan. What is Narrative Criticism?, 1990,  sid 1 
12 Svartvik, Jesper. Bibeltolkningens bakgator – synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid, 
2006, sid 11-12 
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bibelberättelserna utspelar sig i. Metoden fokuserar således på detaljerna i berättelserna, vilket 

även har gjort att berättelsen som helhet har glöms bort.13  

Narratologin blev ett vetenskapligt område först under 1960-talet, men den har antika rötter 

från Aristoteles och Platon. Narratologin växte inom strukturalismens kontext, där 

regelsystem för att beskriva berättelsens natur, form och funktion var centrala för 

narratologer. Detta innebär att olika berättelser, med olika innehåll, kan innehålla samma 

underliggande struktur, vilket för en strukturalist innebär att berättelser kan tala om samma 

saker. Det är den klassiska narratologin.14 Det var även under 1960-talet som kritiken från 

forskare som själva arbetade med den historie-kritiska metoden blossade upp. Bibeln 

studerades nämligen inte utefter samma premisser som annan antik litteratur. Den antika 

litteraturen undersöks nämligen av två forskningsverksamheter: Den ena med fokus på 

historia, att sammanfatta den historiska kontexten genom att undersöka i texterna hur 

människor levde. Den andra med fokus på litteratur, och där frågorna fokuserade på 

handlingen, karaktärsutveckling, vad berättelsen har för effekt på läsaren, och varför det får 

den effekten.15 Skalin betonar hur senare narratologi har kommit att fokusera just på hur 

viktig roll berättelser har för oss och våra liv. Han menar att vi narrativiserar våra liv, och det 

är viktigt för oss för att kunna beskriva och förmedla vår värld och vår position inom den.16  

Sammanfattningsvis så var kritiken mot den historie-kritiska metoden, att den inte tog hänsyn 

till att berättelser bör läsas från början till slut. Metoden fokuserar på de historiska faktorerna 

bakom berättelsernas uppkomst, och inte tolkningen av berättelserna i sig.17 Narratologin har 

därför blivit en viktig metod under senare år inom bibelvetenskapen för att lyfta fram 

berättelserna i sin helhet.18 I denna undersökning används således metoden för att tydliggöra 

berättelsens struktur genom att förtydliga vad som händer, vad som sägs, och vem som agerar 

i de valda barnbibeltexterna. Narratologin är inte en enhetlig metod, utan ett stort 

forskningsfält, med en mängd olika metoder och teorier. Jag har således valt ut de metoder 

som passar min undersökning, och som jag anser är mest väsentligt i förhållande till syftet. 

Målet med metoden är att tydliggöra berättelsen struktur, för att sedan kunna analysera 

materialet med genusteorins begrepp och metoder. Syfte och frågeställningarna är förvisso 

                                                             
13 Powell, 1990, sid 2 
14 Skalin, 2002, sid 174-175 
15 Powell, 1990, sid 3 
16 Skalin, 2002, sid 179 
17 Powell, 1990, sid 2 
18 Powell, 1990, sid 1 
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centrerade till de kvinnliga karaktärerna, men för att kunna säga något om dessa, så krävs det 

att hela berättelsen tas i beaktande. Berättelserna undersöks således med tre narratologiska 

analytiska verktyg; karaktärer, point of view och fokalisation, och events. Närmare 

beskrivning av dessa följer nedan.  

Karaktärer 
Bibelberättelsernas karaktärer i denna undersökning är i princip det viktigaste momentet. Det 

jag ämnar att belysa är vilka berättelsens karaktärer är, men framförallt hur de beskrivs i 

berättelserna. En narrativ text består av två komponenter: berättarens diskurs och 

karaktärernas diskurs, och dessa står i en hierarkisk relation till varandra. Karaktärens diskurs 

är det som berättaren vill förmedla, och kan modifiera karaktärens diskurs på det sätt som hen 

väljer.19 Karaktärernas diskurs har i sin tur två funktioner i en berättelse. Det första är att 

uttrycka det fiktiva innehållet, och den andra funktionen är att diskursen samtidigt skildrar 

berättelsen och för den framåt. Detta innebär att den kommunikation som karaktärerna för i 

berättelsen, även tjänar berättaren då det är hens värdegrund som förmedlas. Karaktärernas 

diskurs har en narrativ roll då den tar över berättarens diskurs.20  

Berättaren kan därmed utifrån karaktärernas diskurs praktisera antingen telling eller showing. 

Det handlar om att den underförstådda författaren antingen berättar direkt, eller visar hur 

karaktären är under berättelsens gång. Telling innebär att författaren berättar i texten hur en 

karaktär är, medan showing innebär att författaren visar hur en karaktär är genom dess 

handlingar. Dessa kan även appliceras på Events, där showing ger läsaren intrycket av att vara 

nära berättelsen då läsaren får bevittna händelserna medan de händer, och telling ger läsaren 

ett mer distanserande intryck då hen får händelserna berättade för sig.21 Med telling och 

showing kan man belysa karaktäriseringen av karaktärerna. Karaktärisering innebär att olika 

egenskaper tillskrivs olika karaktärer, samt är det även namn för den övergripande processen 

av att tillskriva karaktärer egenskaper. En egenskap kan därmed tillskrivas en karaktär direkt, 

telling, eller så kan en karaktär genom handling, showing, och visa på sin egenskap. Under en 

berättelses gång kan även en karaktär utvecklas, då läsaren även få mer information om 

karaktären, och hen visar upp nya egenskaper.22  

                                                             
19 Schmid, Wolf. Narratology – An Introduction, 2010,  sid 118 
20 Schmid, 2010, sid 119   
21 Klauk, Tobias & Köppe, Tilmann: “Telling vs. Showing”, i Hühn, Peter m.fl. (red.), the living handbook of 
Narratology, http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/telling-vs-showing 2014-12-10 
22 Jannidis, Fotis: “Character” i Hühn, Peter m.fl. (red.), the living handbook of Narratology,  
http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/character 2014-12-10 

http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/telling-vs-showing
http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/character
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Det är bland annat detta som den feministiskt inriktade narratologin problematiserar. Sedan 

1980-talet har en genusorienterad narratologi vuxit fram, som fokuserar på karaktärernas 

genderization, vilket ungefär betyder hur karaktärerna gör kön. Beskrivning av en karaktär 

och dess egenskaper, till exempel klädkoder, sättet karaktärerna beter sig på och andra 

kulturella antaganden, behöver enligt den feministiska narratologin problematiseras och 

ställas i relation till hur strukturerna genus och kön skapas. Författaren skriver i en historisk 

och kulturell kontext, där mönster och strukturer följer med in i berättelsens värld.23 

Karaktärerna förmedlar således inte endast berättelsen, utan de används i regel för ett större 

syfte, en idé, tanke eller ideal som ska förmedlas vidare till läsaren.24 Det som är synligt och 

osynligt, samt homodiegetiskt och heterodiegetiskt bör även innefatta analyser av kön och 

genus, menar feministiska narratologer.25 Homodiegetiskt innebär att narratorn är närvarande 

som en karaktär i berättelsen, och heterodiegetiskt, att narratorn står utanför den.26 Det är ett 

pragmatiskt förhållandesätt till sådana analyser, då läsaren måste förlita sig på sin egen 

tolkning, och egna spekulationer.27  

Vidare kan man kategorisera karaktärerna i flat och round characters enligt Fosters modell. 

En flat karaktär besitter egenskaper som är sammansatta och realistiska, medan en round 

karaktär uttrycker egenskaper som är motsägelsefulla. En flat karaktär har således 

karaktärsdrag som är konsekventa, exempelvis snäll, medan en round karaktär uppvisar både 

goda och onda egenskaper eller handlingar, och kan vara både snäll i vissa fall, och elak i 

andra. Fosters modell är inte utan kritik, men det är den modell som är mest erkänd och 

använd när det kommer till att kategorisera karaktärer.28  

Fokalisation 
Fokalisation ämnar att klargöra från vems perspektiv berättelsen berättas. 29 Det har dock sitt 

ursprung från Point of view, vilket innebär att handlingen berättas utifrån berättarens 

perspektiv, och är den underförstådda författarens värdegrund som förmedlas i berättelsen. 

Läsaren får en stor mängd av information som betraktas som sanningar i berättelsen. Dessa 

måste läsaren acceptera oavsett dennes egen värdegrund.30 Kritiken mot point of view däremot 

                                                             
23 Phelan, James & J.Rabinowitz, Peter. A Companion to Narrative theory, 2005, sid 44-45, 312 
24 Jannidis, http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/character 2014-12-10 
25 Phelan & J.Rabinowitz, 2005, sid 45 
26 Onega, Susan & Ángel Garcia Landa, José. Narratology, 1996, sid 184 
27 Phelan & J.Rabinowitz, 2005, sid 312 
28 Jannidis, http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/character 2014-12-10 
29 Onega & Ángel Garcia Landa, 1996, sid 173 
30 Powell, 1990, sid 23-25 

http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/character
http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/character
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är att det finns ett stort antal olika system för att finna detta i en berättelse. Begreppet 

introducerades först av Henry James i The Art of Fiction 1884, och har därefter 

vidareutvecklats av andra narratologer. Internationellt så är det Gerard Genettes begrepp 

fokalisation som introducerades år 1972 som etablerats inom narratologin.31 Point of view 

ämnar därmed att klargöra vem det är som berättar, medan begreppet fokalisation så klargörs 

det från vems perspektiv berättelsen berättas.32 Genette är nämligen kritisk till användandet av 

point of view, då han menar att det inte innefattar en tydlig distinktion mellan vem det är som 

ser, och vem det är som berättar. Med point of view talar man om att vissa moment skildras 

utifrån berättarens synvinkel, men då menar Genette att det är att förväxla olika funktioner i 

en berättelse, hävdar Skalin.33  

Genettes verktyg, fokalisation är utformade i tre kategorier: icke-fokalisation, extern 

fokalisering och intern fokalisering.34 Skalin har valt en annan översättning av den första 

kategorin, och benämner den som noll-fokalisation. Berättelsen berättas således utifrån 

berättarens synvinkel, samtidigt som det även förutsätter att en speciell synvinkel saknas.35 

Noll- eller icke-fokalisation innebär även att berättaren vet mer än vad karaktärerna vet, eller 

ger information till läsaren som karaktärerna i berättelsen inte är medvetna om. Extern 

fokalisering sker då berättaren tillskriver karaktären all information i berättelsen, och själv 

tycks vara omedveten om det.36 Karaktärens inre liv förblir okänt, men hens yttre ageranden 

och tal skildras.37 Den sista kategorin, intern fokalisation, innebär att berättaren endast återger 

det som en karaktär vet, och berättar således utifrån en karaktärs perspektiv.38 Berättaren kan i 

detta sammanhang inte vara berättaren i berättandets stund, eftersom en berättare ska befinna 

sig utanför den värld som berättas fram.39  

Man kan även finna två former av berättande, heterodiegetiskt och homodiegetiskt. Den 

förstnämnda innebär att berättaren har en distans till berättelsen, och den andra typen innebär 

att berättaren är närvarande som en karaktär i berättelsen och berättar utifrån hen.40 För 

undersökningen används Genettes tre olika varianter av fokalisation. 

                                                             
31 Schmid, 2010, sid 89 
32 Onega & Ángel Garcia Landa, 1996, sid 173 
33 Skalin, 2002, sid 182 
34 Schmid, 2010, sid 92 
35 Skalin, 2002, sid 182 
36 Schmid, 2010, sid 92 
37 Skalin, 2002, sid 182 
38 Schmid, 2010, sid 92 
39 Skalin, 2002, sid 182 
40 Onega & Ángel Garcia Landa, 1996, sid 184 
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Events 
En berättelse består av en eller flera events, vilket på svenska översätts lättast till händelser. 

För tydlighetens skull tänker jag ändå använda ordet events i denna uppsats. Ett event 

kännetecknas av att det sker en speciell händelse i berättelsen. Det sker något som bryter mot 

den rådande ordningen.41 Det finns således två krav för att en händelse ska kvalificeras som 

ett event. Det första är händelsen måste vara verklig inom berättelsens ramar. Det är till 

exempelvis inte ett event om en förändring i berättelsen beror på en föreställning eller dröm. 

Om en karaktär genomför en aktiv handling däremot, till exempel önskar sig eller drömmer 

något så är det events. Det andra kravet utgörs av just aktivitet, då en förändring i handlingen 

ska ske under berättelsens gång, och inte redan vara påbörjad eller under pågående process. 

Schmid hävdar att det finns fler uppfyllnadskrav, men inget som behöver gå in på här.42 

 Seymour Chatman förklarar att författaren kan arrangera events på många olika sätt i en 

berättelse, och de behöver således inte berättas i kronologisk ordning. Vidare så gör han en 

indelning av events i actions och happenings. Actions är den förändring som sker av en agent, 

ofta karaktären, medan happening är när agenten blir det narrativa objektet i en händelse. Till 

exempel: ”Pojken stal cykeln” är en action, medan ”cykeln blev stulen” är en happening. I 

den senare meningen är det underförstått att handlingen uträttades av en person, samt att en 

karaktär påverkas av händelsen. Det är inte heller meningsbyggnaden som utgör om ett event 

är action eller happening, utan snarare är det genom berättelsens logik.43  

Events har även en hierarkisk ordning, där vissa events är mer betydelsefulla för berättelsens 

handling än andra. De events som är viktiga för berättelsens handling, och som krävs för att 

logiken i berättelsen ska förstås kallar Chatman för kernels. De mindre events som även 

existerar i en berättelse kallar han satellites, och skulle dessa avlägsnas så påverkar det inte 

berättelsens utgång. Satellites funktion är att komplettera kernels och ger på så vis mer 

dimension till berättelsen.44 Det finns även andra analysmetoder för events som behandlar 

vilket tempo berättelsen har och hur spänning och överraskning konstrueras som några 

exempel.45 Dessa är dock inte relevanta för denna undersökning. Events används i denna 

undersökning för att tydliggöra vem eller vilka karaktärer som berättelsen domineras av och 

drivs framåt av.  

                                                             
41 Schmid, 2010, sid 8 
42 Schmid, 2010, sid 9 
43 Chatman, Seymour. Story and discourse, 1989, sid 43-45 
44 Chatman, 1989, sid 53-56 
45 Chatman, 1989, sid 59, 63 
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Teori 
Inom genusforskningen finns det en mångfald av olika teoretiska inriktningar, men där det 

gemensamma målet är att problematisera och låsa upp stereotypa föreställningar om kön.46 

Feminismen har således bidragit till att formulera en kritik mot samhällens sätt att se på kön. 

Könen behandlas olika, och möter olika villkor, vilket i regel är till kvinnors nackdel. Insikten 

om att kön har betydelse för människors position i samhället är således grundläggande.47 

Detta har inneburit att en distinktion mellan kön, vilket beskriver det biologiska, kroppen, och 

genus, det socialt och kulturellt konstruerade könet har etablerats. Särskiljandet av dessa två 

begrepp är ett led i att problematisera förhållandet mellan könen och det som anses manligt 

respektive kvinnligt. Begreppen har hjälpt forskare inom genusforskningsfältet att förstå 

varför kvinnor som grupp generellt varit och är, geografiskt och historiskt underordnade män. 

