
                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Religiös barnlitteratur –  

moral, dogmer eller frihet? 
En studie av tio bilderböcker ur ett barndomsdiskursperspektiv 
 
 
 
 
 
 
Lina Wallinder 
 
 
Magisterkurs i Barnkultur 
HT 2011 Magisteruppsats 
Handledare: Karin Helander 
Examinator: Karin Helander, Catharina Hällström 



 2

ABSTRACT 
 
Institution:    Centrum för barnkulturforskning, 
      Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, 
      Stockholms Universitet 
Adress:     106 91 Stockholms Universitet 
Tfn:      08-16 20 00 vx 
 
Handledare:    Karin Helander 
Examinator:   Karin Helander, Catharina Hällström 
Titel och undertitel:  Religiös barnlitteratur – moral, dogmer eller frihet? 
      En studie av tio bilderböcker ur ett barndomsdiskursperspektiv 
 
Författare:     Lina Wallinder  
E-post:     annalinavictoria@gmail.com 
 
Typ av uppsats:    Magisterkurs i barnkultur, 30 hp, uppsats 15 hp 
 
Ventileringstermin:  HT 2011 
 
Denna uppsats handlar om den religiösa barnlitteraturen och dess barndomsdiskurser. Först 
genomfördes en kvantitativ förstudie av det aktuella religiösa barnboksutbudet och utifrån det 
valdes sedan tio bilderböcker ut. Med hjälp av ikonotextuell analys och teorier om 
barndomsdiskurser har sedan en kvalitativ studie gjorts på dessa utvalda bilderböcker. 
 Genom analyserna framträder vissa tendenser såsom moraliska undertoner och 
pedagogiska syften som ”lättas upp” med hjälp av förströelse i form av glada och lättsamma 
bilder. Det finns även exempel på litteratur av mer konstnärlig och komplex art.  
 Utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter och Kulturrådets kvalitetskriterier för 
barn- och ungdomslitteratur förs ett resonemang om huruvida den religiösa barnlitteraturen 
kan sägas leva upp till dessa båda kriterier. 
 Studien redovisar spår av diskursen om det onda barnet, flera exempel på diskursen om 
det oskuldsfulla barnet samt några få böcker som frambär diskursen om det kompetenta 
barnet.  
 Dessutom ges en historisk översikt över den religiösa barnbokens uppkomst och framväxt 
samt en överblick över samtida forskning inom religiös barnlitteratur.  
 
 
Nyckelord: Barnlitteratur, Religion, Religiösa barnböcker, Bilderböcker, Ikonotext, 
Barndomsdiskurer, Teologi, Tendenslitteratur, Kristendom, Kvalitet, Moral 
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Inledning   

I FN:s konvention om barnets rättigheter talas det om barns rätt till andlig utveckling samt till 

religionsfrihet.1 Konventionsstaterna skall även ”uppmuntra produktion och spridning av 

barnböcker”2 som ”syftar till att främja dess /barnets/ sociala, andliga och moraliska 

välfärd…”3 Principen om barnets bästa i alla sammanhang sammanfattar konventionen4 och 

sätter hela den barnkulturella produktionen i sökljuset. Barns bästa i förhållande till 

barnlitteratur borde innebära vissa kvalitetskriterier. Det är här min uppsats tar sin början.  

  Jag hittade en liten bok, en adapterad bibelberättelse, på en bokrea för några år sedan. 

Förbluffad över bokens tunna innehåll och dess totala avsaknad på rytm och estetik, var jag 

tvungen att köpa hem den som en påminnelse om hur det kan se ut i kristna barns bokhyllor.   

  Tycka vad man vill om religiös barnlitteratur men den finns och har präglat vår historia 

under många hundra år. Kanske fyller den ett tomrum som det sekulariserade samhället inte 

vill tala om. I takt med att religion och andlighet har blivit alltmer privat och tystlåtet har 

antalet barnböcker med detta tema minskat.5 

Bakgrund 

När jag 2007-2008 skrev min kandidatuppsats ”Barns syn på andlighet och religion - Ett möte 

med 7-8 åringar i mellersta Sverige och deras tankar i ord och bild” väcktes många tankar om 

hur barn upplever religion och vilka möjligheter de har att få fundera kring dessa frågor. Inom 

skolans värld är det tämligen tabubelagt att samtala kring andlighet och livsfrågor som rör den 

dimensionen. Sven Hartman skriver att ”ett sekulariserat land får sekulariserade barn”6 

samtidigt som han efterlyser att skolvärlden aktivt borde våga sig in i religionsdialogerna för 

att stärka förståelsen mellan olika kulturer.7 David Hay går längre i sitt resonemang. Han 

menar att om barn föds med en förmåga att utveckla en andlig sensitivitet som i sig medför en 

förhöjd livskvalité och en känsla av mening samt även en förstärkt moral – varför då 

undertrycka barns möjligheter att utveckla andlighet? 8 

 Utifrån kandidatarbetet och alla tankar som väcktes vill jag nu syna hur den religiösa 

barnlitteraturen ser på barnen.  

                                                 
1 FN:s konvention om barnets rättigheter. Artikel 17, 23, 27, 32 tar upp andlig utveckling. Artikel 14 tar upp
 religionsfrihet. 2011-09-13, http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=44.  
2 FN:s konvention om barnets rättigheter, Artikel 17. 
3 Ibid.  
4 Hartman, S., Torstenson-Ed. T. Barns tankar om livet. Stockholm, 1986/2007, s 11, 166. 
5 Toijer-Nilsson, Y. Tro och otro i modern barnlitteratur. Stockholm, 1976, s 7f. 
6 Hartman., Torstenson-Ed, s 145. 
7 Ibid, s 153. 
8 Hay, D., Nye, R. The spirit of the child. (Revised edition.) London/Philadelphia, 2006, s 33, 47, 48. 
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Syfte och frågeställning 

Jag vill i denna uppsats närma mig det som kan kallas för religiös barnlitteratur. I uppsatsens 

litteraturavsnitt presenteras dess uppkomst och historia samt även nutida forskning inom 

området. Mitt syfte med studien är att analysera ett urval barnböcker som kan betecknas ha 

religiösa anspråk. Tolkningsperspektivet för denna uppsats har sin ansats i bilderboksteori och 

teorier om barndomsdiskurser, då dess växelverkan kan synliggöra intentioner och budskap. 

För att kunna behandla kvalitetsbegreppet använder jag mig av Kulturrådets kvalitetskriterier 

för barnlitteratur.9 

 Genom en kvantitativ förstudie av det aktuella barnboksbeståndet bereds förutsättningar-

na för en kvalitativ studie. Det kvalitativa urvalet kommer att bestå av tio bilderböcker medan 

övrig litteratur kommer att finnas med som underlag för vissa resonemang.  

 

Mina frågeställningar blir således: 

- Vad är religiös barnlitteratur av idag och vad har den för barnsyn och syfte? 

- Vilka barndomsdiskurser går att finna i det studerade materialet? 

 

I relation till det diskuterar jag även följande frågor: 

- Hur responderar det religiösa barnboksutbudet på faktorer som FN:s konvention om 

barns rättigheter samt Kulturrådets kriterier för barn- och ungdomslitteratur?  

- Behövs det barnböcker av religiös karaktär i Sverige idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Se Bilaga 2. 
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Begreppsbestämningar 

Religiös – något ”som avser religion.”10 Ordet används kanske oftast när man syftar till 

fromma och gudfruktiga människor. När det kopplas till litteratur syftar det alltså till litteratur 

som avser religion/religiösa teman. Detta begrepp kommer i denna uppsats även att inbegripa 

associationer till andlighet.11 

Barnbok/bilderbok – Barnboken och bilderboken är två närliggande litteraturformer där 

begreppet barnbok kan innefatta även bilderböcker. Jag kommer att använda begreppet 

barnbok när jag talar generellt om alla typer av böcker som är skrivna för barn och bilderbok 

när jag avser just bilderböcker skrivna för barn. 

Barnsyn/barndomsdiskurs – När jag skriver om barnsyn menar jag det aktuella verkets eller 

den enskilde personens syn på barn. Begreppet barndomsdiskurs härstammar både från 

Foucaults teori om diskurser12 och barndomssociologisk forskning13 och syftar till tankestruk-

turer inom samhällen och kulturer samt även relationer och strukturer mellan barn och vuxna. 

Tendens – Tendenslitteratur kallas den litteratur som partiskt för fram en åsikt, ofta religiös 

eller politisk, så starkt att det konstnärliga uttrycket, det skönlitterära, riskerar att stå 

tillbaka.14  

Avgränsningar 

Denna uppsats kommer inte att fokusera på barnboksanalys i narratologisk15 bemärkelse, även 

om analysen givetvis kan komma att använda sig av vissa delar av den terminologin. Istället 

centreras analysen kring att försöka framvisa barnsyn, barndomsdiskurser och dolda eller 

synliga syften och det kräver andra typer av analysfrågor. 

  Jag har valt att inrikta mig på litteratur utgiven i Sverige och är medveten om att jag kan 

ha missat enskilda böcker med religiöst innehåll. Jag har använt mig av Svenska 

Barnboksinstitutets bibliotek och främst studerat de böcker som uppkommit genom deras 

sökregister. Förstudien visade dessutom att det inte fanns tillräckligt med underlag för att 

genomföra en mångreligiös studie, därför har jag avgränsat den kvalitativa studien till att 

behandla enbart kristen barnlitteratur.  

                                                 
10 Religiös. http://www04.sub.su.se:2062/sve/religiös, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-03-17. 
11 Andlighet: ”…avser mänskliga strävanden som inte tar sin utgångspunkt i det materiella, men som inte med
 nödvändighet är religiösa…” 

http://www04.sub.su.se:2072/lang/andlighet, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-09-13.  
12 Foucault, M. Diskursens ordning. Installationsföreläsning vid Collége de France, den 2 december 1970.
 Stockholm, 1993. 
13 James, A., Jenks, C., Prout, A. Theorizing Childhood. Cambridge, 1998. 
14 Toijer-Nilsson, s 188f. 
15 Narratologin studerar berättelsers strukturer och scheman. Tema, motiv, karaktärer o.s.v. 
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Tidigare forskning 

Den religiösa barnbokens historia 

När man betraktar den historiska barnboksutgivningen är det svårt att särskilja de religiösa 

böckerna från övrig litteratur. Alltsedan medeltiden fram till 1800-talet har europeisk 

barnlitteratur ofta präglats av kristendomens normer och läror.16 Det som förändrats under 

detta tidsspann är samhällets syn på barnet och det har i sin tur påverkat barnlitteraturens 

transformation. Även om de adapterade helgonlegenderna och bibelberättelserna som 

producerades för barn under medeltiden inte kan räknas som skönlitteratur, var de objekt, 

artefakter, som utgjorde starten för barnboksutvecklingen.17 
 Intresset för att trycka böcker växte starkt efter reformationen och Martin Luther skrev år 

1529 den första barnbibeln.18 Utöver barnbiblar och helgonlegender skrevs även biografi-

samlingar om fromma barns öden. Ett populärt exempel är A Token for children, som utgavs 

år 1671-72 av James Janeways och handlar sedelärande om ”tretton barn som blivit omvända 

till ett religiöst liv före 10-årsåldern och som därför dör lyckliga fastän de inte uppnått vuxen 

ålder.”19 I en artikel ur Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning skriver Lotta Paulin 

om den puritanska retoriken i A Token for children. Till skillnad mot vad man kan vänta sig 

av en text som är så starkt moraliserande, finner Paulin en stark subversiv strömning i texten. 

Hon menar sig se en text där barn tillrättavisar och undervisar vuxna. Det är ett starkt fokus på 

”att bygga upp en inre individuell styrka utifrån den personliga övertygelsen, vilket i bokens 

exempel leder till yttre inflytande.”20 Paulin finner heller inte någon större skillnad mellan 

pojkar och flickor i texten, något som också känns ovanligt. Kanske dessa faktorer bidrog till 

bokens stora spridning och gillande hos barnen.21 

  Ungefär hundra år senare, år 1780, startar den första söndagskolan i England av 

boktryckaren R. Raikes med huvudsyftet att undervisa de barn som arbetade i veckorna och 

således inte gick i någon skola. Läsning och religion stod på schemat och till detta ändamål 

                                                 
16 Nettervik, I. I barnbokens värld. Malmö, 1994/2002, s 6f.  
  Toijer-Nilsson, s 11ff. 
17 Nettervik, s. 6. 
   De Maeyer, J., Ewers, H-H.,Ghesquiére, R., Manson, M., Pinsent, P., Quaghebeur, P. ”Introduction” i De
 Maeyer, J., m.fl. (red.) Religion, Children’s Literature and Modernity in Western Europé 1750-2000.
 Leuven, 2005, s 19. 
18 Dalevi, S. Gud som haver barnen kär? Stockholm, 2007, s 19. Den kallades Passional och innehöll ett urval
 förenklade bibeltexter samt illustrationer. Översattes till svenska år 1600 under titeln Passional wårs
 herres Jesu Christi bittra pijna och dödh, medh herliga figurer och schrifftenes sentenier. 
19 Nettervik, s 15f. Utkom i Sverige år 1746. 
20 Paulin, L. ”Den religiösa retoriken i A Token for Children – en puritansk barnboksklassiker från 1600-talet”  
Barnboken – tidskrift för barnlitterturforskning. Nr.1, 2006, s 11. 
21 Ibid, s 11. 
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behövdes det litteratur. Dessa söndagsskoletraktat, små korta uppbyggliga berättelser, hade en 

enorm spridning både i England och i USA. I Sverige tog boktryckaren Per Palmqvist initiativ 

till den svenska motsvarigheten av söndagsskolerörelsen år 1851 och han publicerade både 

översättningar och svenska traktat. Evangeliska fosterlandsstiftelsen startade några år senare 

och hade en omfattande utgivning med författare som exempelvis Lina Sandell.22 

 

23 

 

  Dessa traktat hade ofta en starkt moraliserande ton, de skildrade barn som fromma och 

oskyldiga, ”gudfruktiga barn fick sin belöning och ogudaktiga barn sitt välförtjänta straff.”24 

Ying Toijer-Nilsson skriver i sin bok Tro och otro i modern barnlitteratur att söndagsskole-

traktaten, som ”utmärktes av den massproducerade litteraturens vanliga ytlighet”25 väckte 

stark kritik under senare delen av 1800-talet hos samtida författare såsom Zacharias Topelius 

och Ellen Key.26 

 

      … Jag föreställer mig att sedeläran i barnböcker hvarken bör ösas med slef eller påklistras som skylt. Vexer

 hon icke fritt ut ur berättelsen sjelf – hvilket är det lyckligaste – så må hon åtminstone kläda sig i en så

 lefvande gestalt, att saken, icke förmaningen, kan tagas i med händerna. Men hvilket pjunk får man ej läsa i

 mängden af de barnböcker, som öfversvämma vår julmarknad! Jag ville säga till dessa välmenande

 moralpredikanter: öppnen fönstret och låten världens luft strömma in! ...27  
   

                                                 
22 Toijer-Nilsson, s 12f. 
23 Bildexempel; Den bästa hämnden. Fosterlands-Stiftelsen, Stockholm, 1894.      

L.S.(Lina Sandell?) Ur Lifvet. No 31. Fosterlands-Stiftelsen, Stockholm, 1897. 
24 Nettervik, s 7. 
25 Toijer-Nilsson, s 15. 
26 Toijer-Nilsson, s 15f,. Nettervik, s 12. 
27 Toijer-Nilsson, s 17. Citat av Z.Topelius 1865.  
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Barnböcker med litterär kvalité efterfrågades och även om kristendomens normer fortfarande 

speglades i den runt sekelskiftet nya barnlitteraturen, var tendenslitteraturen på nedgång. 

Gurli Linder, Sveriges första professionella barnlitteraturkritiker, menade att ”en dålig religiös 

bok var att jämställa med hädelse”.28 Frågan är hur den religiösa barnboken påverkades av 

etablissemangets kritik.  

 

Religiösa teman i nutida barnlitteratur  
Barnbokens historieskrivning är centrerad kring de europeiska skeendena och det har varit 

svårt att hitta forskning som belyser det religiösa barnboksutbudet utanför kristendomen. År 

2002 kom Gudrun Fagerströms motivstudie Människan och makterna – Icke-kristna 

religioner gestaltade i barn- och ungdomslitteraturen. Fagerströms studie utgår ifrån skolans 

läroplan och riktar sig kanske framförallt till lärare som önskar skönlitterära boktips till en 

mer interreligiös undervisning. Hennes bok fyller även en del av det tomrum som finns i 

svensk religiös barnbokshistoria, något som hon själv också poängterar.29 Genom att använda 

sig av ett tvärkulturellt och ett protagonistperspektiv förmår hon att presentera och jämföra 

olika aspekter om hur de stora världsreligionerna, samt naturreligionerna hos indianer och 

afrikanska stammar, skildras i barn- och ungdomslitteratur. 

  Den kristna samtida barnlitteraturen finns återgiven i Ying Toijer-Nilssons bok Tro och 

otro i modern barnlitteratur.  När boken gavs ut 1976 var samhällsdebatten om kristen 

barnlitteratur liten, men ändå existerande. I denna undersökning återfinns verk från 1960 och 

framåt som på något sätt behandlar kristendom, därav titeln tro och otro.30 Om Fagerström 

står för en mer generell syn på vad som kan tänkas kategoriseras som religiös barnlitteratur är 

Toijer-Nilsson mer smal: ”… Det finns böcker, som berör kristna problem, hävdar kristen etik 

och har bibliska allusioner utan att därför kunna kallas religiösa barnböcker.”31  

  Toijer-Nilsson har i sin motivstudie delat in den studerade litteraturen i teman som 

gudsbild, Jesusbild, ett kristet liv, döden och bön. Genom dessa övergripande teman 

återkommer hon till att en del av söndagsskolerörelsernas traktattendenser inte släppt taget om 

den kristna barnlitteraturen. Det finns dock verk som håller en högre kvalitet rent konstnärligt 

än genomsnittet i studien, men i stort saknar hon kvalitativ kristen barnlitteratur.32  

                                                 
28 Toijer-Nilsson, s 18., Svenska Barnboksinstitutet. 2009-12-17.
 http://www.sbi.kb.se/SBITemplates/normalpage.aspx?id=665&epslanguage=SV 
29 Fagerström, G. Människan och makterna – Icke-kristna religioner gestaltade i barn- och ungdomslitteraturen. 
Stockholm, 2002. s 23f. Fagerströms urval fokuseras på böcker från nittonhundratalets senare del. 
30 Några äldre verk med nya upplagor återfinns också i urvalet. 
31 Toijer-Nilsson, s 92. 
32 Ibid, s 160ff, 179ff. 
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Om man vill, att barnen, i ett pluralistiskt samhälle som vårt, skall uppleva en fri debatt och ha tillgång till 

god litteratur, som fördomsfritt behandlar olika livsåskådningar, då saknas det mycket på den religiösa 

sidan.33 
 

Barnsyn i barnbiblar 
Barnbiblar har länge producerats utan vare sig krav på teologisk förankring eller urvals-

förklaring. Författarna har plockat ut de historier de tyckt varit lämpliga för barn och sedan 

återberättat dessa, ofta med en tydlig sensmoral. Sören Dalevi frågar sig i sin avhandling Gud 

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

berättelser och bilder, om författarna förstår vilket stort tolkningsingrepp de gör i sina 

adaptioner.34 Genom att presentera de olika klassiska berättelserna som återfinns i de 

populäraste barnbiblarna och sedan jämföra dem med Bibel 2000, en vetenskapligt framtagen 

bibelversion, visar Dalevi hur mycket extra som lagts till eller tagits bort i barnbiblarna. Dessa 

”är i många fall en intressant mätare av sin tids kulturella normer och värderingar. Vad ett 

samhälle lär ut till sina barn avslöjar vad det samhället vill vara.”35 Dalevi menar dock att en 

teologiskt medeltida syn på barn fortfarande präglar en del av det studerade barnbibel-

materialet. Detta märks delvis i urvalet av texter och hur de adapteras men mest framträdande 

är nog berättelsernas sensmoral vilka ofta centreras kring dygder som lydnad och godhet.36  

  I Norge finns ny forskning om barnbiblar och religiös barnlitteratur. Astri Ramsfjells 

avhandling ”Kjære Gud, jeg har det godt” Leserrolle og barndomskonstruksjon i religiøs 

didaktisk barnelitteratur inriktar sig på barnet i kristna barnböcker och barnbiblar. Hon ser 

inte tvunget någon konflikt mellan den öppet deklarerade didaktiska intentionen och bokens 

konstnärliga kvalitet. Barnlitteraturen som fenomen har till sin natur en didaktisk dimension 

som hör ihop med våra/de vuxnas/författarnas föreställningar om vad barndom är och bör 

vara.37  

  Ramsfjell har också studerat Barnens Bibel, i likhet med Dalevi. Hon har jämfört den 

första norska översättningen från 1959 med en nyreviderad upplaga från 1988. I 

revideringsarbetet försökte man ta hänsyn till kritiken mot originalversionen, i fråga om både 

teologi, konstnärlighet och pedagogik, men resultatet är inte revolutionerande. Adjektiven 

lydig och tacksam är återkommande och barnet, både som aktör och adressat, sätts fortfarande 

                                                 
33 Toijer-Nilsson, s 8. 
34 Dalevi, s 76. 
35 Ibid, s 21. 
36 Ibid, s 24, 261ff. 
37 Ramsfjell, A. ”Kjære Gud, jeg har det godt” Leserrolle og barndomskonstruksjon i religiøs didaktisk 
barnelitteratur. Trondheim, 2008, s 9ff, 16, 404. 
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i en underlägesposition gentemot bokens berättare, föräldrar och Gud.38 

  Barnlitteraturen i stort ”impliserer altså ikke bare en barndomsoppfatning, men også et 

oppdragelsessyn, og kan dermed representere like mye et ideal for samtidas barndom som et 

speilbilde av den.”39 Ramsfjell menar att vår barnsyn präglar vår tids barnlitteratur och 

barnlitteraturen säger något om vår syn på barndom. 