Man accepterar således inte den sociala underordningen som en naturlig företeelse.48 Bland de 

mest kända citaten och som sammanfattar den feministiska könskonstruktionen är Simone de 

Beauvoir: ”Man föds inte till kvinna, man blir det”, från hennes kända bok Det andra könet 

som lanserades år 1949. Citatet ger uttryck åt att just män och kvinnor, manligt och kvinnligt 

inte skapas av naturen, utan av socialisation och det diskursiva inskrivandet i 

samhällsordningen. Hennes verk fick senare stort genomslag i 1970-talets kvinnorörelse, och 

den genusforskning som har bedrivits sedan dess, förklarar Lykke.49   

Det var historikern Yvonne Hirdman som introducerade genusbegreppet i Sverige, som en 

översättning av engelskans gender, vilket betecknar det kulturellt gjorda könet. Det innebär att 

genus är en konstruktion av våra föreställningar om manligt respektive kvinnligt, och dessa 

formar sedan våra identiteter, samt attityder gentemot könen. Hon introducerade även 

genussystemet som ett sätt att förklara den systematiska ordningsstruktur som kön befinner 

sig i. Ordningen av människor i genus är basen för de sociala, ekonomiska och politiska 

ordningarna, förklarar Hirdman.50  

Teorin för denna uppsats förhåller sig således inom den feministiska könskonstruktionismen, 

vilket innebär en social och språklig konstruktion och dekonstruktion av kön, och där vi även 

återfinner en mångfald av genusteorier- och metoder. Lykke ger några exempel på teorier som 

haft stor betydelse för den feministiska könskonstruktionismen- och dekonstruktionen, och 

                                                             
46 Lykke, Nina. Genusforskning – en guide till feministisk teori, metodologi och skrift, 2009, Sid 9, 59 
47 Gemzöe, Lena. Feminism, 2014, sid 80 
48 Hirdman, Yvonne, Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning, 1988, sid 49 
49 Lykke, 2009, sid 68 
50 Hirdman, 1988, sid 50-51 
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som behandlar könen som sociokulturell och diskursiv process. Doing gender myntades av de 

amerikanska sociologerna Candace Wests och Don Zimmerman i en artikel av samma namn. 

De hävdade att kön inte är något vi är – utan kön är något vi gör, och skapar genom 

mellanmänsklig interaktion. Individen konstruerar på så vis ett sammanhang i interaktionen 

med andra människor.51  

En annan internationellt erkänd amerikansk teoretiker är Judith Butler, och hennes genus- och 

sexualitetsteorier, som är inom ramen av en postmodernistisk könskonstruktivism. Detta 

innebär att könets natur även ses som obestämt och föränderligt.52 Butler påstår att kön är 

performativt, vilket är ett begrepp inom talhandlingsteorin. Ett performativ är ett 

handlingsbestämmande ord, ett ord som utlöser en handling när det uttalas. Kön blir således 

för Butler, en effekt av upprepande talhandlingar som drar in individer i könsidentiteter, och 

individen blir till ett könssubjekt. Könet existerar därmed först när det diskursivt blir till i en 

kommunikativ praxis, enligt Butler.53 Gemzöe ger tydligare exempel på detta, och förklarar 

att Butler ser kön och genus som lika konstruerat. Egenskaper som anses manliga respektive 

kvinnliga sker genom upprepade talhandlingar – performavitet – och ett genus skapas således 

genom ett utagerande kroppsspråk. Det är inte heller en självklarhet att genus; manligt och 

kvinnligt är sammanhängande med det biologiska könet. Det biologiska könet är inte något 

som föregår det kulturella könet, menar Butler, och utmanar synen på att det skulle finnas en 

genusidentitet före de genustypiska handlingarna.54 Lykke förklarar vidare att Butler menar 

att de könskapande talhandlingarnas performavitet reproducerar det som de utsäger, vilket 

skapar normer och värderingar om kön. Konsekvensen blir därmed att det tycks finnas ett 

naturligt kön och könsidentitet, vilket Butler menar att det inte gör. Vidare så utgår Butler, 

precis som West och Zimmerman ifrån att vi gör kön.55 Teorier om kön som något vi 

konstruerar, att vi skapar ett genus, har haft stor betydelse för genusforskningen, och har det 

än idag.56  

Icke desto mindre är den feministiska könskonstruktivismen utan kritik. Det finns andra 

genusteoretiseringar där det biologiska könet och kroppen är centrala områden för att finna 

förklaringar om könens maktordning, så kallad kroppsmaterialistisk genusteori. Kritiken 

                                                             
51 Lykke, 2009, sid 62-63 
52 Gemzöe, 2014, sid 138 
53 Lykke, 2009, sid 64-65 
54 Gemzöe, 2014, sid 139 
55 Lykke, 2009, sid 64-66 
56 Lykke, 2009, sid 60 
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gentemot könskonstruktivismen är det skapas en dikotomi; att det biologiska och 

sociokulturella könet ställs emot varandra, och där det biologiska nästintill verkar obetydligt i 

jämförelse. Kroppsmaterialistiska genusteoretiker, eller sexual-difference teoretiker fokuserar 

på könsskillnaden utifrån kroppens materiella förutsättningar, och att kvinnans kropp genom 

historien alltid påpekats vara annorlunda än mannens. De för en kritisk uppgörelse med 

fallogocentrism och könshierarkier. Dessa två olika fält inom genusforskningen, som var och 

en består av en mångfald av olika teorier- och metoder, ska inte ses som konkurrerande 

instanser, utan snarare som komplement till varandra, och vilka även figurerar samtidigt.57  

Min utgångspunkt kommer att vara utifrån kön som en konstruktion, eftersom jag vill belysa 

hur genus genomsyrar berättelsen i barnbibelberättelserna. Det är således fokus på den sociala 

och språkliga konstruktionen av kön och genus, där det handlar om hur karaktärerna gör kön 

utifrån interaktion med varandra. Hirdman introducerade som nämnt innan genussystemet, 

vilket är ett system av föreställningar och förväntningar på de två könen, vilket i sin tur skapar 

ett regelbundet mönster – en struktur, som är genussystemet. Denna struktur upprätthålls av 

två principer: Dikotomin – isär hållandets princip, samt Hierarkin mellan könen – där mannen 

eller det manliga utgör normen. 58 Genussystemet är idag det etablerade begreppet för att 

förklara den manliga normen i olika kulturer, istället för begreppet patriarkat vilket användes 

mer förr, hävdar Gemzöe.59  

Den förstnämnda principen konstaterar att manligt och kvinnligt konstrueras genom att utgöra 

varandras motsatser. Gemzöe kallar dikotomin för genusdualism, då våra föreställningar om 

manligt respektive kvinnligt, gör att män och kvinnor tillskrivs olika karaktär och egenskaper. 

Kvinnor anses till exempel vara mer relationsinriktade, omvårdande, och känslosamma. Män 

har istället egenskaper som självständiga, målmedvetna och egenskap att göra förnuftiga 

beslut. Kvinnor är således det män inte är, och män är det kvinnor inte är. Det dualistiska 

tänkandet ser man tydligast i arbetsmarknaden, där olika arbeten och sysslor är könsmärkta. 

Hierarkin mellan könen underbyggs därmed av våra föreställningar om manligt och kvinnligt, 

män och kvinnor, och genom att kontinuerligt hävda att könen är olika, skapas ett 

upprätthållande av den hierarkin, och den ses som naturlig.60 En hierarki förutsätter även att 

något värderas högre än något annat, vilket den andra principen från Hirdman ger uttryck för. 

I särhållningen av könen gör att det män gör värderas högre. Det är mannen, eller det manliga 

                                                             
57 Lykke, 2009, sid 84-85, 103 
58 Hirdman, 1988, sid 51 
59 Gemzöe, 2014, sid 80 
60 Gemzöe, 2014, sid 82-83 
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som är normen, medan kvinnan och det kvinnliga är det avvikande.61 Hirdman är även tydlig 

med att poängtera att genussystemet upprätthålls av båda könen, eftersom det är mönster vi 

socialiseras in och reproducerar. Vi skapar ett genuskontrakt, som hon benämner det, där vi 

lär oss hur vi ska bete oss och förhålla oss till varandra. Dikotomin är således en metod för att 

skapa struktur, och har således en meningsskapande, men även maktskapande kraft – där det 

manliga är normen.62  

Hirdmans formulering av genussystemet är däremot inte utan kritik, förklarar Gemzöe. 

Kritiken är framförallt bestående av att i hennes artikel om genussystemet saknar reflektion 

kring vad det har för betydelse sexualitet- och familjeformer. Enligt den amerikanska 

antropologen Gayle Rubin, som först myntade begreppet genussystemet, sex/gender system, 

år 1975, så beror kvinnors systematiska underordning på hur samhället ordnar sexualitet och 

reproduktion.63 Utifrån en fransk antropolog, Claude Levi-Strauss teorier om släktskap och 

hur ett samhälle skapar ett ömsesidigt beroende mellan kvinnor och män, konstaterar Rubin 

att heterosexualitet är en kulturell konstruktion. Motsatstänkandet av manligt och kvinnligt i 

arbetsdelningen skapar en legitimitet för en familjesammansättning bestående av en man och 

en kvinna. Kulturen gör således könen olika, för att de ska bli beroende av varandra, vilket 

även försäkrar sig om familjens fortsatta reproduktion. Genus är ett sätt att separera könen, 

samtidigt som det gör dem till heterosexuella män och kvinnor, hävdar Rubin.64 Hirdman har 

även fått kritik för begreppet genussystemet bygger in hierarkin mellan könen i begreppet, 

samt att det är alltför entydigt och statiskt.65  

Trots kritiken går det ändå inte förneka att Hirdmans arbete har haft stor betydelse för 

genusforskningen och den feministiska könskonstruktionismen i Sverige. Vidare kommer jag 

därför utgå från hennes genussystem utifrån kön som en social och språklig konstruktion. Jag 

vill även tillägga en intersektionell genusteori som komplement till könskonstruktionismen. 

Ett problem är just att genom att endast se och utgå från kategorierna man och kvinna skapar 

ett osynliggörande av dess mångfald inom dessa kategorier. Intersektionell genusteori har sin 

utgångspunkt i att kvinnors erfarenheter är olika. Maktordningen som är kopplad till kön, 

samverkar med andra maktordningar som är baserade på etnicitet, ras, ålder, klass, sexualitet, 

                                                             
61 Hirdman, 1988, sid 52 
62 Hirdman, 1988, sid 52-54 
63 Gemzöe, 2014, sid 85 
64 Gemzöe, 2014, sid 85-88 
65 Gemzöe, 2014, sid 94 
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nationalitet som några exempel.66 Ett tydligt exempel är att man har olika erfarenheter 

beroende på om man är en vit kvinna, eller en svart kvinna. Egenskaper som tillskrivs ras 

och/eller etnisk tillhörighet ses inte som naturligt förärvda, utan precis som med genus är 

dessa föreställningar socialt konstruerade. Tillhörigheter som kön, etnicitet och klass är 

därmed sammanvävda, men samtidigt skiljer de sig åt från varandra.67 Kvinnor har olika 

erfarenheter, och kön måste därför förstås i samband med andra intersektionella kategorier 

hävdar många genusforskare.68 Vidare blir problemet att det kan vara svårt att hävda hur de 

kvinnliga karaktärerna beskrivs beror på kön eller någon annan intersektionell kategori. Jag 

vill dock klargöra att jag utgår ifrån att konstruktionen av kön – skapandet av man och kvinna 

är det mest grundläggande av maktordningar, både geografiskt och historiskt. Hirdman hävdar 

bland annat att det kategorierna man och kvinna är de mest rotade föreställningarna i vår 

livsvärld.69 Men genom att tillägga ett intersektionellt perspektiv så kan det agera som 

hjälpmedel i att förstå och finna förklaringar till varför berättelsernas kvinnliga karaktärer, 

karaktäriseras och upplever olika erfarenheter. 

  

                                                             
66 Lykke, 2009, sid 104 
67 Gemzöe, 2014, sid 149-152 
68 Lykke, 2009, sid 105 
69 Hirdman, 1988, sid 52 
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Feministisk teologi 
Feministisk teologi syftar till att synliggöra maktförhållanden och värdeförhållanden mellan 

könen inom en teologisk tradition. Detta innebär ett perspektiv där man är kritisk till de 

patriarkala- och androcentriska strukturer som präglar teologin. Det existerar hierarkiska 

ordningar, som utgår från att det manliga könet har företräde till makt och inflytande, samt att 

centrala tolkningar, teman och normer för teologin endast har strukturerats utifrån mäns 

erfarenheter.70 Feministisk teologi med andra ord innebär genusforskning inom 

religionsvetenskap menar Ann-Louise Eriksson i boken Genusperspektiv på teologi.71 Hon 

poängterar att den har vuxit fram i en judisk och kristen kontext, och det är där den 

feministiska teologin framförallt är centrerad, och är ett västerländskt fenomen. Men det 

förekommer feministiska kritiska perspektiv även i andra religioner.72  

 

Feministiska teologer utgår således från att män och kvinnor historiskt sett levt och verkat 

inom olika sfärer i samhället, och att det är männen som genom de patriarkala strukturerna 

genomsyrat traditionshistorien och haft förmånen att tolka och utveckla teologin, förklarar 

Maria Jansdotter Samuelsson i Kön, teologi och etik – en introduktion. Förutom att kritiskt 

granska och synliggöra de patriarkala strukturerna och androcentriska normerna inom olika 

trostraditioner, så syftar även den feministiska teologin till att presentera alternativa 

perspektiv som inkluderar, och som särskilt framhäver kvinnor och deras erfarenheter.73 Det 

övergripande målet, är enligt Eriksson är att förändra det teologiska innehållet och de olika 

uttrycken så att kvinnor och män ges lika värde.74 Jansdotter Samuelsson förklarar vidare att 

inom den kristna teologitraditionen även vuxit fram två olika typer av feministiska teologer: 

reformistiska och radikala feministiska teologier. Båda inriktningarna konstaterar att det 

kristna arvet är patriarkalt präglat, men de reformistiska ser möjligheter att förlika 

feministiska perspektiv med rådande tradition. Det radikala perspektivet menar däremot att 

det inte går att bryta den patriarkala dominansen, och har istället valt att utveckla 

gudinnebaserade eller andra kvinnocentrerade teologier.75 Bibeln har en central plats för den 

feministiska teologin eftersom både judendomen och kristendomen relaterar till den på olika 
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sätt, förklarar Eriksson. Det är i Bibeln man finner uttryck för de patriarkala strukturer som 

präglade kulturerna, och där bibelberättelserna blivit normerande för dessa religioner.76  

Den feministiska teologins rötter sträcker sig från 1800-talets västerländska kvinnorörelse 

som fokuserade på kvinnors medborgerliga fri- och rättigheter. The Woman’s Bible från 1891 

är det första exemplet av ett feministiskt teologiskt arbete, och är en sammanställning av 

nordamerikanen Elizabeth Cady Stantons (1815-1902) argument och kritik mot hur bibelns 

texter har misstolkats på grund av patriarkala och androcentriska perspektiv, samtidigt som de 

i sig även är produkter av en kvinnofientlig föreställningsvärld. Cady Stanton var aktiv för 

kvinnors rättigheter och påvisade bibeltexter som i sin tur gav stöd för kvinnors rättigheter. En 

annan tidig nordamerikan är Rosemary Radford Ruether har även haft stora framgångar med 

sina publikationer. En av den feministiska teologins klassiker är hennes Sexism and Godtalk 

från 1983. Hon konstaterar där att den katolska och protestantiska ställningstagande till 

prästvigning för kvinnor har inneburit att den katolska traditionen har fler feministiska 

teologer än den protestantiska. Det är således motståndet från katolska kyrkan som har 

motiverat denna framväxt. Samtidigt menar hon att man inte ska underskatta att kvinnors 

tillträdde till manliga domäner i sig, har skapat ett behov av att synliggöra feministiska 

tolkningar.  