 
  …dersom barndomskonstruksjonen i den pedagogiske diskursen er en annen – for eksempel slik at barnet

 primært blir oppfattet som et selvstendig og ansvarlig menneske med stor kompetanse – vil også

 barnelitteraturen utruste det med tilsvarende egenskaper.40 

 

Pedagogik, förströelse och konst 

Karin Helander har i sin bok Från sagospel till barntragedi – pedagogik, förströelse och 

konst41, skildrat den svenska barnteaterns historia fram till idag. Dessa tre syfteskategorier: 

pedagogik, förströelse och konst, är intressanta att använda som parametrar i mötet med all 

vuxenproducerad barnkultur, då det döljer sig intentioner bakom var och ett av dessa syften.  

  Det pedagogiska syftet har varit starkt alltsedan 1500-talet och har, mer eller mindre dolt, 

haft som agenda att ”fostra och undervisa sin publik.”42 Den kristna moralen var 

allenarådande fram till 1900-talets början och på 1960-talet tog den politiska moralen över 

inom barnteatern. På 1980- och 1990-talen har det pedagogiska syftet tonats ner hos 

barnteatrarna även om repertoaren i praktiken fortfarande består av visst samhällsfostrande 

innehåll.43 

  Förströelsen som syfte visar sig alltmer under 1900-talets gång. Framförallt vill man ”roa 

och underhålla”44 barnen och det kunde gestalta sig i påkostade kostymer och fantasifull 

dekor. Fram tills 1900-talets mitt var de årligen återkommande sago- och julspelen det som 

kännetecknade kategorin, men även de politiska barnteatrarna förstod vikten i att 

entusiasmera sin publik. Man ville ”helst undvika att vara tråkig...”45 

  Den konstnärliga barnteatern kännetecknas av att alla delar – ”text, skådespelarnas 

uttryck, scenografi, kostym, musik och ljus – samverkar till en konstnärlig helhet.”46 Detta 

syfte kan tolkas vara det högsta och mest eftersträvansvärda syftet då det inbegriper hela 
                                                 
38 Ramsfjell, s 385, 388ff. 
39 Ibid, s 404. 
40 Ibid. 
41 Helander, K. Från sagospel till barntragedi – pedagogik, förströelse och konst. Stockholm, 1998. 
42 Ibid, s 259. 
43 Ibid, s 259ff. 
44 Ibid, s 261. 
45 Ibid. 
46 Ibid, s 262. 
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teater/kulturupplevelsen och har en hög ambitionsnivå. Helander nämner dock att just 

konstnärliga barnteateruppsättningar ofta möts av kritik och ifrågasätts.47 

  Dessa tre syften är återkommande motiv även inom barnlitteraturen och säger mycket om 

såväl samtidens som enskilda författares barnsyn. 

   

 

Sammanfattning – Tidigare forskning 
Att barnsyn avtecknas i samtidens barnlitteratur är ingen nyhet förvisso, men att se hur dagens 

religiösa litteratur fortfarande kan präglas av gamla värderingar väcker funderingar. Dalevis 

resonemang om att nutida barnbiblar ibland fortfarande uppbär strukturer från en tid då 

barnsynen var att barnet behövde tuktas, leder oss in på frågor om barn och 

barndomsdiskurser. Toijer-Nilssons studie har några år på nacken men belyser avsaknaden av 

kvalitativ religiös barnlitteratur, något som känns relevant än idag med tanke på Dalevi och 

Ramsfjells forskningsresultat. Inom icke-kristna religioners barnlitteratur känner jag dock att 

jag saknar motsvarande tendenser. Kanske beror det på att de böcker Fagerström tar upp mer 

skildrar det kulturella livet kring religionen, medan Toijer-Nilsson, Dalevi och Ramsfjell 

problematiserar den mer tendensiösa litteraturen.  

 Att pedagogiska och didaktiska intentioner rymmer barnkulturen visar inte bara hur vuxna 

genom tiderna och idag vill uppfostra barn utan också vilken barnsyn som präglat samtiden 

och samhället där verket blev till. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
47 Helander, 1998, s 262f. 
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Teori och metod 

Inledning 

Det finns många olika tillvägagångssätt att närma sig barnlitteratur på. Då jag har valt att 

använda mig av bilderboksteori samt diskursanalys, kan en barnboks motiv utforskas på både 

explicit och implicit nivå och eventuella intentioner, didaktiska eller religiösa, kan 

synliggöras. Göte Klingberg skriver i sin bok Barnlitteraturforskning – en introduktion: 

 
Som redan framhållits kan såväl uppfostringsideal som religiös syn i den för barn producerade litteraturen  

snarare uppträda som en mer eller mindre omedveten attityd än som en medveten intention. När det gäller 

synen på religionen är sålunda inte endast den litteratur av intresse som direkt syftar till religiös under-

visning eller vill bekämpa religionen. Av lika stort intresse är den åsikt om religion som hör till författarens 

föreställningsvärld och relativt omedvetet kommer till uttryck i hans författarskap.48 

 

Bilderboksteori och ikonotext 

Att bilderböcker skulle vara lättare att förstå för barn, än böcker med enbart text, är en 

vedertagen föreställning i vår kultur, vilket besannas genom att barn i tidig ålder lär sig att 

förstå semiotiska tecken. Perry Nodelman beskriver hur antropologer upptäckt att människor 

som levt i isolerade miljöer (exempelvis i afrikanska och sydamerikanska stammar) haft 

svårigheter att tyda realistiska teckningar och fotografier. Den typen av visuellt uttryck fanns 

inte i deras kultur, de hade ett istället ett helt annat symbolspråk.49 Nodelmans poäng i detta är 

att det inte är givet att små barn ska förstå bilder lättare än ord:  

 
  Because pictures are permeated by the ideological assumptions of their culture, children won’t understand

 pictures until they develop some understanding of the culture. Nor is that all. Children also have to

 understand the systems of codes and signifiers that are specific to pictures.50 

 

Bilderboken består vanligtvis av både text och bild (ibland bara bild) och man skulle kunna 

avläsa tre parallella historier. Genom att enbart studera texten får vi en version av berättelsen. 

Att bara fokusera på bildernas semiotiska innehåll ger en annan tolkning.51 Den tredje och 

mest intressanta analysen får vi genom att avläsa bokens ikonotext. Detta begrepp myntades 

av Kristin Hallberg 1982 i Tidskrift för litteraturvetenskap då hon menade att bilderboksteorin 

                                                 
48 Klingberg, G. Barnlitteraturforskning - en introduktion. Stockholm, 1972, s 88. 
49 Nodelman, P., Reimer, M. The Pleasures of Children’s Literature. Boston, 1992/2003,  s 275. 
50 Ibid, s 276. 
51 Ibid, s 295f. 
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saknade analysredskap.52 Hon definierar där bilderbokens text och bild som två likvärdiga 

semiotiska teckensystem som tillsammans bildar en ikonotext. Det går inte att särskilja 

bilderbokens text från dess bilder. Det är ”först i läsarsituationen när den implicerade 

interaktionen bild/text förverkligas som ’bilderbokstexten’ blir en realitet.”53 Ikonotext kan 

således förklaras som ”ett hermeneutisk textbegrepp”54 då mottagaren tolkar sin läsupplevelse 

igenom ett raster av förförståelse.  

  I avhandlingen Bilderboken – på väg mot en teori delar Ulla Rhedin in bilderboken i tre 

utvecklingsfaser. Den tidigaste bilderboksvarianten kallar hon för ”den illustrerade texten”. 

Det är helt sonika texter som blivit illustrerade, texter som står för sig själva och blir 

dekorerade med bilder. Nästa definition är ”den expanderande texten”. Nu är bilderboken inte 

längre bara illustrerad text utan ett samspel mellan bilder och text växer fram, texten kan 

lämna luckor som bilderna fyller i. Bilderboken blir bimedial.55 

  Den tredje bilderbokstypen kallar Rhedin för ”den genuina bilderboken” och här ”är text 

och bilder således strukturellt beroende av varandra för att narrationen skall förverkligas…”56 

Det som dock är mest utmärkande för denna typ är dess scenografiska verkan. Författare och 

illustratör använder själva typografin för att förmedla bilderboken som därmed kan kallas 

trimedial.57 

  Rhedin talar även om den historiska barnbokens extensionella sida, då ”framställningen 

utvändiggörs på ett sätt som helst skall utesluta personliga tolkningar av utsagan...”58 och 

jämför det med en utveckling som började i slutet av 1800-talet; den intensionella barnboken. 

En progression som gick från instrumentell tydlighet mot en alltmer expressiv och 

mångbottnad bilderbokskonst.59  

   

Bilderböcker och ideologi 

I Understanding Children’s Literature skriver Perry Nodelman om förhållningssätt till 

bilderbokstext i kapitlet ”Decoding the Images: Illustation and Pictures Books.”60 Böcker 

riktade till barn är till sin natur didaktiska då de är skrivna av vuxna för den bestämda 

                                                 
52 Hallberg, K.”Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen” i         
 Tidskrift för litterturvetenskap. 1982:3-4. 
53 Ibid, s 165. 
54 Ibid. 
55 Rhedin, U. Bilderboken – på väg mot en teori. Stockholm, 1992/2001, s 63ff. 
56 Ibid, s 103. 
57 Ibid, s 104. 
58 Ibid, s 58. 
59 Ibid, s 58f. 
60 Nodelman, P. ”Decoding the Images: Illustration and Picture Books.” i Hunt, Peter (red.) Understanding 
Children’s Literature. London, 1999/2002, s 69-80. 
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målgruppen barn. De uppenbart didaktiska bilderböckerna fostrar barn till civiliserade 

samhällsmedborgare. Men även de böcker som tillsynes ”bara” uppmuntrar barn att vara barn 

har en didaktisk ton i det att de faktiskt ”lär” barn vad barnslighet innebär.61  

 
 … the intended audience of picture books is by definition inexperienced— in need of learning how to think

 about their world, how to see and understand themselves and others. Consequently, picture books are a

 significant means by which we integrate young children into the ideology of our culture.62  
 

All kultur uppstår ur ideologier, men alla ideologier är inte alltid likställt önskvärda inom 

bilderboksfältet. Nodelman hävdar att barn- och bilderböcker i sitt uttryck uppmuntrar barn 

att ta vissa verklighetsföreställningar för givna, även sådana som många vuxna finner 

förkastliga.63 Bilderboken i sin komplexa form är en bärare av ideologiska budskap men kan 

också för läsaren bli en hjälp i att förstå och avkoda dessa. Dess semantiska lager blir enklare 

att ta till sig för både barn och vuxna ju mer kunskap de förvärvar om teckensystem. Vidare 

menar Nodelman att läsaren utvecklar en semiotisk förmåga som ger denne en större 

läsupplevelse samt även tolkningsredskap att distansera sig från underliggande ideologier.64    

 
The … result of an awareness of signs is even more important: the more both adults and children realise the

 degree to which all representations misrepresent the world, the less likely they will be to confuse any  

particular representation with reality, or to be unconsciously influenced by ideologies they have not

 considered. 65 

 

Vilka ideologier vi bär på som människor påverkas av kultur och kontext, vi är dock inte 

alltid medvetna om hur våra idéer färgas av samtida (och historiska) diskurser.66   

 

 

Bilderboken och kvalitet  

Vad begreppet kvalitet innefattar är inte alltid givet. Uttrycket används kanske för lättvindigt 

ibland och i vissa sammanhang är bedömningen högst subjektiv. Kvalitet innebär någots goda 

egenskap, t.ex. i fråga om material.67 För att kunna lyfta in detta begrepp i samband med 

                                                 
61 Nodelman, s 76f. 
62 Ibid, s 73. 
63 Ibid. 
64 Ibid, s 77, 79. 
65 Ibid, s 79. 
66 Nodelman, Reimer, s 80. 
67 kvalitet. http://www04.sub.su.se:2076/kort/kvalitet/1399734, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-09-06. 
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litteratur vill jag lyfta in de kvalitetskriterier som Kulturrådet använder sig av vid bedömning 

av barn- och ungdomslitteratur. 

 
”Kvalitetskriterier: 

Boken ska bedömas med avseende på form och innehåll, text och bild, samt redaktionell och teknisk 

kvalitet. Boken ska oberoende av vilken åldersgrupp den vänder sig till eller om det är en bilderbok, 

kapitelbok för barn, ungdomsroman eller faktabok uppfylla krav på intensitet, originalitet och komplexitet. 

– Bokens intensitet utmärks av att den är fängslande, berörande och förtätad. 

– Bokens originalitet kännetecknas av den har en särprägel, en egen karaktär. 

– Bokens komplexitet innebär att den inte upplevs som ytlig och endimensionell. 

Skönlitterära bilderböcker bedöms utifrån sina mediespecifika egenskaper, bl. a. ett medvetet bildberättande 

och en tydlig interaktion mellan text och bild.”68 

 

Dessa kriterier är utarbetade av Statens kulturråd och kanske finns det de som skulle opponera 

sig mot en statlig myndighets kvalitetsdefinition. Men för att ha någon slags riktlinje i fråga 

om kvalitet i barnlitteratur väljer jag att använda mig av dessa nationellt riktade 

kvalitetskriterier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Arbetsgruppen för Barn- och ungdomslitteratur, Kulturrådet. ”Kriterier för barn- och ungdomslitteratur.”
 Bilaga 2. 
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Diskursanalys och barndomsteori 

Ett barn är en ung människa, rent biologiskt, och vad det innebär kulturellt och sociologiskt 

finns det många åsikter om. För att åskådliggöra denna mångfald av barndomsdefinitioner vill 

jag använda mig av den franske filosofen Michel Foucaults teori om diskurser.69 

  Diskurser kan beteckna tankestrukturer inom vetenskaper och samhällen, men också visa 

på förhållningssätt inom kulturella kontexter där det finns givna sanningar och tabun.70 När 

man talar om diskurser i samband med barndomsforskning åskådliggörs relationer och 

strukturer mellan barn och vuxna. Vuxnas föreställningar om vad ett barn är och bör vara blir 

en slags maktindikation som påverkar barns liv och förutsättningar.71  

  I boken Theorizing Childhood presenterar forskargruppen Allison James, Chris Jenks och 

Alan Prout en omfattande samling barndomsdiskurser, både historiska och nydanade. De 

historiska begreppen utmärks av en barnsyn vari barnet besitter vissa egenskaper oberoende 

av dess sociala miljö.72 James, Jenks och Prouts senare definitioner är sprungna ur deras 

sociologiska forskning, där kontext och konstruktioner är av yttersta vikt för att förstå 

barndomar. Dagens barndomsdiskurser återanvänder dock fragment från de historiska 

diskurserna och skillnaden mellan förmodern tid och nutid är kanske inte alltid så stor som 

man kan tro.  

  Hur människan har sett på sina barn i äldre tider är svårt att veta. Enligt James, Jenks och 

Prout är diskursen om det onda barnet den tidigaste barndomsdiskursen de kunnat urskilja. 

Barnet som bärare av Adams arvssynd behövde tuktas för att inte falla offer för sin lättjefulla 

natur. Äldre mytologiska föreställningar om primalt beteende hos barn återfinns också i denna 

diskurs, barnet som bärare av den dionysiska kulten.73  

  Diskursen om det oskuldsfulla barnet kan härledas till upplysningstiden på 1700-talet där 

två tongivande filosofer kan nämnas; Jean-Jacques Rousseau och John Locke. Rousseau kom 

att påverka stort med sitt uppfostringsverk Èmile. Som ett uppror mot äldre tiders barnsyn 

dikterar han att barnet är alltigenom gott när det föds, det är mänskligt leverne som besudlar 

barnet. Det oskuldsfulla barnet sätts som förebild och ideal, det naturligt nyfikna och spontana 

beteendet hos barnet är något gott.74 

Diskursen om barnet som en tabula rasa innehåller en liknande grundsyn på barnet som 
                                                 
69 Foucault, s 7ff. 
70 Ibid. 
71 Helander, K. Barndramatik och barndomsdiskurser. Lund, 2003, s 7ff. 
72 James, Jenks, Prout, s 9f. 
73 Ibid, s 10f. 
74 James, Jenks, Prout, s 13ff. 
  Kåreland, L.”’Det är precis som om du var min mamma.’ Det kompetenta barnet – ett tema i barnlitteraturen” i
 Nedslag i börnelitteraturforskningen 7. Roskilde, 2006, s 168. 
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oskuldsfullt. Locke hade starka åsikter om hur barnuppfostran skulle gestaltas men till 

skillnad från Rousseau menade han att barnet till sin natur är som ett blankt ark, ett tomt kärl 

att fylla med kunskap och lärdomar. Barnet har en inneboende kapacitet att lära, om miljön 

och förutsättningarna ges.75 

 
Barndomsdiskurser igår och idag 

Ur de historiska diskurserna utvecklas en mängd variationer på barndomsdiskurser. Likt en 

väv går de in i varandra, lånar och utvecklar resonemang om vad barn är. Ur diskursen om det 

oskuldsfulla barnet kan vi se hur diskurserna om det gudomliga barnet och det romantiska 

barnet växt fram på 1700- och 1800-talen genom barnlitteratur, barndramatik och konst.76 

  Diskursen om det goda barnet blir ett slags samlingsbegrepp för de tidigare nämnda 

diskurserna. Inom detta ryms mycket av den barnkultur som producerades under 1800-talet 

och tillsammans med diskursen om det naturliga barnet kommer man nära den barnsyn som 

präglade Ellen Keys idéer om barndom och uppfostran vid sekelskiftet år 1900.77  

  Det naturliga barnet förknippar vi kanske delvis med Rousseau, men James, Jenks och 

Prout framvisar en annan sida av begreppet genom att koppla det till Piagets 

utvecklingspsykologi och hur dess positivistiska tendenser än idag påverkar genom diskursen 

om det normala barnet.78 

  Om man historiskt ansåg barn som kompetenta för sin arbetsduglighet i tidig ålder, har 

begreppet idag fått en annan innebörd. Vilken kompetens ett barn besitter ”är starkt 

förknippad med de förväntningar som vuxna har på barn i olika åldrar och situationer.”79 

Diskursen om det kompetenta barnet har under senare hälften av 1900-talet blivit föremål för 

debatt både inom förskolepolitik, pedagogik och inom barnkulturella uttryck. Barn erkänns 

vara kapabla att ta egna självständiga val, de är ”medskapare av sina egna liv”.80 Inom 

barnlitteraturen och barndramat finns det flera exempel på barn som tar över ansvaret från 

föräldrar som inte hanterar den vuxna rollen.81  

  Nära det kompetenta barnet kan vi placera diskursen om det fria barnet och 

modernismens nya barnsyn under efterkrigstiden. Det fria barnet kan tänkas ha varit en 

vidareutveckling av det goda och naturliga barnet, i Rousseaus mening. Istället för regler och 
                                                 
75 James, Jenks, Prout, s 15ff. 
76Helander, 2003, s 11, 29ff.                 
 Banér, A. Bilden av barnet. Stockholm, 1994, s 150ff. 
77 Kåreland. s 168. 
78 James, Jenks, Prouts, s 17ff. 
79 Helander, 2003, s 53. 
80 Kåreland, s 165. 
81 Kåreland, s 166, Helander, 2003, s 64. 
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disciplin uppmuntras barnets egna impulser och tankar, med en grundsyn att barnet har en 

naturlig godhet i sig.82 Diskurser om fria och kompetenta barn kan även kopplas ihop med det 

ensamma, utsatta och sårbara barnet då många barn lever i en daglig utsatthet.83   

 

Barnsyn och teologi 

När den samtida teologin behandlar ämnet barn är de flesta ense om att barnet har en central 

roll. Svenska Kyrkan stödjer sedan flera år tillbaka forskning som handlar om barn och 

teologi. I kyrkoordningens första kapitel går följande att läsa: ”I kristen tro intar barnen en 

särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.”84   

  Ofta hänvisar man till hur Jesus lyfte fram barnen och välsignade dem på ett sätt som 

chockerade och utmanade hans lärjungar.  

Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sade: "Sannerligen, om ni inte omvänder er och 

blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i 

himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.”85 

Lars Åke Lundberg beskriver i boken Barnet86att denna omvändelse ”innebär en djup 

sinnesförändring, ett uppbrott från tidigare värderingar, en ny människosyn.”87 Barnet blir här 

en symbol för ett unikt tillstånd som de vuxna ska eftersträva.  

   

Inom den feministteologiska forskningen88 gestaltar Bonnie J. Miller-McLemore den 

historiska utvecklingen i tre led, den förmoderna, moderna och den postmoderna barnsynen.  

  Den förmoderna synen kännetecknas av dess tanke på att människan föds med arvssynd, 

barnet är moraliskt fördärvat i sin natur och behöver tuktas och kontrolleras för att bli en 

gudfruktig själ. Det var föräldrarnas skyldighet att i sin uppfostran bryta ner barnets själviska 

och onda vilja, det ansågs vara barnens enda räddning. 89 Läran om arvssynd utvecklades av 

kyrkofadern Augustinus på 300-talet och påverkade det västerländska samhället starkt ända 

                                                 
82 Kåreland, s 169, Helander, 2003, s 12. 
83 Kåreland, s 169. 
84 Svenska Kyrkan Kyrkoordningen. 2011-09-08 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=637938, s 4. 
85 Matteusevangeliet 18:2-5. 
86 Lundberg, Lars Åke. Barnet. Stockholm, 1998. 
87 Ibid, s 111. 
88 Denna gren inom den teologiska forskningen fokuserar på att synliggöra och förändra patriarkala strukturer
 samt lyfta fram alla människors lika värde och rättigheter.
 http://www04.sub.su.se:2125/lang/feministteologi, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-09-08. 
89 Miller-McLemore, B. Let the children come – Reimagining childhood from a christian perspective. San
 Francisco, 2003, s 13. 
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fram till senmedeltiden.90  

  Genom upplysningens filosofer sprider sig ett nytt förhållningssätt, den moderna synen på 

barnet. Barnen föddes som oskuldsfulla och fullkomliga människor, det var nu föräldrarnas 

uppgift att beskydda dem från omvärldens faror. Denna barnsyn satte barnet i ett nytt fokus, 

barndomen ”skapades” och idylliserades. Indirekt leder en sådan barnsyn till att barnet fråntas 

sitt ”agency”, sin förmåga att handla.91  

   Om de förmoderna föräldrarna oroade sig för synd, död och sjukdom förlitade de sig ändå 

på Guds allmakt och sin egen litenhet. I takt med att barnsynen förändrades fick föräldrarna 

nya bekymmer: ”Emotional nurture became more important than moral and religious discip-

line. If children demonstrated selfishness or aggression, it was assumed that they were being 

improperly cared for, rather than something inherent to their moral or spiritual nature.”92 

Kyrkan och teologernas inflytande minskade när den nya tidens föräldrar sökte råd. Svaren 

fanns att få hos psykologer, pedagoger och andra vetenskapliga experter.   

  Miller-McLemore menar att vi nu står vid ett nytt paradigmskifte angående 

barndomsdiskurser, just för att bilden av det oskuldsfulla barnet krackelerar. Det stressade 

barnet, det konsumerande barnet och det förnekade barnet med allt mer självupptagna 

föräldrar, är samtliga nya bilder av barn som skapas i vår samtid. Dessa står i konflikt med 

den romantiserade barndomen, som hon anser fortfarande präglar vår kultur, just för att de 

visar att barn är mer komplexa och kompetenta än vad som brukar rymmas i den moderna 

synen.93 Miller-McLemore skriver att de nya bilderna manar oss att se på barnen med en ny 

blick: ”They insist that adults once again take children’s lives more seriously, including their 

moral and religious struggles.”94 Den moderna synen, bilden av det oskuldsfulla barnet, tillät 

vuxna att framställa barn som passiva, enkla och tillgängliga för vuxnas objektifiering, 

exploatering och utnyttjande.95 Den postmoderna synen på barnet beskriver barnet som 

kompetent.96 

More than anything, however, the more realistic, less romanticized knowing child mixes together sexual, 

moral, and spiritual attributes previously dichotomized… This do not mean that there are not important 

distinctions between childhood and adulthood or that children are sexually, morally, or spiritually 

sophisticated or responsible. It means time has come to redefine the differences along new lines that do not 
                                                 
90 Augustinus. http://www.ne.se/augustinus, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-02-12. 
91 Miller-McLemore, s 14. 
92 Ibid, s 15. 
93 Ibid, s 18f. 
94 Ibid, s 19. 
95 Ibid, s 20. 
96 Ibid, s 19ff. 
  Miller-McLemore använder sig av ordet ”knowing”, vilket jag valt att översätta till begreppet kompetent då
 det är välkänt inom barndomsforskningen. 
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rob children of sexual, moral, and spiritual knowledge and agency. Children do not yearn for innocence or 

carefree play to the extent that popular opinion romanticizes; nor are adults so sophisticated or superior.97 

 

Den förmoderna synen på barn var att de var ofullkomliga i en fallen värld. Den moderna 

barnsynen upphöjde barnen som fullkomliga i en ofullkomlig värld. Då den postmoderna 

barnsynen är under utformning är det kanske svårt att bestämt säga något om denna men 

Miller-McLemore formulerar sig så här: ”The postmodern child is perhaps the most morally 

and spiritually perplexing: the imperfect, potentially volatile, child in a imperfect, volatile 

world.”98 

  Dessa teorier löper parallellt med James, Jenks och Prouts definitioner; den förmoderna 

barnsynen faller in i diskursen om det onda barnet och den moderna sammanfaller med 

diskursen om det oskuldsfulla barnet samt barnet som en tabula rasa. Miller-McLemores 

tankar om postmodernismens barnsyn kan härledas till diskursen om barnet som kompetent 

och samtidigt sårbart. Vad som är intressant med den feministteologiska teoribildningen är att 

den kopplar på ett ytterligare perspektiv: huruvida barnets agency, i förhållande till parametrar 

som andlighet och moral, tas på allvar. 

 

Bilderboken och diskursanalys – en sammanfattning  
Perry Nodelman och Mavis Reimer skriver i boken The pleasures of children’s literature om 

Foucaults diskursbegrepp och hur det kan åskådliggöra ideologier inom barnlitteraturen. Vill 

man urskilja en texts ideologi och barndomsdiskurs får man formulera nya frågor. Det 

intressanta är inte längre primärt vad som berättas utan hur det berättas.99      
  Ett samhälles idéer om vad ett barn bör läsa präglas av rådande barndomsdiskurser och 

därför kan bilderböcker från olika decennier och sammanhang rymma mycket information i 

sin ikonotext.  Sammanförandet av dessa teoribildningar med Kulturrådets kvalitetskriterier 

ger utgångsläget för denna studie.  

 

 

 

 

                                                 
97 Miller-McLemore, s 20. 
98 Ibid, s 21f. 
99 Nodelman, Reimer, s 77f. 
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Genomförande 

Urvalsprocess 

Min ursprungliga tanke var att först undersöka beståndet av religiösa barnböcker i Sverige 

idag. Jag har därför tillbringat flera eftermiddagar på Svenska Barnboksinstitutet, ett 

referensbibliotek, där samtliga barnböcker som ges ut i Sverige går att beställa fram. För att 

finna dessa böcker har jag sökt i Barnboksinstitutets sökmotor ELSA, i vilken de sedan några 

år tillbaka har kategoriserat litteraturen under tematiska sökord.  

 Innan undersökningen startade var min utgångspunkt att varje religion måste 

representeras av cirka fem böcker för att ge validitet för studien. Min förhoppning var att 

framförallt hitta bilderböcker inom de olika religionerna för att då också kunna föra in ett 

semiotiskt perspektiv i analysen. 

 Jag använde mig av sökorden religiösa berättelser efter tips från personalen på 

Barnboksinstitutet och fick upp 99 träffar. Av dessa var 73 titlar direkt riktade till barn och 

ungdom, utgivna i huvudsak mellan år 2000 och 2009 med några få undantag.100 64 av dessa 

titlar kunde härledas till kristendomen, de övriga nio till hinduism, häxeri, antroposofi, 

änglamystik, mormonlära, buddism samt fanns det en bok om de fem stora världsreligionerna.  

För att ytterligare fördjupa mitt letande började jag att söka på respektive religion, samt 

på livsfrågor, nu med siktet mer inriktat mot barnböcker, allra helst bilderböcker. Jag sökte 

även på internet och fann att Skolverket, på sin modersmålsida, tipsade om ett antal titlar med 

muslimskt innehåll.101Av dessa böcker var tre böcker muslimska, två judiska och sex från 

kristendomen.102  

 Den sista sökgruppen består av fem böcker som jag stött på i bokhandeln och på 

biblioteket under uppsatsarbetets gång. De är samtliga bilderböcker av kristen härkomst.103  

 Sammanlagt har jag utgått från 89 böcker som jag redovisar i en kvantitativ studie i bilaga 

1. På grund av det skrala utbudet av muslimska, judiska, buddistiska och hinduistiska barn- 

och bilderböcker har jag inte lyckats hitta tillräckligt många böcker för att uppnå det 

ursprungliga validitetskriteriet för den kvalitativa studien. Jag har istället valt ut tio 

bilderböcker med kristna referenser som blir föremål för undersökningen.  

 

                                                 
100 Se Bilaga 1, tabell A.  
101 2011-09-20 Skolverket. Modersmål.  

 http://modersmal.skolverket.se/index.php/flersprakighet-i-foerskolan/lyssna-pa-en-bok/5-flersprakiga-
barnboecker 

102 Se Bilaga 1, tabell B. 
103 Se Bilaga 1, tabell C. 
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Kvantitativ studie – översiktlig analys 

Ur denna något spretiga samling böcker har jag funnit några återkommande teman. Den 

vanligaste typen av bok handlar om hur det är att vara en troende. Religionen konkretiseras 

genom att en berättelse återges ur barnets/protagonistens perspektiv. Det kan handla om barn 

som kommer till tro genom möten med troende människor, missionärsberättelser, barn i möte 

med religiösa traditioner och historiska levnadsöden som t.ex. skildrar helgons liv. Dessa 

påminner lite om de helgonlegender som fanns i den tidiga barnlitteraturen.  

Denna typ av litteratur, som jag kallar ”Att vara en troende”, finns inte bara inom den 

kristna barnlitteraturen. I materialet finns en bok om Buddahs liv och lära anpassad för 

barn104, två muslimska bilderböcker om barn som upplever högtiden eid, respektive en flicka 

som leker och funderar över mammans sjal105, samt två judiska barnböcker som handlar om 

judiska traditioner och hur judar lever.106 

   Många böcker handlar även om vad man gör när man är en troende, man ber. Dessa 

”Bönböcker” konkretiserar religionen genom att uppmuntra till aktiva handlingar. Det handlar 

om läsaren som mottagare av boken och boken kan därmed bli personlig. Hur dessa böcker är 

utformade beror lite på målgruppen, om det är konfirmander som vill läsa andakter eller 

föräldrar som önskar en fin godnattritual. Det finns även exempel från olika traditioner och 

religioner. En muslimsk bönbok för barn i studien är helt utan bilder, men med många sidor 

text om hur man uttalar bönerna med rätt arabiskt uttal.107 Då den kristna traditionen inte har 

något tvång om att man ska be så verkar det behövas lockande färgbilder för att fånga barnens 

bönintresse. Ett mellanting är en katolsk bönbok utan gulliga bilder som innehåller 

morgonböner, aftonböner, Mariaböner och hur man gör korstecknet.108 

 Vad/vem är det då man tror på? Jag har valt att dela in denna kategori i två delar, 

”Berättelser om Gud” och ”Berättelser om Jesus”. Intentionen är att berätta för barnet om vem 

Gud är på ett sätt som inte blir för invecklat. Här är det med ett undantag bara kristna böcker 

representerade, och de handlar oftast om Guds kärlek och godhet. Det finns även en 

hinduistisk bok med detta tema, presenterat som små korta berättelser om elefantguden 

Ganeesha.109 Att det inte finns böcker om Gud inom de andra religionerna kan bero på det 

strängare bildförbudet som ofta råder inom islam och judendom.110 

                                                 
104 Se Bilaga 1 A, bok 64. 
105 Se Bilaga 1 B, bok 74 och 81. 
106 Se Bilaga 1 B, bok 76 och 83. 
107 Se Bilaga 1 B, bok 75. 
108 Se Bilaga 1 B, bok 77. 
109 Se Bilaga 1 A, bok 33. 
110 Bildförbud. http://www04.sub.su.se:2088/bildförbud, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-09-09. 
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Böckerna som handlar om Jesus skildrar oftast en utvald händelse i hans liv, den första julen 

eller en vanlig dag i hans vuxna liv. Det leder fram till den sista kategorin, ”Liknelser”, vilket 

var en undervisningsmetod som Jesus praktiserade. Med hjälp av vardagliga bilder om herdar 

och bönders göromål berättades om himmelriket och Guds karaktär. Detta konkretiserade 

trons budskap för 2000 år sedan. I bilderboksform förekommer nu dessa historier för dagens 

barn, i studien finns tre exempel om herden och de 100 fåren.111 

 Utöver dessa kategorier kan nämnas att det förekommer ett antal diffusa böcker som ej 

faller in i någon religion t.ex. änglamystik, häxeri och antroposofi, samt att även mormonerna 

har en barnbok representerad. 

Religiös barnlitteratur av idag representeras till största delen av kristen barnlitteratur. 

Även om det finns exempel från andra religioner är kristendomen i klar majoritet. Kanske 

beror detta till stor del på att Europa med sin kristna historia har en stark barnbokstradition. 

Alltsedan 1700-talet har kristendomens företrädare producerat barnlitteratur för det 

pedagogiska syftets skull.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Se Bilaga 1, bok 12, 31, 71. 
112 Nettervik, s 6f.  
  Toijer-Nilsson, s 11ff. 
   De Maeyer, m.fl, s 19. 



 26

Material för kvalitativ analys 

Tio utvalda bilderböcker speglar fem olika områden inom religiös barnlitteratur: liknelser, 

berättelser om Gud, berättelser om att vara en troende, bönböcker samt berättelser om Jesus. 

Dessa genrer framkom i den kvantitativa studien som vanliga inom religiös barnlitteratur. En 

kortare presentation följer här: 

 

Liknelser – fiktiva skildringar berättade av Jesus i evangelierna, för att ”illustrera hans 

budskap om Guds rike och dess förhållande till människorna.”113  

Berättelser om Gud – en adapterad form av evangelium, i sagans form berättas det om den 

verklige Guden och dennes tankar om förmänskligade djur (läs: barn). 

 Att vara en troende – böcker som beskriver hur det är att tillhöra en viss religion, vad det 

innebär och vad troende gör. Här finns både fiktiva och verklighetsbaserade berättelser.   

Bönböcker – Dessa böcker är inte vanliga bilderböcker, utan består av korta och längre böner 

och dikter, oftast illustrerade.  

Berättelser om Jesus –  illustrerade berättelser om Jesu liv hämtade direkt från Bibeln. 

Det finns även exempel på fiktiva berättelser om Jesus. 

 

Varje genre representeras av två böcker. De utvalda böckerna är:  
  Lammet som sprang bort -Melody Carlson och Steve Björkman 

  Herden och de 100 fåren - Michal Hudak 

  Vet du hur mycket Gud tycker om dig? - Anna Dunér och Markus Humbach 

  Sören & Nils - berättelsen om två grisar och ett blekblått brev från Gud  - Phil Vischer och Justin Gerard 

  Elsa och Adam på äventyr i kyrkan - Elisabeth Svalin Gunnarsson och Michal Hudak 

  Den osynlige vännen - Kari Vinje och Vivian Zahl Olsen 

  När jag lägger mig till ro :44 godnattböner - Dagmar Geisler  

  En ängel vid din sida :sängkantsbok för liten och stor - Ulf Nilsson och Lilian Brøgger 

  En frälsare är född - Ulf Nilsson 

  Jesusbarnets födelse – Juliet David och Helen Prole 

 

 

 
 
 
 
 
                                                 
113 Jesu liknelser. http://www04.sub.su.se:2062/kort/jesu-liknelser, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-03-17. 
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Analysmodell 

Mig veterligen har det inte gjorts någon liknande studie förut och därför behöver jag 

formulera en strategi för att kunna närma mig bilderböckerna ur det perspektiv jag önskar, 

med mål och förhoppning om att det går att få svar på uppsatsens frågeställningar. 

Jag gör på följande sätt: 

1. Först presenterar jag kort bokens innehåll och helhet. 

2. Jag väljer ut ett (för bokens handling) betydelsefullt uppslag, eventuellt flera, och gör 

en ikonotextuell analys av det/dem. Framsida och slutbild kan även vara relevant att 

studera. 

3. Jag analyserar hur ikonotexten berättar om barnsyn och gudsbild.  

4. Jag analyserar bokens innehåll och dess syfte utifrån parametrarna pedagogik, 

förströelse och konst.114 

5. Slutligen jämför och sammanfattar jag genrens två böcker. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

                                                 
114 Helander, 1998. Begreppen används då i förhållande till barnteaterns utveckling. Jag tror att dessa intentioner 
kan uppenbara sig i all vuxenproducerad barnlitteratur, därav min analysformulering. 
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Redovisning av de tio bilderböckerna 

Liknelser 

Lammet som sprang bort (2003) 

Text: Melody Carlson 

Illustration: Steve Björkman 

  Den här boken baseras på bibeltexten om herden och 

de hundra fåren. Den är skriven på rim och ur herdens 

perspektiv. Scenariot börjar på ängen i solnedgången när 

det är dags för herden att ta hem alla hundra får och lamm. 

Han räknar noga in alla får vid grinden och känner dem 

alla vid namn. När han kommer till nittionionde fåret upptäcker han att lammet Ögonfröjd, det 

hundrade djuret, har försvunnit och herden ger sig ut med en lykta i natten för att leta rätt på 

det. I bilderna döljer sig nu en räv på flera uppslag som ej nämns i texten. Till slut hittar 

herden sitt hundrade lamm och när de kommer hem på morgonkvisten ställer han till med en 

stor fest tillsammans med alla får och lamm. 

 

115 

I skymningsljuset upptäcker herden, en vit, medelålders man, att ett lamm saknas. Bilden 

placerar honom mitt på uppslaget med resterande får på höger sida och en räv nere i det 

vänstra hörnet. Känslouttrycket för plötslig oro syns både i herdens och i fårens ögon, genom 

att de är uppspärrade, samtidigt försöker han lugna fåren genom att önska dem god natt och 
                                                 
115 Carlson, M., Björkman, S. Lammet som sprang bort. Örebro, 2003, s 18f. 
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”dröm sött”. Hans tilltal till fåren är faderligt och han ser för mig ut som en bild av en klassisk 

pappa. Herden står bredbent och med armarna utsträckta och tappar listan med alla namnen. 

Han ser mer uppjagad ut än vad texten uttrycker. Ansiktet är avtecknat tre gånger, vilket 

anspelar på en snabb rörelse. Hans klädsel har ett intressant symboliskt drag i hur han bär 

halsduken. Det påminner om prästens stola, ett långt brett band som hänger över axlarna.116 

Det latinska ordet för herde är pa’stor, och i den kristna traditionen kallas ämbetet för pastor, 

präst och kyrkoherde, då de anses vara församlingens herdar. Biskopens kräkla är en slags 

herdestav.117  

 Fåren beskrivs som en rätt homogen grupp även om alla har egna namn och 

personligheter, ”glada får, sura får, roliga, trista, skygga får, trygga får, lamm som är 

små…”118 På bilduppslaget står de som ett stort ullmoln med huvuden som sticker fram, de 

delar alla herdens oro. Men uppdraget att finna Ögonfröjd, det förlorade lammet, är herdens, 

och fåren kan/får inte hjälpa honom.  

Räven som smyger sig in i berättelsen utan att bli omnämnd i texten får här symbolisera 

den potentiella faran. Vi känner igen räven från fabler och folksagor som listig och lurig men 

i denna berättelse får han inget byte.119 

 

Analys av Lammet som sprang bort 

Den ursprungliga liknelsen från Bibeln har som intention att beskriva en sida av Guds natur, 

hurudan Gud är. I en återberättad form som denna bok, när mycket lagts till, kan man undra 

om det förändrar budskapet? Ikonotexten visar oss en stereotyp myspappa-gestalt och en 

massa vimsiga får. Fåren och lammen symboliserar oss människor, vilket ger en barnsyn som 

är rätt platt på en nivå, på ett annat sätt så visar herden sin kärlek och omsorg för varje 

individ, att man är älskad och har ett inneboende värde såsom man är, oavsett förmåga till 

prestation. Fastän herden hade nittionio får och lamm hemma gav han sig ut och letade efter 

det hundrade lammet och när det var funnet blev det en stor fest. Denna berättelses gudsbild 

blir därför också tätt sammanflätad med dess barnsyn. Det är en Gud som älskar. 

  Bokens syfte är tydligt och detta oavsett om man känner till den kristna likelsen. Det kan 

likaväl vara en berättelse om en djurskötare och hans får, där det viktiga är omsorgen om 

fåren och glädjen över att hitta det bortsprungna lammet. Bokens budskap tycks också vara att 

                                                 
116 Stola. http://www.ne.se/stola/1208701, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-04-30. 
117 Herde. http://www04.sub.su.se:2128/lang/herde, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-04-30. 
118 Carlson, Björkman, s 14. 
119 Rödräv. http://www04.sub.su.se:2128/lang/rödräv, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-04-30. 
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berätta något för läsaren, det är inte bara en berättelse, den kan bli en del av ens verkliga liv. I 

slutet av boken finns den ursprungliga liknelsen inramad med citattecken, med hänvisning till 

Matteusevangeliet. Berättelsen blir både fiktiv och, för den troende, en berättelse om 

relationen mellan läsaren och Gud (herden). 

  En bok som baseras på en religiös urtext lämnar inte mycket åt fantasin rent 

tolkningsmässigt. Istället blir den skrivna texten pedagogiskt övertydlig, även om den skrivs 

på rim. Detta försöker illustratören att väga upp genom att göra fåren ”spexiga” och 

uppsluppna. Herdens totala snällhet blir en stark kontrast till fårens sprallighet. Det finns även 

får som ”tittar in i kameran”, som ser på läsaren, vilket gör dem ännu ”busigare”.  

   

 

 Herden och de 100 fåren (2007) 

Text och illustration: Michal Hudak 

  Denna bok behandlar samma liknelse fast med ett 

annorlunda fokus. Historien fokaliseras delvis ur lille 

Figges perspektiv, det fåret som springer bort. På 

morgonen vaknar han på ”fel sida”120, och missnöjet 

handlar mest om att han ska få sin päls klippt den dagen. 

När herden tagit med fåren ut på ängen smiter Figge efter 

ett tag iväg för att gömma sig och på så sätt undkomma 

klippningen. Efter ett tag har han gått vilse och ramlar ner i 

ett snår. Herden som ännu inte märkt något börjar räkna fåren inför kvällen och upptäcker att 

lille Figge saknas. Han lämnar de övriga nittionio kvar på ängen och beger sig ut för att leta 

rätt på den saknade. När han hittar lille Figge är fåret omringat av ett lejon, en björn och en 

varg. Herden slåss mot dem alla och övervinner dem, men blir själv skadad och faller ihop på 

marken en stund. Sen reser han sig och skär loss Figge ur törnen och de återvänder hem till de 

andra fåren. Historien slutar med en stor fest där får och människor spelar och dansar till sen 

natt. 

 

                                                 
120 Hudak, M. Herden och de 100 fåren. Stockholm, 1998/2007, s 4. 
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121 

Det är någonting annorlunda med Figge. Han är på dåligt humör, vill inte leka med de andra 

fåren och hans utseende utmärker sig då han är det enda fåret med svarta öron. Fåren i 

berättelsen är förmänskligade på så sätt att de går på bakbenen, de använder människors 

leksaker och apparater, sjunger och pratar med varandra. Men istället för att prata med herden 

om sitt missnöje drar sig Figge undan. Vägen slingrar sig bland stenblock och yvig växtlighet 

och landskapet kryllar av olika djur, alla betraktande Figge. Herden syns i bakgrunden på 

vänster sida där han spelar på sin flöjt och Figges väg leder mot höger, bort från herden och 

ängen. De farliga djuren gömmer sig på höger sida, långt ifrån herden och den övriga flocken.  

 Herden är, till skillnad från den förra boken, svåråtkomlig. Han är en äldre, uttryckslös 

man i lång lila rock. Att han spelar flöjt knyter ihop honom med GT:s mest välkände herde 

David, som senare blev kung. En av hans egenskaper var att han kunde spela harpa på ett sätt 

som lindrade ”svårmod”.122 Bokens herde spelar uppenbarligen inte flöjt med den effekten. 

Några får syns även hos herden, två dansar, ett står på frambenen, ett vilar uppe i ett träd och 

ett får dyker i vattnet. Att vi får följa Figges val att bryta upp från den övriga, tillsynes 

förnöjda flocken utmärker honom än mer.  

                                                 
121 Hudak, s 9f.  
122 David. http://www04.sub.su.se:2130/lang/david/151054, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-07. 
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Jag har valt att ta med även denna bild, då 

den belyser berättelsens kris, stunden då 

herden upptäcker att lammet är borta. Herden 

är tillsynes lugn och uttryckslös, men texten 

talar om för oss att han använder sig av ett 

utropstecken, samt att han direkt skrider till 

handling. Fåren ser även de rätt uttryckslösa 

ut, de lyssnar på honom men ingen visar 

någon reaktion. Några ligger till och med och 

sover. Kanske visar herden med placeringen 

av sina händer att han är bestämd och säker? 

Han lämnar fårflocken ensam på ängen och 

ger sig ut på jakt efter den bortsprungne 

Figge. 
123 

Analys av Herden och de 100 fåren 

Det är intressant att läsaren får följa handlingen en bit genom Figges ögon. Samtidigt blir han 

just en bild av ”det svarta fåret”, han är butter och missnöjd och tar saken i egna händer, det 

vill säga, han bestämmer sig för att gömma sig. Figge hade nog ingen tanke på att gå så långt 

bort att han skulle förvilla sig och fastna i ett snår, men det som sker är en konsekvens av hans 

trots. Om man bortser från liknelsen en stund och ser till vilken barnsyn som förmedlas här 

kan man ana olydighetens oundvikliga konsekvens. Är man illojal mot sin förmyndare leder 

det till olycka. Om vi ser till den grundläggande liknelsen så har författaren verkligen valt att 

lägga till mycket och det får konsekvenser både i barnsyn och i gudsbild.  

 De övriga nittionio fåren som är nöjda med sin tillvaro fyller många av uppslagen på ett 

myllrande sätt, med olika aktiviteter och personligheter. Figge har kompisar som försöker att 

få med honom på fotboll, men ingen av dem märker att han försvinner. Inte heller i denna bok 

kan de göra något åt att lammet försvinner, det är herdens uppdrag. 

  Att herden sedan får kämpa mot både varg, lejon och björn så våldsamt att det rinner blod 

från hans panna och han tuppar av är något som kanske förstärker herdens persona på ett sätt. 

Men det finns inga sådana antydningar i grundtexten124 och följden av att ha med det i denna 

                                                 
123 Hudak, s 13. 
124 Matteusevangeliet 18:12-14, Lukasevangeliet 15:1-7. 
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berättelse blir att konsekvensen av Figges rymning blir ännu större. Han har ännu större 

anledning att känna skuld och tacksamhet till herden. Kanske författaren ville koppla en 

parallell till Jesus lidande på korset? Gudsbilden som förmedlas blir en gud som är rätt 

distanserad till just det fåret som försvinner, men som ändå letar och kämpar för sitt får trots 

att det blir farligt.  

  Jag tror att bokens uppriktiga intention är att förmedla Bibelns liknelse på ett lekfullt sätt, 

men i de kreativa tilläggen framkommer ett budskap om att man ska vara snäll och lydig, 

annars kan det gå som för Figge. Ett barn som läser boken utan vetskap om liknelsen ser 

denna berättelse. Ett lamm är missnöjt, tar till trots och tänker gömma sig, går vilse och 

hamnar i knipa. Det händer inte de övriga fåren och lammen som är nöjda. Att urtexten delvis 

handlar om kristendomens budskap om syndaren som återvänder till Gud blir i denna kontext 

snarare ett budskap om lydnad.  

 

Sammanfattning – Liknelser  

 Att skriva barnlitteratur utifrån 2000 år gamla liknelser är nog en utmaning och samtidigt är 

det ett populärt ämne bland kristna författare. Liknelsen var ett pedagogiskt verktyg som Jesus 

använde för att beskriva svåra teman, han använde vardagliga situationer som hans åhörare 

kunde känna igen sig i. Att 2000 år senare använda liknelser om herdar och får för barn som 

knappt varit på en bondgård, och dessutom med intentionen att förmedla en bild av gudens 

kärlek, blir ambitiöst på flera nivåer. Kanske till och med smått dumdristigt ifall det visar sig 

att barnens tolkning av sensmoralen blir en annan än den ursprungliga? 

 Barnsynen i dessa böcker skiljer sig lite åt, i Lammet som sprang bort är det genom 

herdens handlingar man får veta att fåren/lammen/barnen är älskade och värdefulla trots sina 

fel och brister, fåren i sig är ganska passiva och platta som karaktärer. I Herden och de 100 

fåren får man följa ett får som är olydigt och det får sin konsekvens i att han går vilse. Denna 

barnsyn vittnar om svunna tider och moralen blir att man ska vara snäll mot sina förmyndare. 
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Berättelser om Gud 

 Vet du hur mycket Gud tycker om dig? (2008) 

Text: Anna Dunér 

Illustration: Markus Humbach 

Detta är en versberättelse om Guds kärlek till 

barnet/läsaren. Handlingen, som sträcker sig över en dag, 

börjar och slutar hos en flicka som ligger i sin säng med 

gosedjur omkring sig. Men det är hennes nallebjörn vi får 

följa under en dag, genom lek och dagliga göromål. Dagen 

börjar med morgonbön och laxfiske, sedan följer bad och 

strandbesök, sommaräng och regnväder. Den röda tråden i 

berättelsen är dagens rytm och nallen blir således trött till 

kvällen och somnar i björnförälderns famn. Nallens lekkamrater är de övriga gosedjuren: en 

groda, en gris, en ekorre och en råtta. 

125 

Detta är berättelsens första uppslag. Jag har valt att ta med det just för dess speciella tilltal. 

Här har vi en ljus och glad bild, flickan ler, hennes levande gosedjur ler de också. Boken 

                                                 
125 Dunér, A., Humbach, M. Vet du hur mycket Gud tycker om dig? Örebro, 2008, s 6f. 
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börjar med ett direkt tilltal till läsaren/bokens mottagare: ”En flicka vaknar i sängen bland 

kramdjur och kuddar. Hon vet en sak, och det gäller dig med: Du är värdefull! Du är önskad! 

Gud är lycklig över att du finns.”126 Texten säger här mer än bilden. Bilden visar en mysig 

morgonstund, varma färger och ett skönt uppvaknande. De skrivna raderna levererar hela 

kristendomens evangelium i knäet på läsaren: ”I evighet vill han vara tillsammans med 

dig.”127 Bokens allvetande berättare lämnar inget osagt. För att kunna göra en djupare analys 

behövs ett till bildexempel. 

128 

Denna bild visar en scen ur nallens dag, vid badplatsen. Att djur blir förmänskligade i 

bilderböcker är fortfarande mycket vanligt förekommande.129 Denna berättelse börjar och 

slutar hos en människoflicka, det är morgon på första bilden och kväll på sista. Det har gått en 

dag, men vad flickan gjorde delges inte. Hennes gosedjurs uppsluppna lek leder läsaren 

genom dagen tillsammans med berättelsen om Guds kärlek. Kanske författaren anser det 

enklare att berätta om gudomlig kärlek med djurillustrationer. Bilden visar en aktiv badlek, 

med hopp, plask och piratlek i en klarblå sjö. Läsarens perspektiv är att hon står på land, det 

                                                 
126 Dunér, Humbach, s 6. 
127 Ibid, s 7. 
128 Ibid, s 16f. 
129 Lassén-Seger, M. ”Bland djungelapor, jaguarer och jobbarkaniner. Djuriska barn i bilderboken” i Andersson, 
M. & Druker, E. (red.) Barnlitteraturanalyser. Lund, 2008, s 113ff. 



 36

sticker upp lite gräs mellan henne och de lekande. Tilltalet i texten är fortfarande till ett ”du”, 

men nu kan du:et också tänkas vara just nallebjörnen.  

  ”Livet är härligt när alla är glada.”130 Just glädje är ett genomgående tema i bokens 

känslouttryck. På ett uppslag är nallen sur, men det går strax över när kompisarna kommer.  

Analys av Vet du hur mycket Gud tycker om dig? 

Barnet i boken, som symboliseras av nallen i större delen av handlingen, är ett lekande och 

glatt barn. Den idylliska barndomen kännetecknas av detta och livet för nallen/barnet tycks 

vara rätt bekymmersfritt. Är det barnets naturliga tillstånd eller är det för att barnet är lydigt? 

På ett annat uppslag står det ”Gud älskar dig när du åker omkring och när du inte förstår 

någonting. Han ger dig vuxna som hjälper och bär dig. Se hur de gör, så kanske du lär dig!”131 

En stark uppmaning till läsaren att lyda och lyssna på sina föräldrar och andra vuxna. Den 

textraden kan tolkas på olika sätt, beroende på kontext och förförståelse. I en auktoritär miljö 

försvinner snabbt det stråk av skämtsam ton som annars kan anas i rimmets form. Samtidigt 

överöses barnet med kärleksförklaringar som inte beror på prestationer och andliga övningar. 

Barnet har i sig själv ett inneboende värde. Barnsynen kan därför beskrivas vara att barnet är 

älskat, önskat och värdefullt, men bör samtidigt lyssna på sina föräldrar. Det optimala 

känslotillståndet för detta barn är glädje vilket syns i bokens alla leende ansikten. 

  Den stora björnen symboliserar föräldern, men kan också tänkas symbolisera Gud på 

vissa uppslag. Jesus kallade Gud för a´bba132 det arameiska ordet för fader, och i bönen Fader 

vår återkommer tilltalet, Gud som en förälder.133 I boken syns aldrig flickans föräldrar, utan 

bara nallens. Kanske det är ett mycket medvetet val, Gud som förälder är en abstrakt form av 

föräldraskap som kanske skulle missuppfattas om illustratören valt att skildra flickan och 

hennes föräldrar i bilderna. Att skildra relationen genom gosedjuren gör den kanske naturligt 

abstrakt.  

 Bokens syfte är att berätta om Guds kärlek till barnet/läsaren och detta sker främst med en 

pedagogisk ton. Alla glada och lekande gosedjur i bokens illustrationer tillför en 

förströelseaspekt som kan tänkas väga upp det allvarliga direkttilltalet till läsaren. Teologin 

som förmedlas till läsaren tycks vara att Gud uppskattar glada barn som lyder de vuxna. Barn, 

som mottagare av denna text, har ingen möjlighet att själva pröva bokens bibliska korrekthet. 

De barn vars barndom inte präglas av leenden och lek blir lämnade utanför idyllen.  

                                                 
130 Dunér, Humbach,  s 17. 
131 Ibid. s 15. 
132 abba. http://www04.sub.su.se:2197/lang/abba/106984, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-14. 
133 Det finns även exempel i GT där Gud liknas vid en moder, se Psaltaren 131:2. 
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Sören & Nils  berättelsen om två grisar och ett 

blekblått brev från Gud (2007) 

Text: Phil Vischer 

Illustration: Justin Gerard 

Detta är en berättelse om två vuxna grisar som bor grannar. 

Den ene, Nils, är en fin och förnäm gris, duktig på alla vis, 

högfärdig och självbelåten. Den andre grisen, Sören, är 

slarvig och osäker och har dålig självkänsla. En dag får de 

båda ett varsitt brev på posten med en inbjudan till att hälsa 

på hos Gud. Nils glädjer sig och tror att han kommer att bli 

belönad på något sätt, han är ju så duktig. Sören blir rädd 

och undrar vad som står på, vad kan Gud vilja säga till honom? När dagen är inne för besöket 

går Nils dit först. I receptionen blir han visad till en tung trädörr. Där inne sitter Gud vid sitt 

skrivbord och Nils får veta att han är älskad. Men inte för att han är duktig. Gud talar om för 

Nils att han är högfärdig. Det kommer som en chock för Nils som springer hem och gråter, då 

det går upp för honom att Gud har rätt. Sedan knatar Sören iväg sakta med huvudet böjt. När 

han kommer fram till den tunga dörren och kikar in säger Gud att han älskar honom. Tre 

gånger säger han det. Sören lyser upp och på vägen hem skiner det om honom.  

134 

                                                 
134 Vischer, P., Gerard, J., Hofverberg, Å(sv.text), Sören och Nils – berättelsen om två grisar och ett blekblått 
brev från Gud. Örebro, 2006/2007, s 14f. 
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Förmänskligade djur i sagoform har sitt ursprung i fablernas tradition.135 Ett annat 

kännetecken för fabeln var ofta dess moraliska lärdomar. Det är intressant att lyfta in den 

tråden i denna analys då dessa grisars resa har ett sedelärande syfte. Vi har två typer, den 

slarvige och den duktige.  Sörens reaktion på brevet (se bild på föregående sida) är uppenbar. 

Han blir livrädd och rädslan förvärras av hans association med tidigare liknande situationer. 

Han är blank om kinderna och ögonen stirrar vädjande rakt fram. I ett tankemoln, tungt som 

svart rök, ser vi hur Sören som barn med tunga steg gick mot rektorns kontor. 

 Duktige Nils däremot, han ser fram emot detta möte. Han tänker också tillbaka till sin 

barndom då han tog emot en guldpokal inför hela skolan. Här är tankemolnet inramat av 

strålande prästkragar och ljuset skimrar i guld. Med en självbelåten min och ett självsäkert 

kroppsspråk förstår vi att han inte är ett uns orolig. 

 

Som en motbild till bokens framsida 

kommer denna bild mot slutet av berättelsen. 