Jansdotter Samuelsson konstaterar vidare att det finns exempel på hur kvinnors erfarenheter 

används som tolkningsram inom den kristna traditionshistorien, men att den feministiska 

teologin i huvudsak vuxit fram under senare delen av 1900-talet. Det är en modern företeelse, 

menar hon då det är först då den har innefattat en systematisk analys av kvinnors 

underordning.77 Valerie Saiving gav under 1960-talet ut en artikel The Human Situation – A 

Feminine View, där hon lyfte fram det kvinnliga perspektivet och kvinnors erfarenheter inom 

teologin, vilket senare växte fram till en kunskapsteoretisk utgångspunkt.78 Elizabeth 

Schussler Fiorenzas är ett annat stort namn, som 1983 gav ut Memory of Her, och som är en 

klassiker. Hon argumenterar för en feministisk hermeneutisk metod, och försöker 

rekonstruera kyrkans tidiga historia genom att synliggöra kvinnorna och deras betydelse.79 

Teman för den feministiska teologin har varit gudsuppfattningen och det kristologiska 

språkbruket, där målet är att finna ett inkluderande språk, som inte exkluderar det ena eller 

                                                             
76 Eriksson, 2005, sid 16 
77 Jansdotter Samuelsson, Gustafsson Lundberg & Borg, 2011, Sid 32-33 
78 Eriksson, 2005, sid 17 
79 Eriksson, 2005, sid 18 
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andra könet. Ett av de stora namnen är den radikala eller postkristna feministiska teologen 

Mary Daly (1930-2010) som kritiserade exkluderingen av kvinnor och kvinnliga pronomen i 

sin bok Beyond the Father från 1973, och menade att om Gud endast föreställs som en man, 

så får det konsekvensen att män upplever sig närmare Gud än kvinnor. Andra feministiska 

teologer menar att det finns alternativa namn på Gud att använda för att nå ett könsneutralt 

språkbruk. Det grekiska namnet Sofia, som betyder guds vishet ett sådant alternativt namn för 

Gud som teologen Elizabeth Johnson föreslagit. Teologen Sallie McFague har även 

problematiserat hur gudsuppfattningen präglas av namn som härskare och konung, och på så 

vis skapar ett avstånd från skapelsen. Detta menar hon kan innebära att människor i sin tur tar 

avstånd från skapelsen och inte känner ett ansvar inför den. McFague har således ett 

ekofeministisk teologiskt perspektiv.80  

 

Eriksson och Jansdotter Samuelsson ger exempel på hur det även finns svenska bidrag till den 

feministiska teologin. Eriksson förklarar att det första språnget till en akademisk feministisk 

teologi togs av män under 1970-talet. Ett forskningsprojekt startades och ett antal artiklar gavs 

ut.81 En av de mest banbrytande av arbeten skapades dock av kvinnliga präster och pastorer, 

Halva himlen är vår som utkom år 1973. Det är en antologi med intervjuer, personliga 

reflektioner och översatta internationella publikationer i ämnet.82  Andra publikationer har 

därefter getts ut, nämner Eriksson och under 1990-talet etablerades ett högre seminarium för 

feministisk teologi i Uppsala, vilket gav upphov till ett flertal doktorandarbeten inom de olika 

ämnesdisciplinerna.83 

 

Den feministiska teologin utgörs även av flera olika inriktningar, där skillnaderna mellan dem 

är kontextuellt betingade. Man kan således vara kritisk till att kalla det kvinnors erfarenheter, 

eftersom verkligheten ter sig på så vis att kvinnor faktiskt har olika erfarenheter. Dessa är 

beroende av andra variabler; geografiska, etniska och sociala förutsättningar.84 Trots 

skillnaderna inom den feministiska teologin så kan man ändå konstatera att den belyser det 

androcentriska perspektivet och patriarkala strukturen i traditionen, och utmanar den genom 

                                                             
80 Jansdotter Samuelsson, Gustafsson Lundberg & Borg, 2011, sid 38 
81 Eriksson, 2005, sid 19 
82 Jansdotter Samuelsson, Gustafsson Lundberg & Borg, 2011, sid 33 
83 Eriksson, 2005, sid 21 
84 Jansdotter Samuelsson, Gustafsson Lundberg & Borg, 2011, sid 28 
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att införliva andra perspektiv som tidigare varit osynliga, men som icke desto mindre är 

viktiga. 
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Tidigare forskning 

Barnbiblar är ett relativt outforskat område i Sverige, men år 2007 disputerade Sören Dalevi 

med sin avhandling Gud som haver barnen kär? Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens 

bibel och bibeln i berättelser och bilder vid Karlstad universitet. Han undersökte några 

utvalda berättelser från dessa två barnbiblar och jämförde dessa med den ursprungliga 

bibeltexten från Bibel 2000 för att se hur transformationen mellan texterna gått till. Dalevis 

metod var narratologin, och han kunde därmed konstatera att det var synen på barnet i den 

kulturella kontext som barnbibeln skrevs, som påverkade hur transformationen av 

berättelserna gick till. I avhandlingen så konstaterar även Dalevi att det är männen som 

dominerar i urvalet av berättelser genom att titta på berättelsernas rubriker. Han bekräftar 

således att den patriarkala världsbilden som präglar just den ursprungliga bibeltexten även 

präglar barnbiblarnas värld.85  

Den svenska forskningen på barnbiblar är därefter nästintill obefintlig, med undantag för två 

kandidatuppsatser som producerats de närmaste åren, som även dem inspirerats av Dalevi till 

stor del. Hösten 2010 kom Samme Fader han dock bliver – en litteraturstudie angående 

gudsbilden i två barnbiblar, av Natalia Andersson vid Umeå universitet, där hon även 

använder narratologin för att undersöka den gudsbild som förmedlas från två barnbiblar, 

Barnens stora pocketbibel och Bibel för barn, och jämföra den med gudsbilden från Bibel 

2000.86 Erik Andersson vid Göteborgs universitet fokuserade sin undersökning på David och 

Jonatan berättelsen i två barnbiblar, De yngstas bibel och Bibel för barn, utifrån queerteorin 

och narratologin som metod, Queera barnbiblar – en narratologisk och queerteoretisk analys 

av transformationen av berättelsen om David och Jonatan och utkom våren 2012. Han 

konstaterar att i Bibel 2000 så finns det ett queerläckage, i berättelsen, men att barnbiblarna 

sedan har transformerat karaktärerna till att bli ”bästa vänner”, vilket konsekvensen blir att 

HBQT-personer förlorar möjligheten till att identifiera sig med dem, samt att barn som läser 

berättelsen inte själva får möjligheten att reflektera och avgöra vilken relation männen hade 

till varandra.87 

 

                                                             
85 Dalevi, 2007, sid 55 
86 Andersson, Natalia. Samme Fader han dock bliver – En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar, 
2010, sid 2, 5 
87 Olofsson, Staffan. Queera barnbiblar – en narratologisk & queerteoretisk analys av transformationen av 
berättelsen om David och Jonatan, 2012, sid 5-6, 9, 36-38 
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Ur ett internationellt perspektiv så är barnbibelsforskningen framförallt koncentrerad till 

Tyskland, där den haft en religionspedagogisk inriktning.88 Mina bristande kunskaper i det 

tyska språket gör däremot att jag inte kan redogöra för något av dessa arbeten. I USA har även 

ett antal böcker om barnbiblar getts ut, där The Bible for Children: From the Age of 

Gutenberg to the Present (1996) av Ruth B. Gottenheimer som Dalevi menar ses av många 

som ett pionjärarbete. Det är ett översiktligt arbete, med tydliga kopplingar med de tyska 

religionspedagogerna och skriven utifrån ett socialhistoriskt perspektiv.89 
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Undersökningen 

Skapelseberättelsen 1 Mos 1:1–11:26 
 

Bibeln 
Skapelseberättelsen eller skapelseberättelserna, då det finns två av dem, finner man i första 

mosebok i det gamla testamentet. De olika versionerna grundar sig i två olika källor; 

prästskriften samt jahvisten. Det gamla testamentet inleds med de fem moseböckerna, där 

första moseboks berättelser framförallt är uppbyggd för att redogöra för olika släkttavlor, där 

de handlar om Israels förfäder patriarkerna. Urhistorien eller om man så vill; 

skapelseberättelserna, skrevs troligtvis under exilen, och liknar andra kända berättelser som 

härstammar från det assyrisk-babyloniska området. Men även om de har liknelser, så har 

författaren omformat berättelsen så den passar sina egna syften. De första människorna 

skildras i de fyra första kapitlen.90 Skapelseberättelsen 1 Mos 1:1–2:3 baseras på källan 

prästskriften. Människan skapas på den sjätte dagen, och skapas enligt Gud ”i vår avbild, lik 

oss”. Människan skiljer sig således från djuren eller växterna som skapats, då de skapades 

från vattnet och är en staty av Gud, en aktiv sådan som får i uppgift att härska över det som 

redan skapats. ”Som man och kvinna skapade han dem”. Människans uppdelning i två kön 

garanterar att människan kan föröka sig, precis som de påbud djuren fått tidigare i berättelsen. 

Könsdifferentieringen ger en försäkran om att människan kommer att leva vidare. 

Människornas uppgift är att härska över skapelsen, vilket innebär att de får ansvar för den och 

ska respektera och värna om den. 91 

Vidare berättas skapelsen igen, vers 2:4–4:26 dock något annorlunda då den härstammar från 

en annan källa, jahvisten. I denna berättelse så skapas människan av jorden, och en 

könsuppdelning sker först i verserna senare. Många forskare ser därför hellre översättningen 

jordevarelse som bättre för att just visa på den neutraliteten. Det hebreiska namnet för 

människa är Adam. Kvinnan skapas då Gud observerar att människan är ensam, och Gud 

skapar således en hjälpare åt honom. Efter att mannen namngivit alla djuren, så skapas 

kvinnan, inte ur jorden, utan från mannens egen kropp. Det är en symbolik för den sexuella 

attraktionen mellan man och kvinna hävdar forskare. Mannen är den som namnger den nya 

                                                             
90 Eriksson, LarsOlov & Viberg, Åke [red.] Gud och det utvalda folket – inledning till gamla testamentet, 2009, 
sid 75-76, 80 
91 Brown, Raymond E. Fitzmeyer, Joseph A. & Murphy, Roland E. The New Jerome Biblical Commentary,  1993, 
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människan som kvinna. 92 Berättelsen introducerar vidare en ny karaktär; ormen. Det är ormen 

som övertalar kvinnan att äta av frukten, och hon övertalar mannen att äta. Mannen beskyller 

sedan kvinnan, och kvinnan beskyller ormen när Gud konfronterar dem. Alla tre bestraffas, 

där kvinnan kommer att få känna smärta vid barnafödsel, vilket är en varit en tolkning till att 

kvinnors jämställda position går förlorad, och att kvinnor har haft en underordnad roll i 

israelitisk kultur på grund av den synden. Mannen, som forskarna poängterar är den centrala 

karaktären, får inget direkt straff, utan det är hela skapelsen som drabbas, och människans 

bruk av den blir hård och mödosam. Mannen ger även ett nytt namn till kvinnan, Eva som 

betyder moder till allt levande, vilket är en passande symbolisk handling för att visa att deras 

synd inte påverkat Guds ursprungliga plan; att de ska vara fruktsamma och föröka sig. De blir 

båda klädda och utskickade av Gud ur Edens lustgård för att finna sin plats i den vanliga 

världen. 93 

Eva i Barnens Bibel 

Kapitel: Därför har veckan sju dagar, Adam och Eva, Ormen, frukten och den första synden 

Karaktärer 
Bokens skapelseberättelse är indelad i tre kapitel; Därför har veckan sju dagar; Adam och 

Eva, samt Ormen, frukten och den första synden. Det börjar i en beskrivning över hur Gud 

skapar världen. Mot slutet av berättelsen uttrycker Gud en avsaknad av någon likasinnad för 

att diskutera om det hen skapat. Gud skapades således den första människan, som hen kallade 

för Adam. Det uttrycks aldrig direkt att det är en man, men då Adam är ett manligt namn, så 

kan vi ändå konstatera att den människa Gud skapade som avbild var av manligt kön, enligt 

denna berättelse. Mannen är avbilden av Gud.94 

Adam beskrivs inte med några specifika egenskaper eller attribut. Men via showing i 

berättelsen förstår läsaren att Adam känner en stor tillit gentemot Gud, då han följer hens 

anvisningar. Han äter inte av kunskapens träd, och han namnger djuren som han blivit 

tillsagd. Med telling så beskrivs Adam och Guds relation som nära vänner.95 

Eva inträder i berättelsen då Gud ser att Adam upplever en ensamhet. Gud låter Adam falla i 

djup sömn, och när Adam sedan vaknar upp, står Eva där bredvid honom. Hon beskrivs inte 

heller med några specifika egenskaper eller attribut. Men hennes existens definieras utifrån 
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Adam, mannen. ”Gud hade gett henne till Adam.”96 ”’Hon har befriat mig från ensamheten’, 

tänkte Adam.”97 

Indirekt tolkar läsaren att Eva är en människa, då det skildras hur alla djur kom i par av två, 

medan Adam skapades ensam. Kvinnan och mannen hör således ihop. Med telling tycks 

kvinnan således vara till för mannen, och beskrivs nästintill som ett föremål som ges åt 

mannen. En kvinna blir något att äga, att inneha. Det är anmärkningsvärt hur kvinnan aldrig 

betonas vara en människa, eller som en avbild av Gud. Adam benämner Eva som befriare, 

förmodligen en syftning tillbaka till hans ensamhet. Kvinnan befriade mannen från 

ensamheten.98 Vidare benämns de båda som två lyckliga barn som lever i Guds trädgård. Det 