Efter besöket hos Gud blir de båda grannarna 

goda vänner. De bådas problembeteenden 

mildrades och liksom fabeln får även denna 

berättelse sin sensmoraliska knorr. Nils har 

blivit mycket ödmjukare även om han ibland 

faller i högmodsfällan. Sören har fortfarande 

dagar som känns tunga då han bara vill 

stanna under täcket. Men när han minns vad 

Gud sa så känns det lättare att gå till jobbet.  

 

 
136 

Analys av Sören & Nils  berättelsen om två grisar och ett blekblått brev från Gud   

Författaren skriver i bokens efterord om hur denna bok kan läsas tillsammans med barn. Han 

ger även pedagogiska uppfostringstips för hur föräldrar ska undvika att behandla sina barn på 

ett sätt som blir mönsterskapande i linje med Sören och Nils beteenden. Allt detta med en god 

intention. Men vilken barnsyn ligger till grund för bokens resonemang? Man ska inte vara 

självisk och se ner på andra, man ska inte heller tro så lite om sig själv att man tillåter sig ha 
                                                 
135 Lassén-Seger, s 116. 
136 Vischer, Gerard, s 37. 



 39

dåliga dagar under täcket. För det är detta som sker med de båda grisarnas beteenden. Nils blir 

ödmjukare i sin framtoning och Sören strular till det mindre än förut.  

Bokens gudsbild är att Gud älskar människan oberoende av om man är duktig eller 

slarvig. Att grisarna får brev från Gud med en inbjudan till hans kontor på Almgatan 77 är ett 

rätt märkligt inslag. Gud presenteras som en ”kostymnisse” med ett kontor och reception.  

I en fabel skulle kanske moralen ha kommit fram genom ett dilemma de både kunde ha 

ställts inför. I denna kristna kontext, med en blandning av fiktion och verklighet (som det blir 

när det står om Gud, och troende människor läser texten) sker förändringen genom en 

tillrättavisning och ett kärleksintygande. Boken kräver på så sätt en troendes förförståelse och 

acceptans av vissa dogmer.  

Syftet som genomströmmar boken är en önskan om att på ett pedagogiskt sätt hjälpa barn 

och vuxna att åskådliggöra fenomenet att vissa människor blir högmodiga av sin duktighet 

och att andra kan må dåligt av att aldrig bli uppmuntrade och därmed utveckla låg självbild. 

Illustrationerna är vackra men jag kan ändå inte säga att boken lever upp till en konstnärlig 

nivå rent litterärt. Det skulle kräva en större komplexitet av bokens hela uttryck. 

 

Sammanfattning – Berättelser om Gud 

Att skriva berättelser om Gud som innefattar ett ”du”-tilltal blir ganska omgående av 

predikande karaktär. I den kristna vuxenlitteraturen är detta mycket vanligt, men som vuxen 

läsare har man förhoppningsvis förmågan att kritiskt granska det man läser, eller som man 

säger med Bibeln ord: ”…pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags 

ont.”137 Hur ska barnet kunna pröva den teologiska bärigheten i dessa böcker? Om inte 

föräldern/den vuxne som läser boken för barnet reagerar på de sensmoraler som framträder 

blir det predikande tilltalet något sant som det troende barnet vill leva upp till.  

 Jag är övertygad om att författarnas intentioner är goda. Båda böckerna överöser läsaren 

med kärleksbetygelser, att man är älskad som den man är. Men när jag analyserar dessa 

böcker ur ett barnperspektiv framträder ett maktförhållande som gestaltar sig i att vissa 

beteenden är önskvärda, andra inte, och den som dikterar dessa är författaren/den 

vuxne/föräldern som läser och indirekt Gud.  

 

 

 
                                                 
137 1 Thessalonikerbrevet 5:21-22. 
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Att vara en troende 

Elsa och Adam på äventyr i kyrkan (2007) 

Text: Elisabeth Svalin Gunnarsson 

Illustration: Michal Hudak 

Detta är en berättelse om pojken Anton som följer med sin 

farmor till kyrkogården där farmodern besöker sin systers 

grav. Anton upptäcker två möss på kyrkogården. De börjar 

prata med honom och bjuder med honom in i kyrkan. Med 

hjälp av magi blir han lika liten som kyrkmössen och blir 

sedan ledsagad runt i kyrkorummet. Först visar 

kyrkmössen honom sitt hem, en miniatyrvariant av att 

vanligt hem med spis, skinande diskbänk, stereo och så 

vidare. Därefter tittar de på kyrksalens takhöjd, de träffar 

en präst och går till sakristian, dopfunten och altaret. De klättrar upp i predikstolen och träffar 

sedan kyrkans vaktmästare som tar med dem upp i kyrktornet. Väl däruppe pratar de lite med 

kyrktuppen. Sedan återstår ett besök vid ljusgloben och ett vid kyrkoorgeln, men då vill 

Anton bli stor igen. När han skall gå vinkas han farväl av prästen och vaktmästaren. Farmor 

berättar då att hon också träffade kyrkmössen när hon var liten. 

138 

                                                 
138 Svalin Gunnarson, E., Hudak, M. Elsa och Adam på äventyr i kyrkan. Stockholm, 2007, s 18f. 
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Berättelsens två möss avbildas alltid från sidan med gapande munnar och med en upptrissad 

ton leds vi igenom kyrkorummet. Föremål som traditionellt förknippas med eftertanke och 

stillhet blir här lekföremål utan någon speciell laddning. Bilden på föregående sida föreställer 

kyrkans altarbord, den plats där liturgin sammanfattas, i och med att prästen bereder 

nattvardsmåltiden. Prästen Pelle, som lyft upp de tre till altaret, uppmanar mössen att inte 

busa och säger att ”det här är en viktig plats i kyrkan.”139 Adam och Elsa står på varsin sida 

om Anton och berättar med uppspärrade ögon och munnar om att det är fest i kyrkan på 

söndagar och att det då dukas upp festmat på altaret. ”Det är Gud som bjuder.”140 Anton 

tycker det låter kontigt men det syns inte på honom, han står avslappnat med ena handen 

utsträckt mot Elsa och ler. Bakom honom står ett krucifix och på bordet ligger även en bibel 

uppslagen. På följande uppslag börjar de prata om krucifixet eftersom Anton blir lite rädd för 

det. Mössen berättar på sitt direkta sätt att ”Det där är Jesus på korset … Honom ser du i alla 

kyrkor. Ibland finns det andra stora bilder av honom också.”141 Det ämnet blir raskt avklarat 

och nästa projekt är att tävla om vem som först klättrar upp i predikstolen.  

  Lite tidigare i boken besöker de kyrkans 

dopfunt. I varje sak som visas finns en intention att 

förklara den andliga funktionen, men fokus vilar 

snarare på de kringliggande busen. Prästen berättar 

att ”När man är döpt hör man hemma hos Gud.”142 

I nästa stund halkar musen Elsa ner i dopfunten 

medan Adam står på kanten och skrattar.  

  

Analys av Elsa och Adam på äventyr i kyrkan 

Förutom att denna bok är en intertextuell flirt med 

Nils Karlsson Pyssling rymmer den både fiktion 

och fakta. Den marknadsförs som en bilderbok för 

små barn att använda i kyrkan när man exempelvis 

får besök av förskolegrupper.143  

                                                 
139 Svalin Gunnarsson, Hudak, s 18. 
140 Ibid, s 19. 
141 Ibid, s 20. 
142 Ibid, s 16. 
143 2011-09-12 http://webbshop.verbum.se/verbum/webbutik_-_kategorier/barn-_ungdom-_familj/barn
 _barnmaterial/elsa_och_adam_pa_aventyr_i_kyrkan.ecp?product_category_id=2348&wildparam1=isbn=9
 8-91-52630167*&serialno=978-91-52630167. 
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Dess barnsyn gestaltas först i pojken, han är glad åt sin godispåse och att han får följa med 

farmor till kyrkogården. Men när pojken träffar mössen blir han märkbart passivare, kanske 

för att mössen är så intensiva i sitt sätt. Mössen berättar att deras arbete till stor del består av 

att visa kyrkan för barn. Alltså är deras sätt att visa kyrkorummet inte bara en 

engångsföreteelse, vi kan anta att de brukar vara ”busaktiga” även när andra barn besöker 

kyrkan. Det är här vi kan skönja bokens barnsyn. Det ska vara skojigt, roligt, busigt och galet! 

Det är så barn vill se kyrkan/uppleva religion. Och förhoppningsvis lär de sig något om de 

olika föremålen. Men att tala om andligheten och den tro som är ursprung till att kyrkan har 

alla dessa föremål, tycks vara för allvarligt för att rymmas här.  

 Gudsbilden är väldigt distanserad. När de tittar på dopfunten berättar prästen att man hör 

”hemma hos Gud”144 när man blir döpt. Mössen responderar inte alls på den förklaringen vid 

det tillfället, men på nästa uppslag, när de undersöker altaret, förklarar mössen att man på 

söndagarna sjunger och pratar med Gud och att Gud bjuder på festmåltid. Det låter familjärt 

men blir mest märkligt för Anton eftersom mössen inte talar om vem den där guden är.  

  Kanske tanken är att man bara vill göra barnen nyfikna på kyrkorummet. Kyrkans olika 

rum och föremål presenteras för Anton på ett pragmatiskt sätt. Vad de symbolladdade 

föremålen egentligen betyder förklaras ej. Samtalet kring Jesus på korset/krucifixet visar 

samma tendens. Istället för en teologisk eller historisk förklaring blir Jesus ett objekt, en 

utsmyckning, som kan ses i alla kyrkor.  

 Boken är öppen med sitt pedagogiska syfte, mössen ger pojken Anton en guidad tur i 

kyrkan helt enkelt. Och för att det inte ska bli en vanlig faktabok används förströelse genom 

möss, magi och lekfulla upptåg. 

 

  

 Den osynlige vännen (2003) 

Text: Kari Vinje 

Illustration: Vivian Zahl Olsen 

En pojke vid namn Pelle och hans familj har flyttat till ett 

radhus. En dag upptäcker Pelle ett hål i häcken som 

gränsar till grannens tomt. Han gör hålet större, kikar in 

och ser en pojke stå där. De blir genast lekkamrater. Nästa 

dag leker de inne, hemma hos Jonatan, som grannpojken 

                                                 
144 Svalin Gunnarson, Hudak, s 16. 
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heter. Pelle får syn på en tavla föreställandes en man med skägg och klänning som går på 

vattnet. Han frågar Jonatan vem tavlan föreställer och Jonatan förklarar att det är Jesus. Pelle 

vet ingenting om Jesus så när Jonatans mamma kommer in i rummet vill han höra mer om 

denne Jesus. Mamman börjar berätta, lite varje dag, och i slutet av boken har Pelle fått en 

osynlig vän – Jesus. Det är en bilderbok, men den sträcker sig över hela 88 sidor. 

145 

Pelle står delvis vänd med ryggen mot tavlan när han upptäcker den. Jonatan sitter på golvet, 

djupt försjunken i leken. Berättaren delger att det är bra att de båda blivit vänner, eftersom 

Pelle då kan lära känna ”den osynlige vännen”. Här ryms också ett direkt tilltal till läsaren, 

mottagaren av denna text. ”När jag talar om en osynlig vän så tror du kanske att jag berättar 

en saga…”146 Själva fokaliseringen växlar således mellan den allvetande berättaren och Pelles 

perspektiv. Det står inget om hans ålder, gissningsvis är han cirka 5 år. Vad är det då som gör 

denna tavla så fascinerande för Pelle? Kanske beror det på att han verkligen inte har en aning 

om vad den föreställer. På följande sida får vi veta att han varken hört talas om Jesus, Gud 

eller änglar. Att då se en tavla på en man med klänning som går på vattnet blir svårförståeligt 

för honom. Vi är i bokens början och det finns här en distans mellan Pelle och tavlans objekt, 

både kunskapsmässigt och visuellt. Något som kommer att förändras i takt med att dagarna 

går för Pelle och hans nya vän.   

  Pelle vill veta allt om Jesus och Jonatan har tagit sin mamma till hjälp. Boken består till 

stor del av hennes berättande som innefattar alltifrån skapelsen, konsekvensen av syndafallet 

till Jesu födelse, liv, död och uppståndelse. Pelle får höra lite varje dag och är lika intresserad 

hela tiden. På bilden nedan har det gått några dagar och ämnet som avhandlas är tiden efter 
                                                 
145 Vinje, K., Zahl Olsen, V. Den osynlige vännen.  Göteborg, 2003, s 12f. 
146 Ibid, s 12. 
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Jesu begravning. Fru Finkeltopp, som Jonatans mamma heter, sitter i soffan nedanför den 

 147 

speciella tavlan. Hon berättar samtidigt som hon har en stickning i händerna och pojkarna 

sitter på golvet med sitt legobygge. Under tiden som hon berättar leker de samma sak med 

legofigurerna, de har byggt en grotta med någon slags korkliknande sten framför öppningen. 

Runt omkring står det vakter, på ett liknande sätt som i berättelsen om Jesu gravplats. Pelles 

blick är riktad mot fru Finkeltopp medan Jonatan tittar på leksakerna.  

  När så ytterligare några dagar har gått och fru Finkeltopp berättat om hur Jesus åkt upp 

till himlen frågar Pelle: ”Kommer Jesus aldrig tillbaka igen?”148 Fru Finkeltopp svarar att han 

149 

                                                 
147 Vinje, Zahl Olsen, s 48f. 
148 Ibid, s 60. 
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gör det och börjar förklara hur det kommer att bli då. Medan hon förklarar får Pelle en slags 

inre bild, en andlig upplevelse av att möta Jesus.  

  Om det fanns en distans mellan Pelle och tavlan i början av boken så sker här ett möte 

med öppenhet och värme. Bilderna i boken har en vit ram fram tills nu. Jesuspersonen går 

utanför dessa vita ramar. Vi ser bara ryggtavlan men manteln, hårlängden och skägget samt 

spikhålet i handen avslöjar att det är Jesus Pelle ser. Det faller till och med en skugga bakom 

Pelle, då ljuset från Jesu ansikte är så stark. Pelles ögon är uppspärrade i förväntan och glädje 

och han blir tilltalad av Jesus: ”Pelle Pimpen, sa kungen. Jag har lagt märke till dig. Du är 

trofast och modig. Jag vill gärna att du ska vara min vän och äta med mig vid det kungliga 

bordet. Vill du det?”150 Synen avbryts av att Jonatan kommer och pratar med Pelle. Men 

visuellt återkommer Jesusgestalten som en streckad ”osynlig” person, också då går linjerna 

utanför den vita ramen. 

 

Analys av En osynlig vän  

Hela introduktionen med radhusflytten och hålet i busken blir aningen forcerat rent 

berättarmässigt. Pelle får en biroll i boken så snart bibelberättandet börjar. Men det är Pelle 

som frågar, som vill veta, och fru Finkeltopp får berätta, oemotsagd och på ett sätt som skulle 

få många sekulära föräldrar att rygga tillbaka i förskräckelse. Hon är allt annat än neutral. 

Men Pelle berättar inget om detta hemma, för det är inte det som boken handlar om. 

Berättaren gör det tydligt i början, detta är en bok om ”den osynlige vännen” och hur man gör 

för att lära känna honom.  

 Bokens barnsyn visar flera spår. Pelle är en liten pojke som funderar och filosoferar kring 

livets stora frågor. Han får något som kan liknas vid en andlig upplevelse och det är ovanligt 

att det skildras i en barnbok.151 Samtidigt är han kanske lite ovanligt intresserad av den där 

tavlan och när han sväljer allt fru Finkeltopp säger, på ett naivt och oskyldigt sätt, kan man 

undra om det är trovärdigt. Han berättar inte om det som sker för sina föräldrar och de 

ifrågasätter inte heller att han dagligen leker hos en för dem okänd granne. På grund av dessa 

faktorer känns det som en mycket tillrättalagd värld. Barnsynen är att barn är oskuldsfulla och 

tänkande, kapabla till egna andliga upplevelser och beslut. 

Gudsbilden framträder i mammans berättande. Istället för att tala om Fadern, Sonen och 

Anden, talar hon bara om Gud och Jesus. Kanske tror författaren att det blir för komplicerat 

                                                                                                                                                         
149 Vinje, Zahl Olsen, s 64f. 
150 Ibid, s 65. 
151 Utifrån de böcker som jag studerat i den kvantitativa studien hör detta inte till vanligheterna. 
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att lyfta in Anden i gudsbilden. Jesus framställs som stark och konungalik, och det kryllar av 

bibelhänvisningar. Det är en rätt stereotyp gudsbild som syns, och det auktoritära i gudsbilden 

speglas också i att mamman berättar utan att bli ifrågasatt. När trossatser levereras som 

sanningar lämnas inte speciellt mycket tolkningsutrymme varken för Pelle eller för läsaren. 

Därför kan man konstatera att det pedagogiska syftet överskuggar andra eventuella syften. Det 

visuella greppet i hur Jesus klev utanför ramarna på ett uppslag kan kanske kallas 

trimedialt,152 men fru Finkeltopps pedagogiska predikande tar så stor plats i handlingen att 

man inte kan tala om något konstnärligt syfte i bokens helhet. 

 

Sammanfattning – Att vara en troende 

Att vara en som tror, att tillhöra en religion, kan skildras både i det yttre och kulturella och i 

det andliga handlandet.  Denna genre var den störst representerade i den kvantitativa studien 

och det beror kanske på att formeln för en sådan bok både är pedagogisk och skönlitterär.  

 De två böcker som fått gestalta detta tema här skiljer sig ganska mycket från varandra. 

Boken Elsa och Adam på äventyr i kyrkan visar den mer kulturella delen av det troende livet, 

kyrkorummet och symbolerna, gemenskapen på söndagarnas mässor/gudstjänster. En osynlig 

vän önskar, i sitt ambitiösa omfång, att visa ett troende liv i praktiken, hur man börjar tro och 

vad det innebär. Båda böckerna har ett tydligt pedagogiskt syfte och riktar sitt fokus på 

barnet, både som protagonist och mottagare. Men det finns inte utrymme för egna tolkningar, 

att vara en troende verkar, utifrån dessa böcker, innebära att acceptera de dogmer som råder, 

kulturella och/eller religiösa. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
152 Rhedin, s 104. 



 47

Bönböcker 

 När jag lägger mig till ro: 44 godnattböner (2007) 

Illustration: Dagmar Geisler   

Små korta böner och dikter från olika svenska författare 

binds samman i en bok med hjälp av dess pärmar och en 

illustratör. På bokens baksida återfinns denna text: ”Det 

finns många böner som kan göra godnattstunden trygg och 

varm. Här finns 44 godnattböner samlade – både kända 

och okända, gamla och nyskrivna – tillsammans med glada 

illustrationer.”153 På framsidan avtecknas en djupblå 

stjärnhimmel med en fantasifullt hög säng. I sängen sitter 

en pojke och hans nallebjörn och blickar mot stjärnorna. 

Hela sängen är klädd med stjärnor, dess kudde och täcke ser inbjudande mjuka ut.  

Bokens illustrationer är fristående varandra, olika barn avtecknas, oftast i 

nattningssituationer. På majoriteten av bilderna ser barnen glada och trygga ut, det finns dock 

ett uppslag med en rädd pojke. Jag har nedan valt ett uppslag som känns centralt för denna  

154 

                                                 
153 Geisler, D (illustratör). När jag lägger mig till ro: 44 godnattböner. Örebro, 2007. 
154 Ibid, s 14-15. 
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bok. Uppslaget täcks av en öppen natthimmel i något ljusare blå nyans än omslagets. Barnen 

tycks vila i ett svävande tillstånd, alla under samma täcke. Näst ytterst på högerkanten ligger 

en pojke med öppna ögon och tittar uppåt mot stjärnorna. Ytterst på båda sidorna ligger 

gosedjuren, kanske som ett slags skydd mot att falla ur sängen.  

 Även om illustrationerna kommer från en tysk förlaga och därför har fått helt nya böner 

och verser knutna till sig, finns det ett samspel, kanske på grund av bildernas öppenhet. De 

två texterna på detta uppslag talar om barn i grupp: ”God natt, små kamrater, och tack för 

idag!”155 och ”Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara…”156 Den senare är 

egentligen en del av en känd psalm av Lina Sandell. Den första versen inkluderar barnens 

deltagande i läsandet av bönen: ”Nu somnar vi alla så gott. Guds änglar de vakar i natt över 

oss…”157 Sandellpsalmen talar mer om barnen och deras förhållande till Gud. Bilden som 

visar leende, blundande barn understryker därmed texternas innehåll.  