är för läsaren att tolka hur narratorn av berättelsen menar att ett barn beter sig i detta 

sammanhang. Troligtvis, lekfulla och sorgeslösa. Allting är gott.99 

Det är Eva som senare i berättelsen luras av ormen att äta av den förbjudna frukten, och som 

sedan får Adam att äta den. Skulden tycks därmed ligga mer på Eva. Samtidigt uttrycker hon 

vad man möjligtvis kan klassa som högmod, då hon uttrycker en önskan om att vara lika vis 

som Gud. När de ätit av frukten, så slutar deras lyckliga liv abrupt. De gömmer sig, och 

uttrycker därmed en vetskap om att de handlat fel. Gud tilltalar endast Adam, som erkänner 

att de ätit av frukten, och att det var Eva som lurade honom. Eva i sin tur bekräftar att det var 

ormen som lurade henne. Gud uttrycker i sin tur vrede över ormen och Satan, som fått 

människorna till att äta av frukten. De får båda lämna Edens lustgård.100 

Fokalisation 
Intern fokalisering förekommer vid ett flertal ställen i berättelsen. Det sker en intern 

fokalisation i berättelsen, där läsaren ofta får följa Gud i hur hen tänker, till exempel i 

skapandet av världen, och skapandet av Adam och senare Eva. Det sker även hos karaktären 

Adam, då läsaren får veta att han känner en sorg att vara ensam, samt när Eva blir till, så 

skildras hans lycka. Läsaren får följa Evas tankar, inte Adams inför ätandet av frukten, samt 

då de båda har ätit av frukten, och gömmer sig för Gud. Samtidigt så står narratorn utanför 

berättelsen, och skildrar den för läsaren, noll fokalisation. Det blir extra tydligt mot slutet, då 

läsaren får information som karaktärerna inte är medvetna om. Gud lovar nämligen att Eva 

ska få ett barn, och att i framtiden kommer det födas ett barn som är mycket starkare än Satan. 
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Endast läsaren får sedan veta att detta barn som Gud syftar på är Jesus.101 Generellt är det ett 

homodiegetiskt berättande, där det blir heterodiegetiskt mot slutet av berättelsen. 

Events 
Gud skapar världen 

Gud skapar människan 

Gud vilar 

Gud skapar Edens lustgård åt Adam 

Gud tar fram djuren till Adam 

Adam namnger djuren 

Gud låter Adam falla i sömn 

Adam vaknar  

En kvinna står bredvid Adam 

Gud ger kvinnan till Adam 

Adam visar henne Edens lustgård 

Ormen säger till Eva att äta av kunskapens träd 

Eva tar av frukten 

Eva delar den med Adam 

Adam och Eva springer och gömmer sig för Gud 

Gud blir arg på ormen och Satan 

Adam och Eva lämnas Edens lustgård 

Gud stänger grinden till Edens lustgård102 

 

Utifrån berättelsens parafrasering så är det tydligt att relationen mellan Gud och Adam är 

nära. Det är Adam som utgör normen av en människa. Eva skapas av Gud för att ges åt Adam, 

och det är tydligt att relationen mellan Gud och Eva inte alls liknar den mellan Gud och 

Adam. Den är nästintill obefintlig i sammanhanget. Det är mannen som är närmare Gud, och 

kvinnan blir som ett föremål som är till för mannen. Det är Eva som bär skulden för att de åt 

från trädet, dock så benämns aldrig Gud som arg på varken henne eller Adam. Men de båda 

straffas genom att förvisas från lustgården.103 
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Kvinnan i Bibel för barn 
Kapitel: Skapelsen, Edens lustgård 

Karaktärer 
Bibel för barn börjar med skapelseberättelsen; kapitlen Skapelsen och Edens lustgård, där det 

figurerar fyra karaktärer: Gud, mannen, kvinnan, och ormen. 

Då skapade Gud människan. 

Gud sa: ’Människor! Människor som liknar mig!’ 

Och Gud skapade människor, och välsignade dem. 

Gud gav dem sin kraft, för de skulle ta hand om skapelsen.104 

Initialt får läsaren inte reda på hur många människor som Gud skapar, och inte heller deras 

kön framgår. Det är först vid nästa kapitel Edens Lustgård, som narratorn uttryckligen 

benämner människorna som mannen och kvinnan. Med den ytterligare informationen är det 

anmärkningsvärt hur i denna berättelse Gud skapar båda könen samtidigt, att båda är till en 

avbild av Gud, samt att de tillsammans är ansvariga för skapelsen.105 Mannen och kvinnan 

fortsätter genom berättelsen att vara opersonifierade. De nämns aldrig vid några personliga 

namn. Vidare framgår det att det är kvinnan som luras av ormen att äta från kunskapens träd. 

”Kvinnan åt av frukten. Sedan åt mannen också.”106 

Det ges inga direkta indikationer på att kvinnan lurar mannen att äta av frukten, dock efteråt 

när de inser att de gjort fel, så hävdar mannen till Gud att det var kvinnan som hade lurat 

honom. Kvinnan svarar att det var ormen i sin tur som hade lurat henne. Det kan tolkas, med 

showing, som att både mannen och kvinnan är naiva då de går emot Guds anvisningar, och 

gör som ormen säger till dem. Det indikerar även att kvinnan bär något mer skuld till 

incidenten. Gud tilltalar dem båda under hela berättelsens gång, och hen skuldbelägger ingen 

enskild, vilket läsaren kan tolka som att de båda är ansvariga för deras valda handlingar. Det 

visar sig även då Gud stänger lustgården för människorna.107 Det förekommer ingen telling av 

karaktärerna i berättelsen. 

 

 

                                                             
104 Karlberg, Karin, Wernolf Inga & Östh, Lisa. Bibel för barn, 2012, sid 12 
105 Karlberg, 2012, sid 13 
106 Karlberg, 2012, sid 13 
107 Karlberg, 2012, sid 13-14 



27 
 

Fokalisation 
En utomstående narrator driver berättelsen framåt via noll fokalisering. Narratorn står utanför 

berättelsen och återger den för läsaren, enligt heterodiegetiskt berättande. När ormen träder in 

i berättelsen sker även en noll fokalisering, då läsaren får reda på att ormen är listig, vilket är 

okänt för de andra karaktärerna. Det sker även en intern fokalisering, då läsaren får veta att 

ormen uttryckligen vill lura kvinnan att äta av frukten. ”Ormen var listig. Ormen ville lura 

kvinnan.”108 Generellt utgår berättelsen från en noll fokalisation med framförallt Gud som den 

mer framträdande karaktären i berättelsen. Mannens och kvinnans tankar och känslor i 

berättelsen är dolda för läsaren. 109 

Events 
Gud skapar jorden 

Gud skapar människor 

Gud vilar 

Gud planterar en lustgård i Eden 

Ormen lurar kvinnan att äta från kunskapens träd 

Kvinnan äter frukten 

Mannen äter frukten 

Gud kommer till lustgården 

Mannen och kvinnan gömmer sig 

Lustgården stängs för människorna110 

I parafraseringen av berättelsen ser vi att karaktären Gud har ett stort utrymme, både som 

välgörare och bestraffare av människorna. Kvinnan får även ett stort utrymme, då det betonas 

att hon är den som blir lurad först, och äter av frukten först. Mannen och kvinnan är båda 

opersonifierade, och skildras som just mannen och kvinnan. De beskrivs även som människor, 

och blir skapade samtidigt.111 

Genusanalys på skapelseberättelserna 
Sammanfattningsvis, kan man konstatera att berättelsernas karaktärer och deras utrymme i 

berättelsen skiljer sig åt, vilket en trolig förklaring kan vara att barnbiblarnas versioner av 

skapelseberättelsen bygger på antingen den inledande skapelseberättelsen vers 1:1–2:3, eller 
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skapelseberättelsen i vers 2:4–4:26.  I Barnens bibel är det tydligt att det finns en dikotomi 

mellan könen, där det är mannen, Adam som är avbilden av Gud. Han har även en nära 

relation till Gud. Adams uppgift är således att ta hand om skapelsen. Kvinnan, Eva skapar 

Gud och ger nästintill som en gåva till Adam, för att han inte längre ska vara ensam. Evas 

uppgift är således att vara till för, och hjälpa Adam. Hon benämns aldrig som en avbild av 

Gud. Deras uppgifter och syften i världen skiljer sig därmed åt, samtidigt som det även 

indikerar på Evas större avstånd till Gud. Detta bör även tyda på att det är Adam som utgör 

normen i berättelsen, då han utgör normen för en människa och den som från början ensam 

tänkt råda över skapelsen. En hierarki mellan könen återfinns således då Eva blir den 

avvikande i berättelsen. Denna version är förmodligen inspirerad framförallt av den andra 

delen av skapelseberättelsen vers 2:4–4:26, eftersom den har många likheter. Mannen skapas 

först, kvinnan senare som en hjälp till mannen som exempel. I Bibel för barn är 

skapelseberättelsen snarare inspirerad av den första delen av skapelseberättelsen. I likhet med 

den så förblir karaktärerna i Bibel för barn namnlösa, och refereras till som kvinnan och 

mannen. Först benämns de dock som människor, då Gud skapar dem båda samtidigt, vilket 

indikerar på att de båda blir en avbild av Gud. I denna berättelse går det således inte att se 

någon dikotomi eller hierarki mellan könen. I båda berättelserna däremot så är det kvinnan 

som är ytterst ansvarig för att ha ätit av frukten, samt för att även ha fått mannen att göra det. 

Både kvinnan och mannen blir dock gemensamt ansvariga, då de båda straffas likvärdigt av 

Gud. 
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Abraham & Sara 1 Mos 11:27-25:18 
 

Bibeln 
Efter skapelseberättelsen kommer skildringen av förfäderna. Det handlar om hur en enda 

människa väljs ut att ta emot Guds löfte om att bli ett stort folk, om välsignelse och om ett 

land. Berättelsen handlar om Abraham och Sara, och är en skildring över deras väg fram till 

att Guds löften till dem uppfylls. Deras ursprungliga namn är Abram och Saraj, vilket Gud 

sedan namnger dem Abraham och Sara. 112 Andra karaktärer som är viktiga i berättelsen är 

exempelvis tjänarinnan Hagar och Abrahams brorson, Lot. Utifrån bibelkommentarerna kan 

läsaren avläsa att berättelsen trots allt ändå utgår framförallt från Abraham. Abraham blir 

utvald och välsignad av Gud att resa till Kanaans land, och han blir även senare lovad en son 

av Gud. Hungersnöd gör dock att löftet om landet tar sin tid innan det infrias, och paret måste 

resa iväg. De förekommer tre skildringar på olika ställen i berättelsen över deras tid i Egypten, 

och där Abraham tar beslutet att benämna Sara som hans syster istället för hans hustru, för att 

hamna i god dager inför faraon.113 Vidare går paret många år, och blir äldre och äldre utan att 

löftet om ett barn infrias. Det är ett av det viktigare och känsligaste teman i denna berättelse, 

då parets barnlöshet står i kontrast till skapelseberättelsens kommando om att människorasen 

ska vara fruktsamma och föröka sig och befolka jorden.114  

Berättelsen skildrar Sara som tar saken i egna händer i vers 16:1-16, och ger sin personliga 

tjänarinna, Hagar till Abraham så att han ska få den arvinge som Gud lovat honom. 

Berättelsen skildrar vidare hur Sara känner sig förolämpad och hur hon förföljer Hagar. 

Abraham har endast en mening i berättelsen. Saras känslor och handlingar behöver förstås i 

förhållande till en kultur som värdesätter moderskap som något ytterst högt, och skammen 

som finns i att inte kunna producera ett barn. Hon beklagar sig till Abraham, och kräver att 

han ska skipa rättvisa. Abraham tar sin frus parti, och Hagar rymmer iväg från detta grymma 

bemötande från paret. Vidare skildras Hagar och Guds budbärares tillkännagivande om 

hennes kommande barns öde. Gud bryr sig således om Hagar, och inte Sara som har andra 

resurser. 115 Hon uppmanas att återvända till sin husmor, och blir lovad att hon kommer bli 

moder till ett stort folk, henne sons namn kommer att bli Ismael. Läsaren får ta del av Hagars 
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inre tankar då hon bekräftar att Gud har hört hennes lidande, och Gud är en som ser och 

räddar. 116  

Nästa del i berättelsen, vers 17:1-27 så sluter Gud ett förbund med Abraham, som är 

representanten för hushållet med Gud, omskärelsen instiftas och deras namn ändras som en 

symbolik för deras nya roller. Sara blir välsignad, vilket är ett troligt uttryck för att hon nu 

kommer kunna bli med barn. Abraham uppvisar tvivel på detta faktum då han skrattar och ber 

att Ismael ska få bli arvinge istället. Gud hänvisar dock tillbaka till en bokstavlig tolkning av 

föregående löfte om att de ska få barn, och menar att endast en äkta son av Abraham kommer 

att kunna hålla förbundet. Ismael kommer dock även han bli välsignad försäkrar Gud. 

Abraham påbörjar därefter Guds instruktioner.117  

Berättelsen tar därefter vidare med att Abraham får tre gäster i vers 18:1-15. Det är Gud 

(Jahve) genom tre män eller om de är änglar. Det finns en osäkerhet kring vilka dessa är 

exakt, vilket är en sätt att försöka narrativt uttrycka mystiken kring Gud.118 Gästerna 

dominerar berättelsen, och talar om Sara, att hon ska få en son inom ett år. Sara hör detta, och 

skrattar precis som Abraham hade gjort innan. Gud hör hennes skratt och tillrättavisar henne. 