 

Analys av När jag lägger mig till ro: 44 godnattböner 

Då böckerna i denna kategori är uppbyggda kring böner och verser blir analysen lite 

annorlunda jämfört med de övriga böckerna i studien. Boken byggs kring ett tema: 

godnattböner, istället för att följa en linjär berättelse. Enligt Nationalencyklopedin kan bön 

betecknas vara: ”den religiösa människans omedelbara form för gudsumgänge” …”Vanligen 

förutsätter bönen någon form av personligt gudsbegrepp och utgör en dialog mellan vårt jag 

och ett Du.”158 Några av bönerna i boken är formulerade som tankar och kanske snarare skulle 

kallas dikter då de varken innehåller gudsåkallan eller ett ”Du”-tilltal. 

 Bokens baksidestext vänder sig antagligen till den vuxne potentielle köparen/den som 

nattar barnet, då bokens böner sägs ” göra godnattstunden trygg och varm.”159 Vem önskar 

inte det åt sitt barn? Och dessutom med ”glada illustrationer.”160 Barnsynen i boken kan 

därför tänkas vara att barn behöver bli underhållna av roliga bilder för att vilja läsa en bönbok. 

Bönerna i sig själva skulle kanske inte fånga målgruppen. Att bilderna ska vara av det ”glada” 

slaget väcker ytterligare en sida av barnsynen. Oftast är det leende barn på bokens uppslag 

och det kan bli ett slags religiöst ideal att leva efter, trots att alla människor vet att livet 

                                                 
155 Geisler, s 14. 
156 Ibid, s 15. 
157 Ibid, s 14, min kursivering. 
158 bön. http://www04.sub.su.se:2083/lang/bön, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-08-01. 
159 Geisler, baksidestext. 
160 Ibid. 
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innehåller alla känsloaspekter. Bibelns böner innehåller väldigt många gråtande, klagande 

böner,161 men i barnens bönböcker ryms ofta bara det glada och sorgfria.  

  Gudsbilden som presenteras i urvalet av böner och texter är dels den traditionellt kristna, 

Gud som en fader, och även den traditionella barnbönsgudsbilden som man kan känna igen 

från bönen ”Gud som haver…”162 På några ställen används nya formuleringar, men de är 

sprungna ur samma gudsbild.  

 Denna godnattbönbok har flera syften, dels en intention om att dess böner och verser ska 

ge barnen en trygg nattningsstund och, kanske framför allt, att lära barnen att be. En bönbok 

riktad till barn har ett pedagogiskt syfte och det försöker man väga upp med förströelsen – det 

är ju ändå glada bilder…  

 

 

En ängel vid din sida: sängkantsbok för liten och stor 

(2004) 

Text: Ulf Nilsson 

Illustration: Lilian Brøgger 

Denna filosofiska bok är fylld av små korta berättelser, 

sånger och böner, inspirerad av den kristna traditionen och 

av evangelierna utan att göra anspråk på att vara ”kristet”. 

Bokens första halva är riktad till de yngre barnen och 

godnattstunderna medan dess andra hälft tillägnas de äldre. 

I bokens avslutning finns förklaringar till samtliga böner, verser och berättelser. 

Illustrationerna är oftast ganska små och enkla, förutom på exempelvis omslaget, där frodiga 

färger används för att beskriva bokens titel, en ängel vid sidan av sängen och en flicka som 

leende möter ängelns leende.  Nilsson skriver i sitt efterord: ”Vid sängkanten öppnar sig hela 

världen. Här ställs de största frågorna. Och många är omöjliga att besvara. Men svaren kan 

åtminstone antydas med berättelser och sånger. Det är tanken bakom den här boken.” 163 

 Jag har valt ut två sidor, den ena med ikonotextuellt mervärde då bilden tydligt samspelar 

med texten, den andra för sin referens till ”traditionell” religiös barnkultur. 

                                                 
161 Psaltaren, Klagovisorna. 
162 Den svenska psalmboken, Stockholm: 2005, s 1648. 
163 Nilsson, U., Brøgger, L. En ängel vid din sida: sängkantsbok för liten och stor. Stockholm, 2004, s 197. 
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Det står en skallig man och bollar 

med blåa moln. Han bär en svart 

hatt och brunmönstrade kläder. 

Skorna är blå och spetsiga. Texten 

låter oss veta att det är Gud som 

står och sänder ut molnen som 

egentligen symboliserar dagar. 

Innehållet som behandlas i denna 

bön är ofta förekommande i 

Bibeln, det att ta en dag i taget och 

att inte oroa sig.164  

Texten är indelad i tre delar. 

Den börjar med frågor som 

bekymrar: ”Vad gjorde jag för fel 

igår? Och vad ska ske 

imorgon?”165 och en bön om hjälp. 

Nästa del tröstar och berättar 

poetiskt om Guds omsorg över 

dagarna: ”Alla dessa gamla dagar 

har flugit ifrån mig som vilsna, rädda fåglar. Men Gud har fångat in dem, förlåter dem och 

stryker rufsiga och nötta fjädrar.”166 Den andra delen slutar i ett slags lugnt konstaterande, vi 

har bara den dagen vi lever i just nu. Till slutet kommer en aktiv och utåtriktad textrad, ett 

slags svar på ropet på hjälp i del ett. ”Denna dag ska jag försöka göra till något gott. Det är det 

enda jag behöver klara, det enda som jag kan.”167  

Bönen/texten har gått från att ängslas över gårdagens gjorda fel till ett hopp om att idag 

kan jag göra något bra. Mannen/guden med de blå molnen/fåglarna/dagarna puffar med glädje 

ut nya dagar. 

                                                 
164 Matteusevangeliet 6:25-34. 
165 Nilsson, 2004, s 56. 
166 Ibid. 
167 Ibid. 



 51

I Ulf Nilssons bok Adjö, herr 

Muffin168 finns det en 

begravningspsalm för marsvin med. 

Nilsson har i denna bok valt att 

skriva fler marsvinspsalmer och 

detta är den fjärde. Det är en 

parafras till Lina Sandells ”Tryggare 

kan ingen vara” och i efterordet 

förklarar Nilsson att originalet, 

enligt hans åsikt, är för svårt att 

begripa, därav denna nya version.169 

 Sandells psalm är kanske en av 

de mest sjungna på barndop och 

familjegudstjänster runt om i 

Sverige och att göra en parafras av 

en psalm som är en sådan stark 

symbol för kristen barnmusik kan 

också innebära en slags 

positionering från författarens sida. 

 För att detta inte ska bli en 

jämförande textanalys med originalet kommer jag inte att lyfta in Sandells ursprungliga text. 

Det som är intressant här är denna sidas ikonotext och författarens, i efterordet, uttalade 

avsikter.  

 Bilden visar ett vitt hus med fem fönster, varav ett är gult, vilket kan tänkas vara skenet 

från en tänd lampa. Utanför tycks en vild storm pågå, illustrerad av svarta irriga streck och blå 

färg. Psalmen handlar om trygghet och kanske är det detta som skapar en spänning i 

ikonotexten. ”Trygg är jag och alla andra som med Gud i världen vandra”170 börjar psalmen 

och markerar på så sätt en ny riktning. Originalet börjar: ”Tryggare kan ingen vara än Guds 

lilla barnaskara”.171 Nilssons marsvinpsalm är på så sätt mer allmängiltlig, den gäller alla i 

hela världen, marsvin, barn och vuxna.172 I mittenstycket finns en fras där man kan välja om 

                                                 
168 Nilsson, U., Tidholm, A-C. Adjö, herr Muffin. Stockholm, 2002. 
169 Nilsson, 2004, s. 198. 
170 Ibid, s 19. 
171 Den svenska psalmboken. Psalm nr 248, s 398. 
172 Sandells definition kan tolkas vara mer exklusiv och innefatta enbart barn, men benämning Guds barn kan 
även innefatta alla människor. 
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man vill sjunga om marsvin eller om barn. ”Varför marsvin?” frågar sig författaren i 

efterordet; ”Ett marsvin är kanske den första levande varelse som ett barn provar att ta ansvar 

för. Marsvinslådan blir en hanterbar modell av livet.”173 Att sjunga om marsvinens behov och 

önskningar blir så ett sätt att kanske förstå sitt eget liv och dess mysterium. 

Sista versen knyter in två spår som bör nämnas här. ”…Vad som än i världen händer: Gud är 

Gud i alla länder.”174 Den första delen påminner lite om den kända barnbönen vars text lyder 

”vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer”175 vilket visar ett exempel på 

hur författaren använder ett språkbruk likt det traditionellt kristna.  

Den avslutande frasen har i sig ingen utstickande klang, men tillsammans med Nilssons 

kommentar i efterordet får den en ny innebörd. Han skriver: ”Sista raden om ’Gud är Gud i 

alla länder’ kan ge det teologiska seminariet lite att analysera…”176 Här anas ett 

ställningstagande mot den konventionella bibeltolkningen om kristendomens särställning. 

 

Analys av En ängel vid din sida: sängkantsbok för liten och stor 

Boken som helhet har en barnsyn som tror mycket om barnet. Texterna är skrivna för barn 

och de tar barns livsfrågor på allvar. I det första exemplet finns denna poetiska skildring av 

dagarna som går, kanske talar den mer till den vuxne läsaren, men författaren vågar tro att 

barnen som lyssnar på denna bön/text också berörs av dessa funderingar. Barnsynen i det 

andra exemplet är att alla barn är trygga hos Gud. Inte bara en exklusiv skara utan alla.  

 Gudsbilden är stor, odefinierbar, och lite otydlig, i jämförelse med en del av böckerna i 

den här studien, och det är nog författarens tanke att den ska vara det. Gud är varm och god, 

både fader och moder, barn och duva. Det finns texter som tar upp det klassiska teodicé-

problemet,177 hur kan det finnas ondska om det finns en god Gud?178 

Bokens gudsbild bryter med den traditionella barnboksgudsbilden på flera sätt och det märks 

tydligt i författarens egna kommentarer i bokens efterord. Frasen ”Gud är Gud i alla länder” 

blir okonventionell när författaren menar att teologerna får sig en tankenöt.179 Kan han med 

det mena att alla religioners gudar spåras till samma Gud? Det är detta jag menar med 

odefinierbar gudsbild.  
                                                 
173 Nilsson, 2004, s. 198. 
174 Nilsson, 2004, s. 19. 
175 Den svenska psalmboken, s 1648. 
176 Nilsson, 2004, s. 198. Uttrycket ”det teologiska seminariet” används här av Nilsson om de lärda: präster och 
teologer, som ofta står för en konventionell tolkning av Bibeln.  
177 Teodicéproblemet. http://www04.sub.su.se:2054/lang/teodiceproblemet, Nationalencyklopedin,  

hämtad 2011-08-25. 
178 Nilsson, 2004, s 148ff. 
179 Ibid, s 19, 198. 
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Bokens syfte är att vara en sängkantsbok för godnattstunden på kvällen. Den är pedagogisk på 

så sätt att den tar upp olika livsfrågor av både religiös och filosofisk karaktär  

med tanken att föräldrarna/den vuxne ska kunna samtala vidare utifrån de funderingar som 

väcks hos barnet. Innehållet präglas av idén om att människor ska älska och hjälpa varandra, 

det solidariska och kollektiva står centralt och ger även det ett pedagogiskt syfte. 

Komplexiteten i språk och bild kan sägas ha ett starkt konstnärligt syfte, det finns ingen annan 

bok i denna studie som kommer i närheten, ur den aspekten. 

 Frihet kan definieras på olika sätt. I detta fall skulle jag kalla den tolkningsfrihet som 

författaren ger barnet att tänka och tolka själv, för en slags frihet.  

 

Sammanfattning  Bönböcker 

Det intressanta med böckerna i denna kategori, även de som inte blev föremål för analys, är 

att de är så olika. Böckernas uttryck i text och bild ger konsekvenser för barnsynen även om 

syftet överlag är pedagogiskt. I När jag lägger mig till ro: 44 godnattböner förgylls bönerna 

med glada bilder och en traditionell barnbönsgudsbild. Denna typ av bönbok återfinns ofta i 

den protestantiska grenen av kristendomen.  

 En ängel vid din sida: sängkantsbok för liten och stor är visserligen utgiven på Verbum 

(ett förlag som förknippas med Svenska Kyrkan bl.a.), men dess fria gudsbild skulle nog 

kallas liberal180 av många kristna. Att författaren sedan är välrenommerad och producerar 

barnlitteratur med hög kvalitet gör det lite svårt att jämföra verken. Men gudsbilden är mer 

liberal än traditionell och barnsynen är att barn är kompetenta att tänka och fundera själva. Att 

barn kan fundera över svåra teman och inte alltid behöver roa sig med förströelse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
180 liberalteologi. http://www04.sub.su.se:2088/liberalteologi, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-09-10. 
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Berättelser om Jesus 

En frälsare är född (1998) 

Text och illustration: Ulf Nilsson 

Med enkla kritteckningar berättar Nilsson sin version av 

julevangeliet, genom två kaniners ögon. Även kaniner 

behöver en frälsare, ”den lilla frälsarkaninen”.181 Kaninen 

Maria får en vårkväll besök av en ängel som berättar att 

hon ska föda en frälsarkanin. Förutom julevangeliet 

plockar Nilsson även in andra bibliska referenser samt de 

funderingar och farhågor som kaninföräldrarna kan tänkas 

ha innan frälsarkaninen föds. I slutet av boken går Josef 

och Maria till templet och offrar två duvor till kaninguden 

i himlen som illustreras som ett stort kaninansikte med skägg vilandes på ett moln. 

Illustrationernas naivistiska språk syftar till att det är kaninerna som berättar och själva ritar 

bilderna till boken. 

182 

På bokens första uppslag möts man av två kaniner som i en seriestripp går från problem till 

lösning. Den ena kaninen beklagar sig över att kaninerna inte har en egen frälsare, någon som 
                                                 
181 Nilsson, U. En frälsare är född. Stockholm, 1998, s 2. 
182 Ibid, s 2f. 
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kan rädda dem från exempelvis rävar. Kaninen står och viftar med armarna som man gör när 

man talar om något som engagerar. Utanför själva serierutan syns en liten nosande räv. Den 

andra kaninen säger glatt att den fått en idé och presenterar sin lösning: ”Vi kan låtsas att 

alltihop handlar om kaniner. Och så gör jag bilderna om den lilla frälsarkaninen…”183 Detta 

fungerar som en slag prolog till skildringen, en slags berättelse i berättelsen. Texten på denna 

sida är, till skillnad från den nästkommande, i ett typsnitt som påminner om vanlig handskrift. 

På den högra sidan av uppslaget börjar så kaninernas berättelse om frälsarkaninen. En kanin 

vid namn Maria sitter och läser när en ängel uppenbarar sig. På bilden ser vi ett gult sken, som 

en explosion. Ängeln säger ”Ave Maria” på latin och översätter sedan sig själv med att säga 

”Var hälsad, Maria!”184 Maria tappar boken av rädsla men ängeln lugnar henne med 

hälsningen från Gud.  

  När Maria i sin väntan funderar över hur denne frälsare, hennes lilla barn, kommer att bli 

stöter man på denna sida. ”Tänk om” börjar 

texten och illustrerar Marias fantasier över 

hur det kanske blir. Sidan har en tydlig 

rörelse, frälsarkaninen och ett litet lamm går 

sida vid sida från vänster mot höger. Båda 

bär gloria och kaninen lyfter sin hand.  

Tänk om den lille blir så mild och god att 

han bara lyfter sin hand och då kan jaga bort 

alla gulögda djävlar, alla raggiga vargar, 

alla skramlande skelett, alla slingriga ormar, 

alla stickiga smådjävlar och all annan 

ondska från jordens yta?185 

 Sidans rörelse från vänster till höger 

störtar ner i en avgrund av eld. De 

uppräknade symbolerna för ondska tvingas 

ner i underjorden. Den gulögda djävulen står fortfarande kvar på avgrundens kant och pekar 

finger åt frälsarkaninen. Ikonotexten lämnar här en obesvarad fråga. Maria vet inte om 

frälsarkaninen kan driva bort all ondska. Avgrunden för tankarna till den traditionella bilden 

av ett brinnande helvete/gehenna ”där de onda hamnar.”186 

                                                 
183 Nilsson, 1998. s 2. 
184 Ibid, s 3. 
185 Ibid, s 9. 
186 Gehenna. http://www04.sub.su.se:2113/lang/gehenna, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-08-10. 
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187 

Detta uppslag kommer några sidor senare och visar ytterligare en aspekt av Marias tankar. 

Här lyfter Nilsson in en bibelreferens som kanske inte vanligtvis omnämns i barnlitteratur.  

- Älskade Josef, jag är så orolig för den lille. Jag tror att kejsare och konungar vill 

honom illa. Och ändå vill han bara göra väl. Jag vill ditt huvud skona, lille lille Jesus.  

Hon höll om sin mage där barnet låg. 

- Vi är nu på den plats där Rakel grät över sina döda barn, sa Josef. Så här står det i 

skrifterna: Rakel gråter över sina barn, hon låter inte trösta sig i sorgen över att de 

inte mer finns till… 

- O, du mitt lilla, lilla barn, suckade Maria. Tänk om du kan trösta den som gråter, tänk 

om du kan mätta den som hungrar, tänk om du kan ge kläder till den som fryser.188 

Texten om Rakel finns på två platser i Bibeln, först hos Jeremia i GT, som var en profet. Det 

är hit Josef syftar när han nämner ”skrifterna” som text. Men att Nilsson kopplar in texten om 

Rakel här, i julevangeliet, beror på att den uppträder i Matteusevangeliet: 

När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig, och han 

lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder; det var 

den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts 

                                                 
187 Nilsson, 1998, s 18f. 
188 Ibid, s 18. Här finns också en hänvisning till Matteusevangeliet 25:31-40. 
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genom profeten Jeremia: Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel begråter 

sina barn, hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer.189 

Bilden på uppslaget kopplar ihop det som komma skall190 med den meningslösa ondskan som 

finns i världen trots att det finns en kaninfrälsare/frälsare: ”Så fruktansvärt kan livet vara. 

Rakel gråter över sina döda barn. Var är frälsaren nu?”191 Tillsammans med denna bildtext 

står en kanin som håller i två livlösa kaninungar, lite längre ner på sidan ligger det en tredje 

kaninunge ur vilken det runnit blod. En slags grav med ett kors knyter ihop bilden med Jesu 

öde ca 30 år fram i tiden. Detta är en bok med många bottnar. 

 

Analys av En frälsare är född 

Vid första anblick bryter denna bok mot ett tabu som kan tyckas finnas inom den kristna 

barnlitteraturen. Nämligen att ta ett bibelstycke, speciellt ett om Jesus, och göra om det, här i 

kaninform. Det finns många kristna barnböcker som inbegriper förmänskligade djur, men att 

göra om Jesus och Gud i djurform är inte så vanligt. Ett exempel är Aslan i Narniaböckerna, 

men i fantasygenren är sådana gestaltningar mer symbolladdade.192 Här är behovet en frälsare 

för kaninerna.  

När frälsarkaninen motar bort ondskan går ett lamm vid hans sida, lammet som också är 

en stark symbol för Jesus.193 Nilsson svävar fritt utanför den kronologiska ordningen och det 

är kanske framförallt den konstnärliga friheten författaren tar sig som skiljer denna bok från 

många andra. Att tala om ondskan och avbilda en brinnande underjord samt att teckna 

blödande kaninungar är inte vanligt förekommande i religiös barnlitteratur. Och det är kanske 

just detta som gör att bokens barnsyn kan sägas ta barnen på allvar. Att barn också funderar 

över livets stora och svåra frågor. Att barn inte är blinda för lidande och död. Det finns här en 

slags frihet, ikonotexten är inte färdigtolkad. Svaret serveras inte på fat utan författaren tror att 

barnet/läsaren är kapabel till att tänka vidare själv. 