Därefter domineras berättelsen av en konversation mellan Gud och Abraham, där Gud berättar 

att städerna Sodom och Gomorra kommer att förstöras. Abraham försöker rädda sin brorson 

Lot, och städernas öde genom att köpslå med Gud. Det lyckas inte, och städerna förstörs, dock 

så räddas Lot och hans döttrar av Guds änglar.119  

Vers 21:1-21 skildrar Isaks födelse och utvisningen av Hagar och Ismael. Den första delen, 

vers 1-7 fokuserar på Isak och Sara, och vers 8-21 handlar om Hagar och Ismael. Berättelsen 

börjar med en sammanfattning över Guds löfte, och deras brokiga väg till det löftet, och i 

fokus är Abraham, hur pojken får sitt namn och hans omskärelse. Det handlar även om Sara 

som känner att hon blivit räddad från skammen att inte vara moder och att inte kunna 

producera ett barn. I resterande del får läsaren veta hur Hagar och Ismael blir utvisade, då 

Sara ber Abraham att skicka iväg dem efter hon sett pojkarna leka tillsammans. Hon känner 

oro över sin sons rättmätiga arv, och hennes hårda behandling av Hagar och Ismael bör förstås 

utifrån den kontexten, enlig bibelkommentarerna. Hennes egen framtid är nämligen bunden 

till hennes son, och skulle därför inte hennes son ärva så skulle det även påverka hennes 
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ställning och livssituation. Hon kämpar således för sitt egna liv. Hennes ultimatum bringar 

däremot stor sorg för Abraham, men Gud säger att han ska lyda Saras begäran, vilket han 

således gör. Gud hör och räddar därefter Ismael och Hagar från öknen och lovar att han ska 

bli stamfader till en stor nation.120 

Sara & Hagar i Barnens bibel 
Kapitel: Abraham, Abraham och Lot, Hagar och Ismael 

Karaktärer 
Karaktären Sara tar en ytterst liten plats i berättelsen. Hon benämns direkt som Abrahams fru, 

och att hon reser tillsammans med honom. Deras resesällskap utgörs av Abraham och hans 

brorson Lot i täten, sedan Sara och Lots hustru efter dem, och därefter all deras boskap och 

tjänare. Längre fram i berättelsen, då de tre männen besöker dem, så deltar inte Sara i deras 

middag, utan det beskrivs hur hon sitter borta vid tältet och försöker lyssna på vad de talar 

om.121 Kvinnorna beskrivs i förhållande till männen, som deras fruar. Dessa uppdelningar 

mellan dem, visar även på en tydlig uppdelning av det rumsliga för männen och kvinnorna. 

Närmare så beskriver narratorn hur Sara och Abraham saknar barn, samtidigt som de inte 

heller är unga längre. Ingen av dem tvivlade på att Gud talade sanning när hen berättade för 

dem att de skulle få ett barn i framtiden. Vidare får vi genom showing veta att Sara med tiden 

tvivlar på Guds löfte om barn. 122 

Åren gick. Många år. Men Abraham och Sara fick inget barn.  

Till sist sa Sara med djup suck: ’Se, så gamla vi är: nu kan vi ju inte få något barn längre!’ 

’Jodå’, sa Abraham, ’vi ska få en son. Herren har ju lovat oss det, eller hur?’123 

Detta tvivel visar sig starkare även längre fram i berättelsen, då Sara även ljuger inför Gud. 

Hon vet förmodligen att hon har gjort fel, då narratorn återger att hon känner en rädsla för att 

Gud ska bli arg på henne.124 Gud inte arg, utan förstående samtidigt patriarkal, då hen säger 

att hon aldrig får ljuga.  

När berättelsen tar vidare i kapitlet om Hagar och Ismael uppvisar Sara en oro över sitt barn, 

Isak, då det uttryckligen beskrivs hur hon inte tyckte om hans lekkamrat en annan pojke 

Ismael. Det grundade sig i att hon trodde att han skulle växa upp och försöka köra iväg Isak, 
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och ta hans plats som folkets ledare. Sara begär därmed Abraham att skicka iväg både Ismael, 

och hans mamma Hagar. Saras oro för sitt barns framtid benämns därmed i berättelsen vara 

orsaken till att hon vill skicka iväg dem.125 

Abraham är den karaktär som berättelsen cirkulerar kring. Han beskrivs med telling som rik, 

med mycket boskap och tjänare. Han är även den med nära relation till Gud, vilket narratorn 

återger genom att Gud och Abraham för dialog mellan varandra kontinuerligt. Abraham är 

även en gudfruktig man, då läsaren uttryckligen får veta att han älskar Gud, men också via 

showing får vi se att han litar på Gud, genom att göra som hen säger. Denna nära relation med 

Gud ger även läsaren intrycket av att det är Abraham som är ledaren i familjen. Det är han 

som bestämmer och tar besluten, vilket även blir tydligt när han löser konflikten med sin 

brorson Lot. Det är Abraham som tar initiativet och berättar vad som måste göras, att Lot ska 

flytta till ett annat land, vilket så han gör. 

Han visar även tvivel kring löftet om att de ska få ett barn, men det stillar sig snart då Gud 

återigen försäkrar honom om att hans släkte kommer bli stort. Gud stillar Abrahams tvivel 

omgående till skillnad mot Saras.126 

Abraham visar stor gästfrihet när de tre männen kommer förbi deras boning. Narratorn återger 

att de är främlingar, men att Abraham tog väl hand om dem ändå. Narratorn visar därmed att 

Abraham är en god man. Det visar sig även då han försöker rädda människorna från deras öde 

i Sodom och Gomorra, inklusive hans brorson. Men han litar återigen på Gud, och han visar 

sorg över att inte fler människor trodde på Gud, vilket förstärker bilden av Abraham som en 

gudfruktig man. 127 När Sara begär att Abraham ska skicka iväg Hagar och Ismael, vägrar han 

först göra det. Men när Gud säger att det måste bli så, gör han det med sorg.128 Även 

handlingar som visar på en god mans hjärta, samtidigt på en man som förlitar sig till Gud. 

Abraham beskrivs aldrig som far till Ismael, eller att ha ett förhållande med Hagar. Dock att 

han älskar dem båda, men indikerar inte till att de skulle vara ett par. Hagar benämns som 

tjänsteflicka till Sara och Abraham. Hon är även moder till Ismael. Genom showing visar 

narratorn att Hagars har en invandrarbakgrund. Det får läsaren indikation på både genom att 

hon beskrivs som tjänsteflicka, samt att när de hon och hennes son blir ivägskickade av 

Abraham, så beskrivs det hon återvänder till det land hon kom ifrån. Via showing kan läsaren 
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även uttolka att Hagar är en god moder, som gör allt för sin sons överlevnad. Hon är ledsen 

för att behöva lämna sitt hem, och en känsla av övergivenhet genomsyrar deras resa. Hon 

visar en tacksamhet inför Gud.129 

Fokalisation 

Kapitlen inleds med noll fokalisation, då narratorn återberättar vad som har hänt för att ge 

läsaren en kontext till berättelsen som kommer. Det sker även stundtals noll fokalisation i 

berättelsen, då narratorn tycks vilja bekräfta läsarens tvivel. ”Men hur skulle det gå till? 

Abraham och Sara hade inga barn. De var inte heller precis unga längre.”130 ”Tänk, att Gud 

själv hade tagit med sig två änglar för att gå och berätta för Abraham om hans efterlängtade 

son.”131 

Det sker en extern fokalisation utifrån Guds perspektiv, då endast hens tal skildras. Endast vid 

Sodom och Gomorra sker intern fokalisation från Gud. Vidare så skildras berättelsen till 

mesta del utifrån Abrahams perspektiv, via intern fokalisation, där läsaren får veta vad han 

tänker och känner inför olika händelser. Lots perspektiv återges även via intern fokalisation 

vid ett längre tillfälle i berättelsen, då änglarna kommer för att rädda honom och hans familj 

från Guds ödeläggande av Sodom och Gomorra.132 

Vid tre tillfällen i berättelsen får läsaren även ta del av Saras tankar och känslor, och intern 

fokalisation sker således även utifrån henne, dock är det i jämförelse med Abrahams utrymme 

minimalt. De tillfällen från Sara är då hon först tvivlar på att de ska kunna få barn, och 

påpekar hur gamla de är, och att de inte kommer kunna få ett barn.133 När hon återigen tvivlar 

på det en av de tre männen säger om att hon ska få ett barn, samt på sin sons fest, då hon 

begär att pojken Ismael och hans mor Hagar ska köras iväg.134 Dessa tre tillfällen då läsaren 

får ta del av Saras inre, präglas av tvivel, misstro och rädsla. 

Karaktären Hagars upplevelser skildras utifrån intern fokalisation, då hon blir tvingad att 

lämna sitt arbete som tjänsteflicka och bege sig tillbaka till sitt hemland. Läsaren får följa 

henne som hängiven mor, och hennes kamp med att rädda sin son från törst.135 
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Sammanfattningsvis, så präglas berättelsen av homodiegetiskt berättande, där berättelsen förs 

framåt av flera karaktärer, samtidigt som det vid ett fåtal tillfällen återges av heterodiegetiskt 

berättande. 

Events 

 
Kapitel: Abraham 

Gud talar med Abraham 

Abraham med familj ger sig av på sin resa 

Abraham kommer till en stor flod 

Alla tar sig över floden 

Anländer till Kanaan 

Gud ger löfte till Abraham 

Abraham offrar till Gud 

Abrahams tjänare och Lots tjänare hamnar i konflikt 

Lot flyttar 

Gud talar med Abraham 

Abraham räknar stjärnorna136 

 

Kapitel: Abraham och Lot 

Tre män besöker Abraham 

Abraham bjuder dem på middag 

Gud och två änglar berättar att de ska få en son 

Sara lyssnar utanför tältet 

Gud talar med Sara 

De tre männen gick 

Abraham följde efter 

Gud och Abraham samtalar på en kulle 

Gud beslutar för att förgöra Sodom och Gomorra 

Abraham försöker rädda dem troende i dessa städer 

Abraham går hemåt 

Änglarna på väg mot Sodom 
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Lot tar emot änglarna 

Änglarna räddar Lot och hans familj 

Abraham ser röken efter Sodom 

Lot och hans döttrar beger sig till bergen137 

 

Kapitel: Hagar och Ismael 

Abraham och Sara fick en son, Isak 

Abraham ordnar en fest för Isak 

Sara blir arg på Ismael 

Sara begär att Abraham skickar iväg Hagar och Ismael 

Abraham vägrar 

Gud talar med Abraham 

Abraham skickar iväg Hagar och Ismael 

Hagar och Ismael går vilse 

Ismael blir sjuk 

Gud talar med Hagar 

Gud räddar Ismael 

Hagar och Ismael når hennes hemland 

Ismael växer upp138 

 

Utifrån parafraseringen av kapitlens berättelser, så blir det tydligt att Abraham är den karaktär 

som berättelsen utgår ifrån. Det är han som tar besluten, och som har en nära relation med 

Gud. Gud har även en central roll i berättelsen. Sara och Hagar har båda minimalt utrymme i 

förhållande till Abraham, varav Hagar tycks ha ett större utrymme i berättelsen än Sara. Men 

Gud tilltalar både Hagar och Sara vid varsitt tillfälle i berättelsen. Även Lot får utrymme i 

berättelsen.139 
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Sara & Hagar i Bibel för barn 
Kapitel: Abraham och Sara 

Karaktärer 
Sara nämns tillsammans med Abraham i början av berättelsen, där det förklaras att de bor 

tillsammans i Harran och att de inte har några barn. Via showing får läsaren därmed 

antydningar till att de är gifta. Sara beskrivs aldrig med några yttre eller inre attribut, förutom 

i det sammanhanget då Gud lovar att de ska få ett barn, men då både hon och Abraham blivit 

gamla.140 

Abraham och Sara var gamla nu.  

Inte kunde de få barn?  

Jo, Gud lovade. Om ett år skulle Abraham och Sara ha ett eget litet barn.141 

I större delen av berättelsen är karaktären Sara däremot nästintill obefintlig i sammanhanget. 

Narratorn benämner henne i relation till Abraham, vilket det blir underförstått att hon är hans 

fru. Det är först mot slutet av berättelsen som hon får ett mer aktivt deltagande. Hon blir 

tillsagd av Abraham att skyndsamt baka iordning brödkakor till de tre männen som kommer 

förbi deras boning. Dock ges aldrig någon respons från hennes sida. Vid måltidens intag är det 

sedan Abraham som äter tillsammans med männen, och Sara är kvar i deras tält.142 Detta kan 

tolkas som att en uppdelning av det rumsliga för män och kvinnor existerar. 

Först när en av männen säger till Sara att hon kommer att föda en son, så ger narratorn en 

reaktion från Sara. ”Sara stod vid ingången till tältet. Hon hörde vad mannen sa och log för 

sig själv.”143 

Männen frågar sedan Abraham om varför hon ler, varav männen säger till både Abraham och 

Sara att Gud kan göra allt. Året därpå hade Sara fött en son, som fick heta Isak.144 

Avsaknaden av barn är ett viktigt tema i berättelsen, och via showing blir det för läsaren 

underförstått att de har svårt att bli gravida, samtidigt som det är något eftersträvansvärt. 

Den karaktär som berättelsen figurerar kring är Abraham. Genom showing får läsaren reda på 

att Abraham är en gudfruktig man, eftersom han följer och litar på det Gud förkunnar. Hans 

handlingar visar även att han är ledaren av familjen, den person som tar besluten inom 

                                                             
140 Karlberg, 2012, sid 18-19 
141 Karlberg, 2012, sid 19 
142 Karlberg, 2012, sid 19-20 
143 Karlberg, 2012, sid 20 
144 Karlberg, 2012, sid 20 



37 
 

familjen. Exempel på detta är då de andra karaktärerna Sara och hans brorson Lot följer 

honom till det utlovade landet från Gud. Det är även Abraham som föreslår att Lot ska flytta, 

för att de inte ska bli osams över den mark de bor på, vilket Lot så gör.145 Genom telling så 

beskrivs Abraham som en förmögen man, han äger guld, silver och många djur. Men redan 

innan i berättelsen så kan man som läsare dra slutsatsen via showing, att Abraham och hans 

familj är förmögna, då det beskrivs hur de hade tjänare som de tog med sig i flytten till 

Kanaan.146 Karaktären Sara som nämnt innan beskrivs aldrig genom att egenskaper och 

attribut tillskrivs henne direkt. Däremot får man som läsare anta att Abrahams förmögenhet 

även tillhör Sara i egenskap av att vara hans fru. Det är dock anmärkningsvärt hur det endast 

är Abraham som beskrivs som förmögen, och att Sara inte gör det. 

Hagar och Ismael är inte med i denna berättelse eller barnbibel. 

Fokalisation 
Berättelsen om Abraham och Sara tar vid efter berättelsen om den stora översvämningen. Det 

berättas hur livet på jorden började om, och nya människosläkten växte fram och blev många. 

Narratorn av berättelsen har en distans till det som berättas, och för därmed ett 

heterodiegetiskt berättande. Läsarens roll är som betraktare av det som berättas, vilket den 

därmed utgörs av en noll-fokalisation. Händelseförloppet, och karaktärernas dialog berättas 

därmed för läsaren. Vid ett tillfälle i berättelsen får läsaren reda på information, som 

karaktärerna inte är medvetna om, vilket även utmärker en noll fokalisering.147 

Abraham och Sara var gamla nu.  

Inte kunde de få barn? 

Jo, Gud lovade. Om ett år skulle Abraham och Sara ha ett eget litet barn.148 

Det sker även en tydlig extern fokalisering i berättelsen, då vi aldrig får reda på karaktärernas 

tankar och känslor inför de händelser som sker.  

Gud sa till Abram: ’Gå iväg från ditt land och din släkt. Jag ska visa dig till ett annat land. Du ska få barn och 

barnbarn och ni ska bli en stor släkt. Jag ska välsigna dig, och ge dig kraft.’ 