  Gudsbilden blir lite svårare att ruta in då berättelsen fokuserar på Maria och Josefs tankar 

och känslor. I likhet med det ”vanliga” julevangeliet besöks Maria av en ängel som ger henne 

hälsningen från Gud. I slutet ser vi också den stereotypa bilden av Gud som ”gubbe på ett 

moln”, dock med kaninöron. Kanske kan man dra slutsatsen att gudsbilden är lite avvaktande 

                                                 
189 Matteusevangeliet 2:16-18. 
190 Josef och Maria har ännu inte fött barnet och flytt till Egypten. Matteusevangeliet 2:13-15 
191 Nilsson, 1998, s 19. 
192 Jesus liknas också vid ett lejon i Bibeln. Uppenbarelseboken 5:5. 
193 Uppenbarelseboken 5:6-14 
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och distanserad av samma orsak som att bokens budskap inte är så dogmatisk. Funderingar 

och tvivel ryms vid sidan av förhoppningar och förundran. 

 Bokens innehåll och syfte tycks vara både konstnärligt och pedagogiskt. För även om 

författaren inte sällar sig till den ordinära religiösa pedagogiken så finns det här andra 

värderingar som lyfts fram.  

 

Jesusbarnets födelse (2009) 

Text: Juliet David 

Illustration: Helen Prole 

Denna bok handlar även den om Jesu födelse, om än ur ett 

annat perspektiv än föregående bok. Dess slitstarka 

kartongsidor, liknande pekboksböckers, syftar till en yngre 

målgrupp.  

 Läsaren möter en glad och vinkade Maria på första 

sidan och historien som följer leder genom ett kortfattat julevangelium. Maria får besök av 

ängeln som berättar om barnet hon ska föda. Hon blir ”jätteglad”194 och sjunger en tacksång 

till Gud. Maria och Josef måste resa till Betlehem där det ej finns rum att få för natten. De får 

låna ett stall och där föds Jesusbarnet. Herdar och stjärntydare besöker dem och hyllar barnet. 

Berättelsen avslutas med att Josef får änglabudskap i en dröm om att kung Herodes vill döda 

Jesusbarnet. Den lilla familjen flyr till Egypten och återvänder efter en tid till Nasaret igen där 

Jesus får växa upp. 

195 

                                                 
194 David, J., Prole, H. Jesusbarnets födelse. Forserum, 2009, s 4. 
195 Ibid, s 5-6. 
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När Maria fått beskedet om att hon ska föda Jesus brister hon ut i glädje. Illustrationen visar 

en kvinna med utsträckta armar, spatserande på ett ben och med ett stort leende i ansiktet. 

Bredvid henne flyger en grå fågel som ser förvånat på henne. Det författaren hänvisar till här 

är sannolikt Marias lovsång, Magnificat, i Bibeln.196 

 Sedan presenteras läsaren för Josef, Marias man. Det nämns inget om trolovningen eller 

hans tanke om att bryta den. Istället ser vi en glad, skäggig man som står och sågar på en 

trästock och texten låter oss veta att han arbetar som snickare. Han är placerad i en 

utomhusmiljö utanför ett hus och bredvid honom står en snickarlåda. De korta meningarna 

rymmer utvalda basfakta. Intressant är att se vad som valts bort och lagts till från 

bibelberättelsen. 

 

197 

På bokens sista uppslag finns följande två bilder. Ängeln som visar sig ser lika glad ut som 

innan även fast han bringar dystra besked. Den är korthårig och klädd i en gyllne särk med 

armarna utsträckta mot himlen. Josef ser däremot bekymrad ut. ”…den elake kung Herodes 

ville döda Jesusbarnet.”198 Bilden som följer visar hur de löste dilemmat, de gav sig av till 

Egypten. Hela familjen ler stort, ja till och med åsnan. Färdriktningen är åt höger, alltså ut ur 

boken. Vi får även veta att de så småningom återvänder till Nasaret. ”Där växte Jesus upp till 

en god och snäll pojke.”199 

 

                                                 
196 Lukasevangeliet 1:46-55.  
     Magnificat. http://www04.sub.su.se:2144/magnificat, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-09-03. 
197 David, s 19f. 
198 Ibid, s 19. 
199 Ibid, s 20. 
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Analys av Jesusbarnets födelse 

Bokens bilder är gulliga och färgglada, överallt möts man av leenden och skeendena som 

skildras känns rätt okomplicerade. Att författaren väljer att lyfta in Herodes och att han ville 

döda Jesusbarnet verkar vid första anblick lite märkligt med tanke på hur snäll och 

tillrättalagd berättelsen är i övrigt. I en sådan förenklad bok är det de små valen som kan 

berätta om innehållet mellan raderna. Kanske väljer författaren att ta med den ”elake kung 

Herodes” för att dikotomin ska bli starkare, elak Herodes – snällt Jesusbarn. Kanske är 

poängen att Jesusbarnet beskyddas av sina föräldrar och av änglarna oavsett om det finns 

elaka människor som Herodes. Det skulle kunna ge en barnsyn om att barn behöver bli 

beskyddade så att de kan vara trygga. 

 Meningen ”Jesus växte upp till en god och snäll pojke”200 visar en annan sida av 

barnsynen, en moraliserande hänvisning till barnet som läser/hör denna bok. Att vara glad och 

snäll blir ett genomgående visuellt drag då bokens figurer ler på nästan alla bilder. 

 Gud omnämns bara en gång i boken, när Maria sjunger sin tacksång. Gudsbilden blir 

därför lite vag, någon som finns i bakgrunden. Samtidigt representerar Jesusbarnet en bild av 

Gud, Gud som ett nyfött barn. Detta är ett leende barn med rosiga kinder och en lock i håret. 

Han beskrivs av ängeln som ”väldigt speciell” och att han ”kommer att rädda världen”.201 

Men dessa beskrivningar säger inte så mycket mer om gudsbilden, kanske författaren räknar 

med att boken läses i en kontext där det redan finns en etablerad gudsbild. 

 Boken har ett pedagogiskt innehåll som syftar till att berätta om julens budskap för de 

yngsta barnen på ett enkelt sätt. Bilderna står för förströelseaspekten, gulliga och glada figurer 

som ej riskerar att läsningen blir tråkig. Det är roligt och lätt för Maria och Josef att vänta och 

föda Jesusbarnet. 

 

Sammanfattning – Berättelser om Jesus  

Berättelser om hur Jesus föddes och levde kan innebära både rent historiska skildringar av en 

person som levde för 2000 år sedan och teologiska försök att förklara hur denne människa kan 

vara Kristus, frälsaren. De flesta barnböcker och även barnbiblar som behandlar detta tema 

väljer att skildra Jesu liv rent historiskt och lämnar tolkningsbiten till kyrkans barnverksamhet 

eller till föräldrarna att förklara. I En frälsare är född följer läsaren den unga Marias 

funderingar och farhågor på ett sätt som påminner om ett teologiskt studium. Olika referenser 

                                                 
200 David, s 20. 
201 Ibid, s 4, 12. 
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plockas från profetior och senare uttalanden från Jesus själv och skildrar både en blivande 

mors och en läsande/hörande mottagares funderingar.  

 Jesusbarnets födelse skildrar julevangeliet mer historiskt, med en ganska vag anspelning 

på att barnet skulle vara Guds son. Egentligen kunde Josef lika gärna varit pappan eftersom 

boken inte nämner något om Guds ingripande mer än att ängeln säger att Maria ska få ett 

barn. Givetvis önskar inte författaren att sprida ”villoläror” men det visar hur mycket hon 

förlitar sig på mottagarens kontext, att det finns troende föräldrar som fyller i där det finns 

luckor. 

 Frågan är om man i någon av de här böckerna får en någorlunda korrekt bild av 

kristendomens Jesus. Kanske det bara blir schabloner som mer liknar en sagokaraktär. 
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Diskussion 

Genom de ikonotextuella analyserna samt den kvantitativa studien har uppsatsen presenterat 

en inblick i hur religiös barnlitteratur idag kan gestalta sig. Böckerna har oftast en 

övergripande didaktisk intention i sin form av att vara just bilderböcker för en viss 

åldersgrupp, nämligen barn. Innehållet har mestadels varit pedagogiskt med en ton av 

förströelse, för att också underhålla, inte bara undervisa. Några böcker i studien har även haft 

sin tyngd på det konstnärliga uttrycket i kombination med de övriga två parametrarna. 

 Uppsatsens frågeställning har i huvudsak behandlats i den kvalitativa studien, och genom 

en granskning av böckernas barnsyn/gudsbild/syfte har vissa barndomsdiskurser börjat träda 

fram. Den diskurs som tydligast gör sig gällande i studien är diskursen om det oskuldsfulla 

barnet. Man ser den i Lammet som sprang bort, där det lilla lammet Ögonfröjd saknas när 

Herden räknar in sina får och lamm. Det är bara Herden som kan rädda detta lamm och ute i 

natten stryker en räv omkring. Lammet, symbol för både barn och oskuld, återfinns och 

glädjen är återställd. I Vet du hur mycket Gud tycker om dig? berättas om en nallebjörn och 

hans lekkamrater under en dag. Det är en idyllisk barndom med lek och glada miner. Boken 

handlar om Guds kärlek till barnet och livet verkar vara rätt bekymmersfritt så länge man är 

glad och snäll. En uppmaning om att lyda sina föräldrar smyger sig också in. Diskursen om 

det oskuldsfulla barnet och barnet som en tabula rasa gestaltas i Den osynlige vännen där 

Pelle, trots att han får en egen andlig upplevelse och tar ett eget beslut om att tro, inte kan 

tänkas vara bärare av en mer komplex barnsyn. Detta blir tydligt i bokens övergripande tilltal 

till barnet, både som protagonist och mottagare. Den vuxna, fru Finkeltopp, står orubblig i sin 

maktposition gentemot barnen och Pelle fylls med nya kunskaper, likt ett tomt kärl. 

 När jag lägger mig till ro: 44 godnattböner och Jesusbarnets födelse skulle kunna bära på 

en vidareutveckling av diskursen om det oskuldsfulla barnet, nämligen en diskurs om det 

glada och trygga barnet. Den förstnämnda marknadsförs som en bok som gör ”godnattstunden 

trygg och varm”202 och detta med hjälp av ”glada illustrationer”.203 De leende barnen återfinns 

nästan på alla uppslag och de medföljande bönerna/dikterna följer oftast samma glada ton. I 

Jesusbarnets födelse är lyckan och glädjen också ett tema. Änglar, åsnor, nyfödda barn – alla 

ler mot läsaren i ett slags samförstånd – glädjen blir ett ideal och alla barn är glada.  

  I flera av studiens böcker kan det vara tunt att basera hela barnsynsanalysen på hur 

barnet/protagonisten beter sig och blir bemött. Det är av lika stor vikt att se på hur boken 

bemöter sin läsare, vilka syften boken kan tänkas ha, både uttalade och underförstådda. En 

                                                 
202 Geisler, baksidestext. 
203 Ibid. 



 63

bok som kan ge exempel på detta är Elsa och Adam på äventyr i kyrkan. Utifrån pojken 

Antons beteende ges ingen självklar barnsyn. Kyrkråttorna Elsa och Adam föreställer inte 

råttbarn, utan är snarare vuxna, de arbetar i kyrkan. De beter sig dock som barn när de busar 

och klättrar. Inte heller här syns bokens barnsyn tydligt. Men i bokens innehåll som helhet – 

vad som berättas och hur det berättas – uttrycks barnsynen. Kyrkmössen guidar Anton genom 

hela kyrkorummet med en ton som är skojfrisk och busig. Syftet med boken tycks vara att 

förmedla kunskap om kyrkans olika rum och symboler på ett lätt och roligt sätt till barn som 

glatt följer med och inte ifrågasätter. Att barns andlighet skulle kunna innebära eftertanke och 

förundran ryms inte i denna bok och det säger också något om bokens barnsyn. Utifrån dessa 

faktorer ser jag diskurser om barnet som en tabula rasa och det oskuldsfulla barnet. Barnen 

som mottagare av denna bok ska inte behöva bekymras med komplexa teman som tro och 

andlighet, istället blir allt till ”spex” och lek, som ju hör den idylliska barndomen till. 

 Diskursen om det onda barnet har uppenbarligen inte lämnat den religiösa barnlitteraturen 

helt. Den gestaltar sig på ett subtilt sätt genom att problematisera olydnad, högfärdighet och 

slarvighet. Essensen i denna diskurs är att barnet till sin natur är moraliskt fördärvad och 

behöver tuktas för att bli en god människa. Den blir tydlig i två av studiens böcker: Herden 

och de 100 fåren och Sören & Nils - berättelsen om två grisar och ett blekblått brev från Gud. 

Det förefaller vara problematiskt att skriva berättelser med uppfostrande ändamål utan att 

hamna i detta fack.  I Herden och de 100 fåren är fåret Figge på dåligt humör och bestämmer 

sig för att gömma sig undan herden. Som en konsekvens av sin handling, sin olydnad, går han 

vilse och fastnar i ett snår. När herden ger sig ut för att leta rätt på Figge får han slåss mot 

björn, lejon och varg och faller efter kampen orörlig till marken. Figges skuld blir på grund av 

detta ännu större, herden kunde ju ha mistat livet på grund av honom. Detta är ett stort tillägg 

till den ursprungliga liknelsen, som ger en tydlig sensmoral. De övriga 99 fåren och lammen 

var snälla och lydiga, det var Figges olydnad som var upprinnelsen till denna dramatiska 

kamp. Efter denna händelse blir Figge snäll och foglig. Herden/den vuxnes maktposition 

gentemot det lilla fåret/barnet är orubblig och författaren låter Figge ”tuktas” genom att göra 

liknelsen långt mer dramatisk än vad den från början är. Olydnad straffar sig. 

I den andra boken, Sören & Nils - berättelsen om två grisar och ett blekblått brev från 

Gud är det högfärdigheten som ska sättas åt. Nils är en självgod och duktig gris som ser ner 

på andra grisar för att de inte är lika skötsamma som han. Sören är en slarvig gris med usel 

självkänsla och mindervärdeskomplex. När båda två får ett brev med inbjudan till Gud och 

hans kontor reagerar de förstås olika. Nils tror att han ska belönas, Sören tror att han ska 

straffas. Det Gud säger till Nils är att han är älskad, men inte för att han är duktig. Gud 
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tillrättavisar honom också med att säga att han är högfärdig. Till Sören säger Gud bara att han 

är älskad. Konsekvensen av detta blir att Nils inser sin synd och blir ödmjukare samt att Sören 

börjar tro lite bättre om sig själv och ”strular” därför till det mindre än förr. Det som för 

tankarna till diskursen om det onda barnet i denna berättelse är framförallt tillrättavisningen 

från Gud, ett scenario skapat av författaren. Nils blir verkligen tuktad för sitt forna beteende. 

Tillsammans med författarens uppfostringstips till föräldrar i slutet av boken får jag en känsla 

av att vissa ”beteenden” ska uppmuntras, andra tillrättavisas. Att påpeka hur Sören vissa 

dagar gömmer sig under täcket istället för att gå till jobbet, och hur han råder bot på det, är 

också en slags tillrättavisning som ger en rätt naiv syn på depressionsproblematik.  

Återstår gör två böcker, En ängel vid din sida: sängkantsbok för liten och stor och En 

frälsare är född. Att jag finner samma barndomsdiskurs i dessa två är kanske inte så konstigt 

då de har samma författare. Gemensamt för de bägge är att barnen som mottagare får en 

tolkningsfrihet, alla svar är inte givna. Författaren tror detta om barnen – att de är kapabla att 

tänka och fundera själva. Detta ger diskursen om barnet som kompetent. I En ängel vid din 

sida: sängkantsbok för liten och stor finns det många teman i böner och dikter såsom livet och 

döden, ensamhet och kärlek, glädje och sorg – allt ryms på ett trovärdigt sätt. Ingen fråga är 

för stor eller för svår att ställa, även om det inte finns något svar. Komplexiteten och 

konstnärligheten i de poetiska texterna och de ”ogulliga” naivistiska bilderna understryker 

samma tes, att barn är kompetenta nog att ta till sig dessa så som de är.  

  En frälsare är född är ett julevangelium för kaniner som tar upp ovanliga ämnen för att 

vara barnlitteratur. Att skriva om världens ondska och lidande i samband med berättelsen om 

hur frälsaren/räddaren föds till jorden är egentligen inte alls långsökt. Ändå reagerar man av 

att se helveteselden och Rakels döda kaninungar, just för att det är så ovanligt mitt ibland alla 

”gulliga” barnböcker. Diskursen om kompetenta barn säger oss emellertid att barnen klarar 

sådana ämnen. 

 Mycket av dagens barnkulturutbud präglas fortfarande av diskursen om det oskuldsfulla 

barnet, den romantiserade barndomen. Miller-McLemore menar att en sådan barnsyn fråntar 

barnet dess ”agency”, sin förmåga att handla.204 Denna diskurs tillåter vuxna att framställa 

barn som passiva och tillgängliga för vuxnas objektifiering och exploatering.205 Men det är 

inte bara detta som blir konsekvensen av diskursen om det oskuldsfulla barnet, vi missar att ta 

barnen på allvar. 

                                                 
204 Miller-McLemore, s 14. 
205 Ibid, s 20. 
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I FN:s konvention om barnets rättigheter står det att konventionsstaterna skall ”uppmuntra 

produktion och spridning av barnböcker”206 som ”syftar till att främja dess /barnets/ sociala, 

andliga och moraliska välfärd…”207 Konventionen sammanfattas i begreppet ”barnens 

bästa”208  och för att kunna avläsa huruvida det religiösa barnboksutbudet efterlever detta har 

jag valt att sammanföra den kvantitativa studiens böcker med vissa kvalitetskriterier.  

 Kulturrådets kriterier för barn- och ungdomslitteratur innebär krav på bokens intensitet, 

originalitet samt komplexitet. Då jag inte läst studiens alla kapitelböcker har jag svårt att 

uttala mig om dem men i övrigt kan jag nämna att det är få böcker som klarar samtliga tre 

krav. Några faller på originaliteten, de har helt enkelt, mer eller mindre medvetet velat 

efterlikna en annan bok. Men de flesta faller på punkten om intensitet: ”Bokens intensitet 

utmärks av att den är fängslande, berörande och förtätad.”209 Många böcker i studien är 

förutsägbara på ett sätt som är svårundvikligt när det pedagogiska syftet blir viktigare än det 

konstnärliga. Några böcker kan dock sägas leva upp till kvalitetskriterierna. Jag tänker 

framförallt på En ängel vid din sida… och En frälsare är född.210  

Mitt sammanlagda resultat av studien är att det religiösa barnboksutbudet idag är 

undermåligt. Det är inte mycket som hänt sedan Ying Toijer-Nilsson efterfrågade bättre 

kvalitet på 1970-talet. 211 För att försöka förstå varför det förhåller sig på detta vis kan man se 

tillbaka på den forskning som faktiskt gjorts i ämnet. 

 Gudrun Fagerström skrev i sin bok Människan och makterna – Icke-kristna religioner 

gestaltade i barn- och ungdomslitteraturen om det religiösa barn- och ungdomsbokutbudet 

utanför kristendomen. Hennes utvalda böcker ”har ofta författare som inte tillhör religionen i 

fråga”212, något hon tror kan stärka den konstnärliga aspekten till skillnad från religiösa 

författares risk att falla i tendensmönstret. Fagerströms studie visar att det oftare är den yttre, 

religiösa kontexten och kulturen som utgör det ”religiösa” i en bok och inte nödvändigtvis det 

inre livets uppenbarelser om gudom. Som exempel nämner hon judendomens riter och 

traditioner. Att vara jude handlar mer om identitet än religion, därför finns det både religiösa 

och sekulariserade judar i Israel idag.213  

  Fagerström efterlyser i sin slutsats fler nyanserade nutida böcker om religion och 

andlighet, ”om religionens betydelse för människans livsuppfattning, den sida som är svårast 

                                                 
206 FN:s konvention om barnets rättigheter, Artikel 17. 
207 Ibid.  
208 Hartman, Torstenson-Ed, s 11, 166. 
209 Se Bilaga 2. 
210 Fler exempel på böcker som kan tänkas leva upp till kvalitetskriterierna. Se Bilaga 1, bok: 38, 81, 89. 
211 Toijer-Nilsson, s 8, 160ff, 179ff. 
212 Fagerström, s 220. 
213 Ibid, s 24, 128ff. 
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att levandegöra.”214 Men kanske är det svårt att levandegöra något som man själv inte har 

upplevt och kanske är det lätt att falla i tendenslitteratursfållan om man försöker? 