Abram och Saraj drog iväg. Lot hette Abrams brorson. Han följde med. De tog med sig alla sina saker och sina 

tjänare. De kom till Kanaans land.149 
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I citatet får läsaren inte reda på karaktärernas känslor eller tankegångar inför denna flytt till ett 

nytt land. Det är endast händelseförloppet som återges av narratorn.150 

Intern fokalisation återges först hos karaktären Sara, då hon får höra av en av de tre männen 

de har på besök att hon kommer att föda en son. Det beskrivs hur hon ler för sig själv, och 

uttrycker därmed en känsla inför denna information.151 

Sammanfattningsvis, så präglas berättelsen av en noll fokalisation, samt en extern 

fokalisation. Dialogen mellan karaktärerna och händelseförloppet återges av narratorn, och 

karaktärernas inre tankar och känslor förblir dolda för läsaren. 

Events 
Gud talar med Abram 

Abram, Saraj och Lot flyttar till Kanaans land 

Gud visar sig och talar med Abraham 

Abram bygger ett altare 

Abram och Lot blir osams 

Lot flyttar till Jordanslätten 

Gud talar med Abram 

Abram svarar Gud 

Gud ber Abram att titta på och räkna stjärnorna 

Abraham räknar stjärnorna 

Abram tror på Gud 

Gud byter namn på dem till Abraham och Sara 

Gud lovar Abraham och Sara ett barn 

Tre män kommer till Abraham och Sara 

Abraham säger till Sara att ordna bröd 

Abraham ordnar till en middag 

Männen åt och frågade efter Sara 

Sara ler när hon hör att en av männen säger att hon ska få en son 

Abraham får frågan om varför Sara ler 

Sara födde en son efter ett år152 
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Denna indelning av berättelsens olika events visar att det finns en tydlig fokus på dialog 

mellan Gud och Abraham. Det är dessa två karaktärer som dominerar berättelsens handling, 

och det är tydligt att Gud ser Abraham som speciell, då hen endast tilltalar honom. Hans bror 

Lot flyttar och är därmed inte längre en del i berättelsen. Sara får först utrymme i slutet av 

berättelsen, då det framgår att hon ler när hon får höra att hon kommer att föda en son i 

framtiden av de tre männen. Dessa män tilltalar dock aldrig Sara direkt, utan de 

kommunicerar via Abraham, vilket även bekräftar ytterligare denne karaktärs dominans i 

berättelsen.153 

Genusanalys på berättelserna om Abraham och Sara 
I båda versionerna är det tydligt hur det är Abraham som står i centrum som huvudkaraktären, 

vilket han även gör i originalberättelsen. Genom att endast se på barnbiblarnas 

kapitelrubriker, så ser man att det blir extra tydligt i Barnens bibel eftersom där nämns aldrig 

Sara, vilket hon däremot gör i Bibel för barn. Det väsentliga är dock att se till berättelsen, och 

i båda versionerna så är Abraham den som har en nära kontakt med Gud, genom att de har 

konversationer med varandra vid ett flertal tillfällen. Han är den som tar besluten i familjen, 

och är en gudfruktig man. Karaktären Sara har i båda versionerna ett betydligt mindre 

utrymme. Det framgår att hon är fru, och senare även moder. Saras identitet skapas således 

genom att beskrivas i relation till en man. Abraham beskrivs uttryckligen som rik i båda 

versionerna, vilket Sara inte gör. Indirekt så tolkar förmodligen läsaren att även 

förmögenheten innefattar henne, i egenskap av att vara hans fru. Denna indirekta tolkning gör 

att Sara återigen beskrivs i relation till sin man. Det är anmärkningsvärt hur läsaren får 

uttryckligen ta del av Abrahams ekonomiska status, medan den för Sara är ovidkommande. 

Detta är exempel på den dikotomi mellan könen som återfinns i berättelsen i båda 

barnbiblarna, där deras karaktärer och egenskaper ter sig olika. Vidare så skiljer sig Sara-

karaktärerna åt i det fallet att när läsaren i Barnens bibel får följa Saras perspektiv så kantas 

det av tvivel och misstro på det Gud lovar dem. I Bibel för barn däremot så uttrycks en 

försäkran om att Sara tror på Guds ord. Samtidigt i bibelberättelsen så uppger även Abraham 

tvivel vid detta påstående från Gud, vilket inte uppges i barnbiblarna. I båda versionerna finns 

det även ett annat exempel på dikotomin, där en uppdelning i det rumsliga mellan män och 

kvinnor existerar. Läsaren förstår indirekt att den uppdelningen finns när till exempel Sara 
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inte sitter tillsammans med Abraham och männen som kommer och berättar för dem om det 

barn de ska få framöver. 

Hagar är endast med i Barnens bibel, och hon beskrivs direkt som tjänsteflicka åt Abraham 

och Sara. Läsaren blir även varse om att hon är från ett annat folk och land. Hon är även mor 

till Ismael. Läsaren förstår utan att det behöver uttryckas direkt i texten att Hagar är i en 

beroendeställning till Abraham och Sara, då hon arbetar för dem, samtidigt som hon inte är av 

deras folk, vilket ger det henne en lägre status. Hagar för även konversation med Gud, i större 

utsträckning än Sara. Hagars berättelse är inte med i Bibel för barn. Varför det är så är svårt 

att svara på, dock skulle jag vilja påstå att genom att ha frångått den berättelsen, så hamnar 

karaktärerna Abraham och Sara i bättre dager, och de blir snarare flat karaktärer än round 

karaktärer. Narratorn har på så vis tagit bort de tveksamma handlingar som kan göra att 

läsaren rent moraliskt kan komma att ifrågasätta karaktärerna. Eftersom läsaren endast möter 

karaktärernas goda sidor, så skapas på så vis en flat karaktär som är konsekvent och 

sammansatt. Huruvida det existerar en hierarki mellan könen i berättelserna är inte lika 

tydligt, dock så kan man konstatera att det ändå är mannen och det manliga som dominerar. 

Det är till mesta dels mannens utifrån mannens perspektiv som berättelsen förs framåt och 

som den skildras. Guds-karaktären är även manlig, vilket den uttrycker typiska patriarkala 

drag. 
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Ruts bok 1:1 – 22 
 

Bibeln 
Ruts bok är en kort berättelse som liknar en novell, och dess tillkomst är daterad till tiden 

efter exilen. Berättelsen utspelar sig under domartiden i Israel. Det gifta paret Elimelek och 

Noomi flyttar från Juda till Moab på grund av en rådande hungersnöd i landet. De har två 

söner som flyttar med dem, där de båda tar varsin hustru av moabitisk härkomst. Så 

småningom dör männen i familjen, och Noomi beslutar sig för att återvända till sitt 

hemland.154 Berättelsens början utgörs därmed av tre änkor, Noomi och hennes sondöttrar Rut 

och Orpa. Inom ramen för de patriarkala strukturerna som existerar under denna tid, så är en 

änka en ytterst maktlös person. Noomi är inte heller bara änka, utan befinner sig även i ett 

främmande land med ett främmande folk, alltså utan skydd från sina egna. Hennes sondöttrar 

som även blivit änkor, saknar hon blodsband till då även de blivit änkor och inte fött några 

barn. De lever således i en väldigt utsatt situation.155  

 

Händelsen tar vid då Noomi beslutar sig för att återvända till sitt hemland, och hennes 

sondöttrar följer med henne. Noomi uppmanar däremot Orpa och Rut att återvända till Moab 

för att de fortfarande har chansen att gifta om sig och få barn. Orpa väljer att återvända, 

medan Rut svär trohet mot Noomi, och benämner Noomis land, folk och Gud som även 

hennes. Detta är ett löfte som Rut gav redan vid giftermålet med Noomis son, men vid hans 

död, så skadades det bandet som upprättades mellan kvinnorna. Rut binder sig nu istället till 

Noomi, inte genom det förgångna och inte genom en man som kan ge henne makt och 

framgång, utan i nutid och till en kvinna som behöver hennes hjälp och som hon möjligtvis 

kommer att behöva ge sitt beskydd.156  

 

När de återvänt till Betlehem i Juda, så finns det ingen möjlighet för Noomi att komma i 

besittning av sin åkermark eftersom kvinnor inte kan ärva. I berättelsen inträder även en ny 

karaktär Boas, en släkting till Noomi via hennes avlidne make, som äger mark, och läsaren 

förstår indirekt därmed att han har goda ekonomiska förutsättningar. Rut får tillåtelse att 

plocka ax på hans fält, och underförstått i texten förstår läsaren att han är villig att ta ansvar 

för Rut och hennes välbefinnande. Tiden går, och Rut ger indikationer till Boas att hon vill 
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gifta sig med honom. Boas friköper åkermarken som tillhörde Noomis familj, och med den 

följer likväl änkan Rut. Kvinnor eller änkor likställdes med annan materiell egendom under 

denna tid, och ingick i en mans dödsbo.157 Rut och Boas gifter sig och får en son, vilket är den 

arvinge som gör det möjligt för Noomi och hennes släkt att komma i besittning av sin 

åkermark, enligt de seder och regler som existerar under denna tid.158 Noomis status höjs även 

nu, då hon inte längre är änka i första hand utan blivit välsignad med ett barnbarn.159 Deras 

son, Oved kommer vidare att bli farfar till kung David, vilket är en anledning till att 

berättelsen levt vidare. En annat viktigt tema är just Ruts trofasthet mot sin svärmor, att hon 

lämnar sitt land och sin religion för att följa Noomi i allt.160 Karaktärernas trofasthet gentemot 

varandra är en symbolik över av att Gud är trofast mot sitt judiska folk.161 

 

Noomi & Rut i Barnens bibel 

Kapitel: Rut 

Karaktärer 
Berättelsen inleder med Noomi, som beskrivs bo i Betlehem i Kanaans land. Det första vi får 

veta om henne är att hon är en fru och mor till två söner, via telling. Det skildras hur hennes 

man arbetar på lantbruk, och hur det är hennes uppgift att sedan bearbeta råvaran. Genom 

telling återger även narratorn hur hon senare blir ensam och olycklig, då hennes man och 

söner går bort, efter att de flyttat till Moab på grund av missväxt och svält. När det sker 

bestämmer hon sig för att resa tillbaka till sitt hemland. Genom hennes söners hustrur får 

läsaren veta att hon är som en kärleksfull mor till dem, och som berättat för dem om Herren. 

Efter en bit vill hon att flickorna ska återvända, dock får läsaren aldrig veta varför hon vill det. 

Noomi uttrycker lycka att Rut stannar med henne. Noomi var därmed en ung, och glad mor 

och fru, medan senare i livet blir hon änka och förlorat sina barn. När Rut och Boas får en 

son, så återges det hur Noomi är deltagande i hans liv, samt att hon återfått lyckan igen, och 

tacksam inför Gud som gjort allting bra igen för henne. Informationen kring Noomi sker 

genom telling, och det är tydligt hur hon skildras i förhållande till en man, som fru, moder och 
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senare änka. Utan att narratorn har uttryckt det specifikt, så förstår man även att Noomi är en 

god kristen, då hon har berättat för sina svärdöttrar om Gud.162 

Rut introduceras i berättelsen som hustru till en av Noomis söner, samt kommer från Moabs 

land. Precis som Noomi beskrivs även Rut i förhållande till en man, som fru och sedan änka. 

Det skildras i berättelsen att hon och hennes svägerska följde med Noomi för att de tyckte om 

henne så mycket, och att hon även väljer att följa med henne hela vägen. Genom showing kan 

läsaren uttolka att Rut förmodligen tillhörde en annan religion, och hade en annan gud eller 

gudar innan Noomi berättade för henne om den kristna Guden.163 ”… Rut grät också, men hon 

gick inte tillbaka. Hon kunde inte vända om, för hon älskade både Noomi och Noomis Gud så 

mycket.”164 

På grund av att de är änkor båda två, och lämnat Moab så är det underförstått för läsaren att de 

är fattiga. Rut kommer således på idén att plocka fallen vete från granngårdarna, vilket så hon 

gör varje dag. Det skildras även hur hon endast tar rast från arbetet en liten stund. Läsaren kan 

därmed uttolka genom hennes handlingar att hon är en god människa, som inte lämnade sin 

svärmor, och som sedan arbetar hårt för att dem inte ska svälta. Vidare i berättelsen gifter sig 

Rut med ägaren av gården, Boas och de får en son tillsammans. Återigen bekräftas Ruts roll 

som fru och sedan moder.165 

Boas beskrivs, via telling som en rik man, som äger åkern som Rut plockar vetet på. Med 

showing bekräftas hans status då det även skildras att han har tjänare som arbetar för honom. 

Det skildras att han är glad över att hon kommit dit för att plocka. Han behandlar Rut väl, då 

han bland annat säger att hon får plocka varje dag, och ser till att tjänarna ska tappa mer 

veteax som Rut kan plocka. Hans handlingar visar därmed att han är en god man, som fattat 

tycke för Rut. Det förstärks ytterligare då det beskrivs hur han ofta gick ut på åkern för att titta 

på Rut.166  

Boas gick ofta ut på åkern och såg på henne. Och när skördetiden var över, hände något underbart. Den rike 

Boas gifte sig med Rut. Sedan dröjde det inte länge, förrän de fick en liten pojke.167 
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Det är anmärkningsvärt i berättelsen hur det är han som gifter sig med henne. Ruts perspektiv, 

hennes tankar och känslor för Boas och deras giftermål saknas helt. Samtidigt så bekräftas det 

återigen att han är rik, vilket skulle indikera på att han räddade Rut från fattigdom. 

Fokalisation 
Berättelsen inleder med noll fokalisation, där läsaren får Noomis liv återberättat. Vidare så 

sker samtidigt en intern fokalisation eftersom läsaren får reda på hur de tänkte inför flytten till 

ett annat land, och anledningen till att Noomi blivit ensam och olycklig. ”Stackars Noomi! 

Först dog hennes man, och nu hade hon också mist sina två söner! Hon hade blivit en ensam 

och olycklig kvinna.”168  

Här sker dock en noll fokalisation, eftersom narratorn skildrar på sätt och vis en bild av 

Noomi som hon möjligtvis är omedveten om själv. Det är inte hon som tänker detta om sig 

själv. Vidare skildras berättelsen utifrån Noomi både med intern och extern fokalisation. 

Karaktären Ruts perspektiv skildras ytterst lite, vilket är förvånansvärt då kapitlet faktiskt 

heter Rut. Det enda tillfällen det sker en intern fokalisation är då Rut uppger att hon tänker 

följa Noomi till hennes hemland, samt då hon får idén att plocka vete från en granngård. ”Jag 

lämnar dig inte! Sa Rut till Noomi. ”Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Jag vill 

alltid vara tillsammans med dig.”169 

Vidare får läsaren följa Rut när hon plockar veteax, däremot så återges det aldrig från hennes 

perspektiv, utan från Boas. Det sker en extern fokalisation från Rut, och intern fokalisation 

från Boas perspektiv.170 Berättelsen skiftar således mellan homo- och heterodiegetiskt 

berättande. 

Events 

Noomi, hennes man och söner flyttar till Moab 

Noomis man dör 

Noomis söner gifter sig 

Sönerna blir sjuka och dör 

Noomi och de två flickorna börjar resan mot Betlehem 

Orpa återvänder 

Rut beslutar att fortsätta med Noomi 
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Noomi och Rut anländer till Betlehem 

Noomi och Rut flyttar in i hennes gamla hus 

Rut börjar plocka vete på en av granngårdarna 

Boas går ut på åkern och får syn på Rut 

Männen äter lunch 

Boas bjuder in Rut 

Rut fortsätter plocka vete 

Rut gick dit dagen efter 

Boas gifte sig med Rut 

De fick en pojke171 

 

Utifrån parafraseringen kan vi se att det centrala i Noomi och Ruts liv är att de har förlorat 

sina familjer. De har båda varit fruar, men sedan blivit änkor. Berättelsen utgår från Noomis 

perspektiv, som fru och moder, och hur hon sedan förlorar sin familj. Men utgår senare även 

från Ruts perspektiv, som arbetar hårt för att de ska få mat. När Boas sedan träder in, så blir 

han den centrala karaktären för berättelsen, men som har ett fokus på Rut. Han blir hjälten 

mot slutet, då han gifter sig med henne och de får en son tillsammans.172 

Noomi & Rut i Bibel för barn 

 
Kapitel; Rut 

Karaktärer 
”I Moabs land bodde två kvinnor. De hette Noomi och Rut.”173 så börjar berättelsen om Rut i 

Bibel för barn. Noomi är den karaktär vi först får stifta bekantskap med. Läsaren får veta att 

Noomi är änka, då narratorn berättar att hon en gång hade haft en man och två söner som nu 

var döda. De hade från börjat bott i Juda, i Betlehem, men sedan flyttat på grund av den svält 

som drabbade området. Indirekt kan läsaren därmed dra slutsatsen att Noomi är invandrad till 

Moabs land där de befinner sig där berättelsen tar vid. Narratorn berättar uttryckligen att Rut 

är den enda familjemedlem Noomi har kvar. Rut hade varit gift med en av hennes söner, och 

var även ursprungligen från Moabs land.174 Narratorn påbörjar därmed berättelsen utifrån 
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telling, och skapar på så vis en bild av karaktärerna och deras förutsättningar för läsaren. Båda 

karaktärerna beskrivs framförallt som änkor, och definieras därmed i relation till en man, eller 

i detta fall avsaknaden av en man.  

Vidare förekommer en dialog mellan Noomi och Rut, huruvida de ska hålla ihop, och vart de 

ska finna ett hem. Läsaren får veta direkt att Noomi vill återvända till sin hemby. Med 

showing kan läsaren tolka i dialogen att Noomi förmodligen känner sig som en börda för Rut, 

då hon säger till henne att hon fortfarande kan finna en ny man. Med showing får läsaren även 

intrycket av Rut att hon är en lojal och trogen vän, då hon svarar Noomi: ”Dit du går vill jag 

också gå, och där du stannar vill jag också stanna. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min 

Gud.”175  

Det är ytterligare karaktärsdrag hos Rut som förstärks då hon erbjuder sig att gå ut på åkern 

och plocka ax till dem båda, efter att de återvänt till Noomis land. Noomi tycks på så vis även 

lita på Rut.176 Det blir även tydligt att Rut nu blir är den som är invandrare till ett annat land, 

då hon i dialog med Boas, som uttryckligen beskrivs som ägaren av åkern och som en rik 

man, frågar varför han är så god mot henne trots att hon är från ett annat land. Även där 

förstärks Ruts egenskaper av lojalitet och trogenhet, då Boas menar att hennes godhet hon 

visat mot Noomi, gör att han är god mot henne tillbaka.177 Mot slutet får vi veta att Boas och 

Rut gifter sig, får en son, som Noomi blir sköterska till. Återigen blir Rut, som kvinna, 

definierad i relation till en man, då hon återigen blivit någons fru, vilket vi kan tolka via 

showing i texten. Även Noomis nya roll som sköterska, ger en bild av kvinnan som 

omsorgssörjare av barn.178 

Fokalisation 
Berättelsens form är till en början heterodiegetiskt, vilket innebär att narratorn är distanserad 

från händelseförloppet i berättelsen. Narratorn utgår framförallt från en noll fokalisation, där 

läsaren får reda på vad som har hänt kvinnorna och hur deras situation ter sig i berättandets 

stund. Vidare förekommer även intern fokalisering då Noomi och Rut för en dialog 

tillsammans. Läsaren får ta del av deras dialog, och på så vis får vi veta deras inre 

tankegångar. Narratorn återger att Noomi vill återvända till sitt hemland, vilket hon sedan 

återger för Rut, varav hon svarar att hon inte tänker lämna Noomi, och därmed följa henne 
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vart hon går. Däremot förekommer inga direkta känslor från karaktärerna kring denna resa, 

och deras hemkomst. Noll fokalisation sker även då läsaren får veta att Boas är släkt med 

Noomi, samtidigt som vi får veta att Rut är medveten om den informationen. Intern 

fokalisering förekommer endast hos karaktären Boas, då narratorn återger att han har känslor 

för Rut.179 

Events 
Rut och Noomi lämnar Moabs land 

Rut och Noomi anländer till Betlehem 

Svälten är över 

Rut plockar ax på åkern 

Boas tillåter Rut att plocka ax 

Boas gifte sig med Rut 

De fick en son tillsammans 

Noomi blir hans sköterska180 

Denna berättelse handlar primärt om kvinnorna Noomi och Rut. Det är därmed påfallande hur 

berättelsen flyttar fokus från Rut och Noomis perspektiv, när karaktären Boas träder in. ”Boas 

tyckte mycket om Rut. Han gifte sig med henne, och de fick en liten pojke tillsammans.”181 

Läsaren får veta att Boas har känslor för Rut, men är hans känslor besvarade? Det får vi aldrig 

veta, då Ruts perspektiv helt saknas i sammanhanget. Enligt texten är det inte dem som gifter 

sig med varandra, utan det är han som gifter sig med henne. Samtidigt förutsätter även 

händelseförloppet att dessa kvinnors liv först som änkor, var ett besvärligt liv. Men med Boas 

inträdde, och deras giftermål slutar berättelsen lyckligt, då de båda kvinnliga karaktärerna åter 

funnit sina roller i livet, den ena som fru och moder, och den andra som sköterska till barnet. 

Boas blir hjälten i sammanhanget.182 

 

Genusanalys på Rut-berättelsen 

Det är intressant hur en berättelse som heter Rut, faktiskt inte handlar så mycket om just Rut. 

Hon är snarare den minst aktiva karaktären i båda versionerna i berättelsen. Förmodligen är 

det faktum att Rut lämnar sitt land och överger sin gudom, för att leva tillsammans med ett 
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annat folk och en annan Gud (Jahve), som själva kärnan i berättelsen, vilket ger upphov till att 

det är hennes bok. 

Det återfinns inga större skillnader i de två olika versionerna, i Barnens bibel är dock 

berättelsen något mer utförlig, och läsaren får en mer ingående beskrivning över Noomis och 

Ruts situation som leder dem på färd åter till Kanaans land. En annan skillnad är att i Bibel för 

barn så finns det indikation på att det förmodligen är tillåtet eller accepterat att behandla 

människor från ett annat folk illa. Det återfinns då Boas säger till Rut att han har sagt till sina 

tjänare att de inte ska skada henne, då hon plockar överblivet ax på åkern. Jag tror i detta fall 

att det inte handlar om att hon är kvinna, utan snarare på grund av att hon tillhör ett annat folk, 

och är således en främling för dem. 

I båda versionerna av berättelsen så definieras de båda kvinnorna, Noomi och Rut utifrån en 

man, eller avsaknaden av en man. De är fruar, senare änkor och även mödrar vid olika 

tillfällen i berättelsen, likt bibelberättelsen. Noomi får även exempelvis en roll som 

omsorgssörjare för Rut och Boas barn. När de är änkor ter sig livet svårt, och indirekt förstår 

vi att de har det fattigt. När Boas, mannen träder in i berättelsen, så skildras den utifrån hans 

perspektiv. Han beskrivs som en rik man som äger gården. Han blir även senare hjälten i båda 

versionerna, då han gifter sig med Rut, och på så vis räddar dem från fattigdom. Huruvida Rut 

känner eller tänker om Boas, eller deras giftermål framgår aldrig. Det förblir dolt för läsaren. 

Dock i bibelberättelsen återfinns det ett avsnitt där Rut ger indikationer till Boas att hon vill 

gifta sig med honom.  

Det är således svårt att dra några slutsatser huruvida det finns en dikotomi och hierarki mellan 

könen i denna berättelse. Det man kan konstatera dock är att kvinnorna definieras i relation 

till män, och med avsaknaden av deras män är livet hårt. Deras uppgift är som fruar och 

mödrar. När mannen träder in i berättelsen, utgår berättelsen från hans perspektiv. Det blir 

uppenbart att han makt, med egen gård och tjänare. Detta kan möjligtvis tolkas som en 

dikotomi mellan könen, då kvinnan står för omsorg, medan mannen uttrycks med makt. Han 

blir således hjälten i berättelsen. 
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Slutsatser 
Syftet med undersökningen är belysa de normer och föreställningar om kvinnligt som 

återfinns i två olika barnbiblar, Barnens bibel av Anne de Vries samt Bibel för barn av Karin 

Karlberg, Inga Wernolf och Lisa Östh. Detta uppnås genom att fokusera på ett antal utvalda 

kvinnliga karaktärer; Eva, Sara, Hagar, Noomi och Rut, och vilket utrymme, hur de framställs 

i berättelserna, samt vilka skillnader som återfinns i de olika versionerna av berättelsen. 

Vidare har hela berättelsen där de kvinnliga karaktärerna återfinns, varit fokus för analys 

utifrån en narratologisk metod. Det innebär att likväl som jag tittat på hur de kvinnliga 

karaktärerna framställts, har även de manliga karaktärerna varit viktiga för analysen. Genom 

att även belysa hur de manliga karaktärerna skildras, så belyser det samtidigt de kvinnliga 

karaktärerna, eftersom det då är möjligt att upptäcka likheter och skillnader i dess 

framställning av kvinnligt respektive manligt.  

Det mest iögonfallande är hur litet utrymme de kvinnliga karaktärerna faktiskt har i 

berättelserna. I båda barnbiblarna och de undersökta berättelserna så är det mannen som är 

den centrala karaktären, och den som oftast driver berättelsen framåt. Undantaget är 

skapelseberättelsen i Bibel för barn, där karaktärerna är opersonifierade och skapas samtidigt 

som människor. Annars så framställs mannen med makt, och har en nära kontakt med Gud, 

vilket gör det legitimt att hävda att mannen och det manliga utgör normen i båda barnbiblarna. 

För att besvara den andra frågeställningen, om hur de utvalda kvinnliga karaktärerna beskrivs 

och framställs, kan jag därmed konstatera att kvinnorna definieras utifrån en relation till en 

man, vilket innebär att de beskrivs som fruar, änkor och mödrar. Deras egenskaper tycks 

således utgöras av omsorg, av man och barn. Det finns även uttryck för uppdelning av det 

rumsliga för män och kvinnor, vilket skildras i båda versionerna av berättelsen om Abraham 

och Sara. Kvinnorna har även som nämnt innan, inte samma nära relation till Gud som 

mannen. De karaktärer som för en direkt kontakt med Gud vid några tillfällen i berättelsen är 

Eva, Sara, och Hagar i Barnens bibel. I Bibel för barn är det endast karaktären kvinnan (Eva) 

som i viss mån har kontakt med Gud. Samtidigt stämmer denna observation till stor del 

överens med originalberättelserna från Bibeln. Det är männen som är de centrala karaktärerna, 

och kvinnorna beskrivs i förhållande till männen, och deras utrymme är avsevärt mindre.  

I den tredje frågeställningen, vilka skillnader man kan se mellan versionernas kvinnliga 

karaktärer, så är det mest anmärkningsvärda att Hagar inte är med i Bibel för barn. Karaktären 

Sara skiljer sig även åt, då i Barnens bibel så präglas hennes persona av misstro och tvivel 
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inför Guds löfte, medan i Bibel för barn så litar hon på Guds ord. Rut-karaktären skiljer sig åt 

av det faktum att det ges en ytterligare indikation på att hon är av ett annat folk i Bibel för 

barn. Karaktären Evas syfte i världen skiljer sig även åt i mellan versionerna. I Barnens bibel 

är hennes uppgift att hjälpa och vara till för Adam, medan i Bibel för barn så är det deras 

uppgift tillsammans att ta hand om skapelsen. I denna version är hon även opersonifierad och 

benämns endast som kvinnan. En förklaring till barnbiblarnas olika versioner kan vara att de 

har inspirerats från olika delar ut skapelseberättelsen. Barnens bibels version bygger 

förmodligen på den senare skapelseberättelsen, och Bibel för barns version är hämtad från 

den inledande skapelseberättelsen.  

Till sist så präglas berättelserna i Bibel för barn av en avsaknad av kvinnors tankar och 

känslor. I Barnens bibel uttrycks däremot tankar och känslor inför olika händelser i högre 

grad från karaktärerna, framförallt så visar Eva, Sara, Hagar och Noomi exempel på det. Ruts 

tankar och känslor inför giftermålet förblir dolt för läsaren i båda barnbiblarna. I Bibeln är 

däremot berättelserna i allt högre grad extern fokaliserade, där tankar och känslor inte återges 

från karaktärerna. Författarna till barnbiblarna har därmed ändrat berättelserna så de blir 

internt fokaliserade, framförallt för de manliga karaktärerna. Vidare så är det även viktigt att 

uppmärksamma att i båda barnbiblarna så är karaktärernas erfarenheter är olika, där de lever 

under olika villkor och förutsättningar. Sara är exempelvis fru, och barnlös men blir sedan 

moder. Rut är änka, som lever under svåra förhållanden med sin svärmor, men som sedan 

gifter om sig och får ett barn. Hagar arbetar som tjänsteflicka, och har en son med sin 

tjänarinnas man, då hon avhysas från sin tjänst. Det intressanta är dock att man kan 

konstatera, trots att de har en del olika erfarenheter och förutsättningar, så skildras kvinnorna 

på liknande sätt, har liknande uppgifter och egenskaper, och ges litet utrymme för deras 

tankar och känslor i förhållande till de manliga karaktärerna. 
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Avslutande diskussion 
De flesta människor som vuxit upp inom en kristen kontext i Sverige har kommit i kontakt 

med eller innehar en eller flera barnbiblar. Det är oftast genom dem som vi känner till 

berättelserna från Bibeln. Bibelberättelserna är på ett sätt unika, på grund av deras religiösa 

och historiska betydelse, samtidigt som de är precis som alla andra berättelser; de ger uttryck 

för olika normer och värderingar som förmedlas vidare till läsaren. Bibeln är författad under 

olika tidsperioder, under en annan historisk kontext. Den innehåller många partier som vi idag 

inte anser passande för barn att läsa om. Exempelvis våld, mord, och incest. Samtidigt finns 

det även andra värdefulla lärdomar som förmedlas som behandlar ont och gott, kärlek och 

Gud. Bibelns berättelser har således omarbetats för att nå ut till de yngre läsarna, och vissa 

delar klipps bort eller ändras för att passa in i en barnbibel. Av de anledningen är det av 

intresse att undersöka vilka normer och värderingar om kön och genus som förmedlas vidare 

till barn och ungdomar. Bibelberättelserna ger nämligen uttryck för en patriarkal värld, där det 

är männen som har makten, i samhället och familjen, och som utgör normen. Hur ska vi 

hantera det faktumet när vi i dagens samhälle åberopar lika värde och villkor mellan kvinnor 

och män? Vad förmedlar barnbiblarna för normer, och vilka värderingar bör de förmedla?  

Metoden för studien har varit en narratologisk analys där fokus handlar om att plocka isär 

berättelsen och synliggöra dess struktur. Det finns en stor variation av analytiska verktyg 

inom narratologin att använda, och i denna uppsats används endast tre. Ytterligare verktyg 

skulle möjligtvis gjort undersökningen större och vidare. De utvalda analytiska verktygen 

fungerar däremot väl i förhållande till vad jag försöker uppnå med undersökningen, att 

tydliggöra strukturer och fungera som jämförelse mellan texter. Narratologin kan däremot ge 

sken av att vara objektiv och neutral, vilket inte stämmer. Tolkningar av texter är alltid 

beroende av den tolkandes ideologiska kontext, det vill säga min egen förförståelse av 

fenomen. Vidare så har metoden synliggjort berättelsens struktur, vilket teorin för 

undersökningen sedan applicerats. 

Den teoretiska förankringen för undersökningen har varit utifrån genusteori baserat på att kön 

är en social konstruktion, där fokus har varit att se hur karaktärerna i barnbibelberättelsen gör 

kön i interaktion med varandra. Hirdman talar om genussystemet, en struktur som underbyggs 

av att det existerar olika föreställningar och förväntningar på de två könen. I Barnens bibel av 

Ann de Vries samt Bibel för barn av Karlberg et al. så porträtteras det genussystemet 

kontinuerligt. Fokus har varit några utvalda kvinnliga karaktärerna från Gamla Testamentet, 

Eva, Sara, Hagar, Noomi och Rut, men där även de manliga karaktärerna i berättelsen är 
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viktiga för undersökningen. Enligt Hirdmans genusteori så finns det två principer som 

upprätthåller genussystemet. Dikotomin och hierarkin mellan könen. Man kan konstatera att 

berättelserna ger väldigt lite utrymme för de kvinnliga karaktärernas tankar och känslor, och 

det är snarare så att berättelsen berättas och drivs framåt av en manlig karaktär. Männen är 

rika, tar besluten och har en nära kontakt med Gud. Kvinnor porträtteras som fruar, änkor och 

mödrar. Männen står för makt, medan kvinnorna står för omsorg. Det är ett tydligt exempel på 

den dikotomi som Gemzöe förklarar att det innebär att män och kvinnor tillskrivs olika 

karaktär och egenskaper. Kvinnor anses generellt vara mer relationsinriktade och 

omvårdande, medan män är självständiga och målmedvetna. Det är förvisso en 

generaliserande slutsats, dock finns det undantag i barnbiblarna. Karaktären Hagar har kontakt 

med Gud i Barnens bibel, och kvinnan i skapelseberättelsen i Bibel för barn har en likställd 

position med mannen. Undantag existerar alltså, men med ett helhetsperspektiv så existerar 

det ett genussystem som underbyggs av dikotomin och hierarkin mellan könen. Hierarkin 

förutsätter att det är det manliga som är normen. Bland det tydligaste exemplet är i Barnens 

bibels skapelseberättelse, där Adam uttryckligen är normen för en människa, och Eva skapas 

för att vara sällskap till honom, och blir således den avvikande. I Bibel för barn däremot så är 

båda karaktärerna normen för människan. Vidare så är det de manliga karaktärerna i båda 

barnbiblarna som utgör en norm, då det är dem som har en relation och återkommande 

kontakt med Gud, vilket förutsätter att mannen är närmare det gudomliga, samt så drivs 

berättelserna framåt utifrån de manliga karaktärerna. Den manliga normen befästs likväl i och 

med avsaknaden av kvinnors känslor och tankar i berättelserna, framförallt i Bibel för barn. I 

Barnens bibel återges deras perspektiv i högre grad, däremot inte i samma utsträckning som 

de manliga karaktärernas tankar och känslor.  

Vidare så är det även viktigt att uppmärksamma att i båda barnbiblarna så är karaktärernas 

erfarenheter är olika, där de lever under olika villkor och förutsättningar. Sara är exempelvis 

fru, och blir sedan moder. Rut är änka, som lever under svåra förhållanden med sin svärmor, 

men som sedan gifter om sig och får ett barn. Hagar arbetar som tjänsteflicka, och har en son, 

då hon avhysas från sin tjänst. Det intressanta är dock att man kan konstatera, trots att de har 

en del olika erfarenheter och förutsättningar, så skildras kvinnorna på liknande sätt, har 

liknande uppgifter och egenskaper, och ges litet utrymme för deras tankar och känslor i 

förhållande till de manliga karaktärerna. Samtidigt är resultatet av undersökningen inte 

överraskande, då detta resultat inte skiljer sig från hur originalberättelserna i Bibeln ser ut. De 
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är i grunden är ytterst manligt dominerade, och där kvinnorna beskrivs i förhållande till män. 

På den punkten så stämmer således barnbiblarna väl överens med den ursprungliga texten. 

Barnbiblarna i undersökningen är även tillkomna under olika tidsperioder. Barnens bibel av 

Ann de Vries skrevs under tidigt 1940tal, och utkom först år 1948. Bibel för barn utkom år 

1995. Det innebär att det förmodligen existerar olika syn på hur kvinnor och män är och bör 

vara, samt olika diskurser om jämställdhet och genus som påverkar berättelserna i 

barnbiblarna. Kvinnors generella representation i samhället; arbetslivet, media, litteratur med 

mera började uppmärksammas alltmer under senare delen av 1900-talet. Med den historiska 

kontexten klarlagd bör därför Bibel för barn vara den barnbibel med mer beaktande av hur 

berättelsens karaktärer framställs och vilket utrymme de ges. Däremot så visar 

undersökningen att Barnens bibel har fler antal kvinnliga karaktärer, och de ges ett större 

utrymme för deras känslor och tankar, samt fler tillfällen med kontakt med Gud. Samtidigt 

bör man ta i beaktande att Barnens bibels berättelser är längre och mer utförligare, gentemot 

Bibel för barn där texterna är ganska kortfattade. Berättelsernas omfattning gör att fler 

kvinnliga karaktärer får utrymme, samtidigt som i jämförelse med deras manliga karaktärer så 

är det utrymmet betydligt mindre. Den mest avsevärda skillnaden är skapelseberättelsen, där 

kvinnan i Barnens bibel skapas för att vara sällskap till mannen, medan i Bibel för barn är 

kvinnan uttryckligen en människa, av samma rang som mannen. När och i vilket syfte Gud 

skapar människorna i barnbiblarna är grundläggande för den fortsatta synen på de manliga 

och kvinnliga karaktärernas syften och egenskaper i de fortsatta berättelserna. 

I läroplanerna 2011 framgår det i religionsundervisningens syfte att förhållandet mellan 

religion och kön ska belysas, analyseras och värderas, vilket denna undersökning bland annat 

visar på relevansen för ett sådant syfte i religionsundervisningen. I Sverige har även 

kyrkoförsamlingar som tradition att dela ut barnbiblar till svenska barn som tillhör den kristna 

församlingen. Resultatet för undersökningen gör detta faktum problematiskt, eftersom 

böckerna läses av såväl pojkar och flickor, där berättelserna ger uttryck och förmedlar dessa 

normer och värderingar till dess läsare. Naturligtvis finns det en mängd andra sätt som barn 

inhämtar intryck ifrån, i hur kvinnligt och manligt ter sig, där barnbibeln knappast är den 

avgörande faktorn i deras socialisation. Samtidigt är ändå berättelser viktiga för oss, vilket 

Skalin betonar, då vi narrativiserar våra liv för att förmedla vår värld och finna vår position 

inom den. Bibelberättelserna är samtidigt inte bara berättelser, utan även historiska och 

religiösa verk vilket ger dem en helt annan maktposition i förhållande till annan litteratur. 

Dess historiska och religiösa innebörd ger berättelserna en särskild legitimitet, vilket gör dem 
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ännu mer normskapande. Hur påverkas barn av att de manliga karaktärerna definieras med 

makt, och de kvinnliga karaktärerna utifrån omsorg? Hur påverkas barn, flickor som pojkar av 

att de kvinnliga karaktärernas perspektiv till stor del saknas? Det går endast att spekulera 

kring hur pojkar och flickor påverkas av barnbibelberättelserna, och hur deras karaktärer 

framställs, samtidigt som man bör kunna konstatera att genussystemet produceras i 

berättelserna, vilket förmodligen även en reproduktion av systemet sker hos läsarna. Pojkar 

tar efter män, och flickor tar efter kvinnor, och båda ser hur respektive agerar och får för 

utrymme. Dilemmat blir huruvida barnbibelberättelserna ska anpassar till dagens värderingar, 

eller vara en så exakt avbildning av Bibeln som möjligt? Kan man ens hävda att det är samma 

berättelse då?  

Det finns inget enkelt svar på denna problematik, annat än att det förmodligen finns skilda 

åsikter i denna fråga. Jag är däremot av den åsikten att berättelserna bör vara relevanta för 

dagens barn och ungdomar, och vi måste vara realistiska med att berättelserna i Bibeln trots 

allt är skrivna under en annan historisk period, där vissa normer och värden helt enkelt inte 

stämmer överens med vår nutid. Många personer skulle förmodligen inte hålla med mig, då 

det är problematiskt att plocka isär bibelberättelserna och välja de delar som passar en, och 

välja bort de som inte passar. Dock anser jag ändå att när berättelserna ska förmedlas till barn, 

bör det således göras en bedömning över huruvida innehållet i berättelserna lämpar sig för just 

barn. Mord och våld är sådana handlingar som exempelvis skrivs ut ur barnbiblar. Det borde 

likväl kunna innefatta hur manliga och kvinnliga karaktärer karaktäriseras och får för 

utrymme i berättelserna. Med enkla medel skulle man exempelvis kunna lyfta kvinnornas 

perspektiv genom att framföra deras tankar och känslor i berättelserna, och även karaktärisera 

kvinnorna på annat sätt än i förhållande till en man.  

Vidare har därmed författare, översättare, illustratörer andra experter på området ett ansvar i 

hur en bibeltext ska transformeras till att bli en barnbibeltext, och vilka normer och 

värderingar som kommer till uttryck. Skolan har likväl ett ansvar i att belysa och 

problematisera de normer och värderingar som kommer till uttryck i religiösa berättelser. 

Kyrkoförsamlingar har även ett ansvar i att se över vilka barnbiblar som de delar ut till sina 

medlemmar. Den enkla lösningen är möjligtvis att inte kalla transformerade bibeltexter för 

just barnbiblar längre, utan snarare blir tydligare med att de är nutida tolkningar av bibeltexter 

anpassade för barn. Närmare studier över hur barn och ungdomar uppfattar barnbiblarna vore 

även önskvärt att ta del av, vilket även är ett outforskat område i Sverige. Det är även av 

betydelse att inte endast fokusera på kön, då det finns andra intersektionella kategorier; 
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etnicitet och sexualitet som exempel, vilket även bör studeras hur dessa konstrueras och 

uttrycks i våra barnbiblar, och som förs vidare till våra barn. 
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Sammanfattning 
I Sverige så har de allra flesta människor inom den kristna traditionen kommit i kontakt med 

en barnbibel. Berättelserna som är transformerade från Bibeln, ger uttryck för normer och 

värderingar som förmedlas vidare till läsarna, där den största målgruppen är yngre barn. 

Bibeln uttrycker en patriarkal värld, och därav är det legitimt att undersöka hur detta faktum 

tar sig uttryck i en text förmedlad till framförallt barn. Syftet är således att undersöka hur 

femininitet uttrycks och framställs i två barnbiblar utifrån ett antal kvinnliga karaktärer. 

Barnens bibel av Ann de Vries, samt Bibel för barn av Karin Karlberg, Inga Wernolf och Lisa 

Östh. De kvinnliga karaktärerna är Eva, Sara, Hagar, Noomi och Rut. Syftet uppnås med 

följande tre frågeställningar; vilket utrymme i berättelsen ges de kvinnliga karaktärerna i 

berättelsen, hur beskrivs och framställs de utvalda kvinnliga karaktärerna i barnbiblarna, samt 

vilka skillnader finns i framställningen av de utvalda kvinnliga karaktärerna, utifrån de två 

olika versionerna av barnbibelberättelsen? Det är berättelserna där dessa karaktärer figurerar 

som studeras. Metoden är därmed inom narratologin, för att åskådliggöra berättelsens 

underliggande struktur. Tre analytiska verktyg används; karaktärer, fokalisation och events. 

Vidare appliceras genusteori på det studerade materialet. Undersökningen visar således att 

kvinnorna har betydligt mindre utrymme i berättelserna i jämförelse med deras manliga part. 

Det är mannen som är den centrala karaktären, och definieras med makt och har en nära 

relation till Gud. Kvinnan definieras i relation till mannen, som fru, änka och moder, vilket 

ger egenskaper som omsorg. Mannen utgör således normen, och det existerar en dikotomi 

mellan könen. Undantag återfinns i berättelserna, dock är det ändå legitimt att hävda att en 

hierarki och dikotomi förekommer eftersom det är den generella bilden. Det förekommer dock 

skillnader i de olika barnbiblarnas versioner av berättelserna. I Barnens bibel har kvinnorna 

oftare kontakt med Gud, samt förekommer karaktären Hagar, vilket hon inte gör i Bibel för 

barn. I Barnens bibel återges även tankar och känslor från de kvinnliga karaktärerna i högre 

grad. Vidare så upplever karaktärerna olika villkor och förutsättningar i livet. Trots det så 

framställs de ändå på samma sätt – i relation till en man. Resultatet är problematiskt eftersom 

berättelserna som ger uttryck för dessa normer och värderingar; om män och kvinnor, manligt 

och kvinnligt, förmedlas vidare till barn. Författare, översättare, illustratörer och andra 

experter har därmed ett ansvar i hur de förmedlar bibeltexter, och kyrkoförsamlingar har ett 

ansvar i att kontrollera innehållet i de barnbiblar de ger ut. 
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