 Ying Toijer-Nilsson är mer smal i sin definition på vad som kan kallas religiös 

barnlitteratur i sin bok Tro och otro i modern barnlitteratur. 215 Det beror möjligen på att de 

har olika motiv för sina studier. Fagerström vill framförallt styrka läro- och kursplanens mål 

om förståelse för mångfalden, andra religioner och kulturer. Toijer-Nilsson söker en mer 

djupgående andlighet i sin motivanalys. ”… Det finns böcker, som berör kristna problem, 

hävdar kristen etik och har bibliska allusioner utan att därför kunna kallas religiösa 

barnböcker.”216 

  Toijer-Nilsson problematiserar konsekvensen av undermålig religiös barnlitteratur, den 

kan både leda till en antropomorf gudsuppfattning och ”att Jesus framstår som uppfostrings-

systemets upprätthållare.”217 Men hon poängterar också att vi måste se till barnboks-

utgivningen i stort för att förstå att det inte bara är den religiösa barnlitteraturen som är 

undermålig. Av alla barnböcker som ges ut varje år är det långt ifrån alla som uppbär hög 

kvalitet.218 ”Endast ett mindre antal kristna barnböcker kan tävla med den bästa 

barnlitteraturen. Ändå har målet ända sedan söndagsskolrörelsen startade varit en god, d v s 

estetiskt högtstående och religiöst fullvärdig barnlitteratur.”219 

  Sören Dalevis avhandling Gud som haver barnen kär? Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i 

Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder belyser att en teologiskt medeltida syn på 

barn fortfarande präglar en del av det barnbibelmaterial han studerat. Detta märks delvis i 

urvalet av texter och hur de adapteras men framförallt genom berättelsernas sensmoral vilka 

ofta centreras kring dygder som lydnad och godhet.220 Astri Ramsfjell drog en liknande 

slutsats i sin avhandling ”Kjære Gud, jeg har det godt” Leserrolle og barndomskonstruksjon i 

religiøs didaktisk barnelitteratur. Hennes studier har visat att adjektiven lydig och tacksam är 

återkommande i den norska Barnens Bibel och barnet, både som aktör och adressat, sätts i en 

underlägesposition gentemot bokens berättare, föräldrar och Gud.221 

  Detta fenomen speglas även i min studie då fyra av tio böcker tydligt betonar dessa 

dygder. Problemet är inte nödvändigtvis att behandla ämnena lydnad och godhet i en barnbok, 

                                                 
214 Fagerström, s. 239. 
215 Toijer-Nilsson, s 92. 
216 Ibid. 
217 Ibid, s 43ff, 68. 
218 Toijer-Nilsson, s 179f. 
219 Ibid, s 180. 
220 Dalevi, s 24, 261ff. 
221 Ramsfjell, s 385, 388ff. 
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problemet uppstår när barnet ställs emot den vuxne på ett sätt som säger att den vuxne alltid 

har rätt. 

 

Avslutning 
 

Behövs det då barnböcker av religiös karaktär i Sverige idag? Jag tycker att det svaret är givet 

utifrån flera perspektiv. FN:s konvention om barnets rättigheter ger tydliga direktiv om att 

litteratur som syftar till att främja barns ”andliga och moraliska välfärd” är önskvärda.222 

Fagerström lyfter fram vårt mångkulturella samhälle som anledning – genom den religiösa 

litteraturen kan vi bättre förstå varandras olikheter.223 Toijer-Nilssons egna ord lyder: ”Om 

man vill, att barnen, i ett pluralistiskt samhälle som vårt, skall uppleva en fri debatt och ha 

tillgång till god litteratur, som fördomsfritt behandlar olika livsåskådningar, då saknas det 

mycket på den religiösa sidan”.224 

 Mitt svar på frågan är att det behövs kvalitativ barnlitteratur som inte kompromissar med 

det konstnärliga uttrycket. Dessutom är det väl på tiden att kristen litteratur lyfter fram och 

efterlever den barnsyn som Jesus proklamerade för 2000 år sedan; att barnet återigen ställs i 

centrum, inte på ett idylliserande sätt utan på ett uppriktigt bejakande sätt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                   225 

                   

 
 
 
 

                                                 
222 FN:s konvention om barnets rättigheter, Artikel 17. 
223 Fagerström, s 24, 128ff. 
224 Toijer-Nilsson, s 8. 
225 Matteusevangeliet 18:1-5. 

”Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i 
himmelriket?" Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sade: 
"Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i 
himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket.  
Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.”  
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Tabell A.  
Träffar på sökord: Religiösa berättelser 
 
Nr. Författare och titel, förlag samt kort beskrivning av innehåll Årtal Religion / 

Andlig lära 
Typ Genre 

1 Aspman-Nilsson, Sivbritt 
    Petter funderar. Mjölby: Atremi 
 
Ramberättelsen är om en pojke och hans vardag på landsbygden. Historien 
är berättad i jagform. I små avsnitt avhandlas olika teman med kristna 
förtecken, traditioner och olika handlingar. Bilderna är lekfulla och ”70-
talsaktiga”. 
 

2008 Kristendom Bilderbok Att vara en troende 

2 Augustsson, Arne 
    Rottweilerhunden Björn och Lille Karl :möten i sagornas värld.  
    [Båstad : Arne Augustsson], cop.  
 
Tjock kapitelbok om sagor och sägner, sammanvävt med författarens egna 
uppväxt. 
 

2006 Kristendom Kapitelbok Övrigt 

3 Beebe, Catherine 
    Don Bosco och alla hans pojkar . Ängelholm: Sankt Eriks bokförlag: 
Sankt Eriks bokförlag/Catholica [distributör], cop.  
    Org. titel: Saint John Bosco and the children's saint, Dominic Savio.  
 
Baserat på en verklig historia om en fattig katolsk pojke i Italien som 
drömmer om att bli präst. På vägen dit blir han akrobat, jonglör, skräddare, 
bagare och skomakare, allt för att bekosta sin utbildning. Arbetade mycket 
i slummen och blev sedan helgonförklarad. 
 
 
 

2007 Kristendom 
Katolicism 

Kapitelbok Att vara en troende 

Bilaga 1. 



4 Bengtsson, Margareta 
    Britta börjar i klosterskolan. [Ljungsbro]: Föreningen klosterliv i Vreta 
 
Om heliga Birgittas barnbarnsbarn, Britta Karlsdotter, och hennes liv på  
Klosterskolan. 
 

2009 Kristendom 
Katolicism 

Kapitelbok 
m. 
illustrationer 

Att vara en troende 

5 Beverhjelm, Fredrik 
    Hållplats för själen. Stockholm: Verbum 
 
En tanke- och andaktsbok för ungdomar, med 52 ”hållplatser” fyllda med 
olika teman som varvas med låttexter, bibelverser och böner. 
 

2009 Kristendom Andaktsbok 
för 
ungdomar 

Bönböcker 

6 Bostrom, Kathleen Long 
    Vem är Gud?  Forserum: KM & Borneling,  
    Org. titel: What is God like?  
 
En faktabokserie, illustrerad. Poetisk med bibelcitat som svar på titeln 
fråga. 
 

2006 Kristendom Faktabok/ 
Bilderbok 

Berättelser om Gud 

7 Bostrom, Kathleen Long 
    Hur är det i himlen? Forserum: KM & Borneling,  
    Org. titel: What about heaven? 
 

2006 Kristendom Faktabok/ 
Bilderbok 

Övrigt 

8 Bostrom, Kathleen Long 
    Vem är Jesus? Forserum: KM & Borneling,  
    Org. titel: Who is Jesus? 
 

2006 Kristendom Faktabok/ 
Bilderbok 

Berättelser om Jesus 

9 Bostrom, Kathleen Long 
    Finns det änglar? Forserum: KM & Borneling,  
    Org. titel: Are angels real? 
 
 

2006 Kristendom Faktabok/ 
Bilderbok 

Övrigt 



10 Browne, Yolanda 
    Vi väntar på julen :öppna en lucka varje dag i december. Örebro: 
Marcus 
 
En kalenderbok med lucka, bibelvers/bön och pyssel-/samtalstips för varje 
dag, 1-24 i december. 
 

2005 Kristendom Bilderbok Övrigt 

11 Bryhagen, Åsa 
    Teodors uppdrag. Örebro: Libris 
 
En ängel får i uppdrag att med hjälp av två barn reda upp i en situation på 
jorden. De ska sätta stopp för två tjuvar. En slags barndeckare. 
 

2005 Kristendom Kapitelbok Övrigt 

12 Carlson, Melody 
    Lammet som sprang bort. Örebro: Libris 
    Org. titel: The lost lamb 
 
Baserad på bibeltexten om Herden och de nittionio fåren. Skriven på rim 
och ur herdens perspektiv. I bilderna döljer sig en räv på flera uppslag som 
ej nämns i texten. 
 

2003 Kristendom Bilderbok Liknelser 

13 Chiao, Xiao aut ill 
    Patigul och ujgurerna: [en sann historia från Xinjiang, nordvästra 
Kina]  
Malmö : Pathways Publishing 
    Org. titel: Patti and the Weegors. 
 
Missionerande bok om en flicka uppvuxen i en muslimsk by  
(minioritetsgrupp, ujgurerna), som man för följa från barndomen. När hon 
är 18 år flyttar hon för att börja studera och träffar då en kristen kinesiska 
och blir själv en kristen.  
 

2009 Kristendom Bilderbok Att vara en troende 



14 Christensson, Eta 
    Riktiga häxor: en barnbok. Höör: Leva, cop.  
 
En kapitelbok om två flickors möte med riktiga häxor hur de lär sig häxeri. 
Författarens uttalade agenda är att sprida en positiv bild av det goda 
häxeriet. 
 

2008 Häxor Kapitelbok Övrigt 

15 Cloninger, Claire 
    E-post från Gud. Örebro: Marcus, cop.  
    Org. titel: E-mail from God for teens. 
 
Små korta e-postmeddelanden som med utgångspunkt i olika bibelverser 
formuleras som brev från Gud. 
 

2005 Kristendom  Övrigt 

16 Collmar, Lars 
    Evangelium enligt Johannes Larsson. Örebro: Libris 
 
En berättelse om en pojke som kan resa genom tiden. Han reser tillbaka till 
Bibelns tid och upplever händelserna där. 
 

2008 Kristendom Kapitelbok Övrigt 

17 Collmar, Lars 
    Helga Hund i himlen. Örebro: Libris 
 
En kapitelbok om en hund som hamnar i hundhimlen efter att ha ätit giftig 
flugsvamp. Humoristisk ton. Uppenbarelsebokens (i Bibeln) symbolen 
vävs in. 
 

2007 Kristendom Kapitelbok Övrigt 

18 Collmar, Lars 
    Helga Hund i Betlehem. Stockholm: Verbum 
 
Efter tiden i paradiset får Helga Hund i uppdrag att resa tillbaka till år 0, till 
Jesu födelse. Hon ska skydda barnet från ormen tillsammans med ett gäng 

1999 Kristendom Kapitelbok Övrigt 



andra hundar. 
 

19 Collmar, Lars 
    Helga Hund i paradiset. Stockholm: Verbum 
 
Den svarta pudeln Helga har fått nys på ett fantastiskt ben. När hon börjar 
gräva efter det hittar hon plötsligt en väg in i paradiset. Där lever djur och 
människor i fred och Gud promenerar omkring. Humoristisk ton. 
 

1998 Kristendom Kapitelbok Övrigt 

20 Doman, Regina 
    I begynnelsen var jag. Gränna: Sankt Eriks bokförlag; Ängelholm: 
Catholica,  
    Org. titel: Angel in the waters. 
 
Bilderbok om en människas resa från tillblivelse till födelse (inne i magen) 
och lite om tillvarelsen som bebis efteråt. Fostrets ordlösa dialog med sin 
skyddsängel. Trimediala tendenser i formgivningen. 
 

2006 Kristendom 
Katolicism 

Bilderbok Övrigt 

21 Dunér, Anna (red.) 
    Ängeln vid Aplaryds stup: 21 berättelser & legender. Örebro: Libris; 
Helsingfors: Fontana media 
 
En sago- och legendsamling med gamla kända verk och några nyare. 
 

2006 Kristendom 
och legender 

Kapitelbok 
med 
illustrationer 

Övrigt 

22 Dunér, Anna 
    Vet du hur mycket Gud tycker om dig? Örebro: Libris 
 
En slags versberättelse på rim om Guds kärlek. Handlingen sträcker sig 
över en dag. En gosedjursnalle symboliserar barnet och en stor nalle 
symboliserar föräldern/Gud. 
 
 

2008 Kristendom Bilderbok Berättelser om Gud 



23 Dunér, Anna 
    Klara Tulpan, sex år. Örebro: Libris  
 
En kapitelbok om flickan Klara och hennes vardagsfunderingar. 
 

2008 Kristendom Kapitelbok Att vara en troende 

24 Dunér, Anna 
    Monopol. Gränna: Sankt Eriks bokförlag; Ängelholm: Catholica  
 
En flicka placeras i fosterhem en sommar. När hon spelar monopol får hon 
sällsamma andliga upplevelser som förändrar henne för livet. 
 

2006 Kristendom 
Katolicism 

Kapitelbok Övrigt 

25 Dunér, Anna 
    Gud är alltid med: andaktsbok för små och stora. Örebro: Libris 
 
Små korta berättelser som kan läsas som andakter och reflektioner kring tro 
och liv. Dikter och böner. 
 

2002 Kristendom  Bönböcker 

26 Engelhardt, Lisa O. 
    Gud är min vän :en bok för barn om Gud. Forserum: KM & Borneling 
    Org. titel: God is my friend.  
 
Uppslag för uppslag avhandlas olika aspekter av att vara vän med Gud. 
Olika jämförelser med vänskap ur livet används som exempel på att 
beskriva Gud. Pedagogiskt upplagd med introduktion riktad till föräldrar, 
vuxna och lärare. 
 

2006 Kristendom Bilderbok Berättelser om Gud 

27 Hjelt, Michael 
    Mose, Maria och jag. Uppsala: Kyrkokansliet, Svenska kyrkan:  
www.svenskakyrkansunga.se [distributör] 
 
En kapitelbok från Svenska Kyrkans Unga om hur det är att vara 
flyktingbarn. Verkar vara ett slags undervisningsmaterial då berättelsen 

2009 Kristendom Kapitelbok Övrigt 



varvas med olika diskussionsfrågor. 
 

28 Hofverberg, Åsa (red.) 
    Barnens bönbok: [böner, berättelser, bibeltankar]. Örebro: Libris 
 
Bön och andaktsbok med tankar, texter, dikter och böner. Rikligt 
illustrerat. Kända böner och nyskrivna samt bibelverser. 
 

2006 Kristendom  Bönböcker 

29 House, Catherine 
    Lilla elefant: [en berättelse om att vara älskad]. Varberg: Argument  
    Org. titel: Little elephant.  
 
Vi får följa en liten elefantpojkes funderingar kring Guds kärlek. Älskar 
Gud de och de djuren etc… 
 

2007 Kristendom Bilderbok Berättelser om Gud 

30 House, Catherine 
    Lilla zebra: [en berättelse om att känna sig annorlunda]. Varberg: 
Argument  
    Org. titel: Little zebra. 
 
En liten zebra utan ränder på savannen undrar varför hon ser annorlunda ut 
jämfört med de andra zebrorna. Genom flera uppslag får hon då möta olika 
sorters zebror och andra djur med sensmoralen att alla är unikt skapade av 
Gud och alla är lika värdefulla. 
 

2007 Kristendom Bilderbok Berättelser om Gud 

31 Hudák, Michal 
    Herden och de 100 fåren. Stockholm: Skosnöret 
 
 En rikligt illustrerad bibelberättelse. Här fokaliseras historien delvis ur det 
lilla borttappade fårets perspektiv. 
 
 

2007 Kristendom Bilderbok Liknelser 



32 Hudák, Michal 
    Elsa och Adam på äventyr i kyrkan. Stockholm: Verbum 
 
En ramberättelse om en liten pojke som träffar två kyrkråttor när han följer 
med sin farmor till kyrkogården. Med hjälp av magi blir han lika liten som 
kyrkråttorna. Själva handlingen är en pedagogisk presentation av olika 
saker i kyrkan, alltifrån dopfunt till kyrktorn. 
 

2007 Kristendom Bilderbok Att vara en troende 

33 Härenstam, Elisabet 
    Berättelser om Ganesha. Torsby: Heidrun 
 
Små korta berättelser om elefantguden Ganeesha. Författaren presenterar 
dem som sagor, att det är en blandning mellan saga och legend. 
 

2006 Hinduism Kapitelbok Berättelse om Gud 

34 Jackson, Dave 
    Vargpojkens ansiktsmask: [Jonathan & Rosalind Goforth] . Uppsala: 
Mediagruppen 
    Org. titel: Mask of the wolf boy.  
 
Missionsberättelse som utspelar sig runt år 1900 i Kina. Om en pojke med 
vargmask som blir kristen, trots oroligheter i landet. 
 

2004 Kristendom Kapitelbok Att vara en troende 

35 Jackson, Dave 
    Fångade i den gyllene staden: [Adoniram & Ann Judson]. Uppsala: 
Mediagruppen 
    Org. titel: Imprisoned in the Golden City.  
 
Missionsberättelse om två burmesiska systrar som hamnar hos ett 
amerikanskt missionspar. 
 
 
 

2004 Kristendom Kapitelbok Att vara en troende 



36 Karlberg, Karin; Lövestam, Christina; Nilsson, Ulf; Wilson, Anne. 
    Barnens bönbok. Stockholm: Verbum 
 
En samling böner, både utifrån bibelverser och fria diktade. 
 

2009 Kristendom Bilderbok Bönböcker 

37 Kyber, Manfred 
    Lilla Veronikas tre ljus. Järna: Wrå, cop.  
    Org. titel: Die drei Lichter der kleinen Veronika 
 
Kapitelbok om flickan Veronica som vistas i andarnas trädgård. En bok om 
att söka ljuset. Antroposofisk. 
 

2003 Antroposofi 
 

Kapitelbok Övrigt 

38 Lagerlöf, Selma 
    Den heliga natten. Stockholm: Bromberg 
 
En berättelse nedtecknad av Selma Lagerlöf år 1904 och bildsatt av Ilon 
Wikland år 2003. En flicka får höra sin farmor berätta om den första 
julnatten. 
 

2003 Kristendom Bilderbok Övrigt 

39 Larsson, Annette 
    Wilmas vilda extramamma. Lidköping: Alboken 
 
Berättelse om en flicka som kastas in i en ny familjesituation då hennes 
pappa gift om sig. Denna nya kvinna är troende och berättelsen leder till 
många samtal om Gud mellan de två. 
 

2008 Kristendom? Kapitelbok Att vara en troende 

40 L'Engle, Madeleine 
    Ett veck i tiden. Örebro: Libris  
    Org. titel: A wrinkle in time. 
 
Fantasy. Kapitelbok om tre barn som reser genom tiden för att rädda sin 
pappa. 

2008 Kristendom Kapitelbok Övrigt 



41 Linder, Ankie 
    Ljusets rike och mörkrets. Värnamo: Semnos  
 
Kristen fantasy. 
 

2005 Kristendom Kapitelbok Övrigt 

42 Lindqvist, Inga-Lina 
    Hej Gud! Är du där? Örebro: Libris 
 
Andaktsbok för barn, både gamla och nya böner. 
 

2009 Kristendom Bilderbok Bönböcker 

43 Lindqvist, Kerstin 
    Vilka barn tycker Gud om? Varberg: Argument, cop.  
 
En jättestor bok (finns som mycket liten också) som handlar om att Gud 
tycker om alla barn. 
 

2005 Kristendom Bilderbok Berättelser om Gud 

44 Månsson, Bodil 
    Itzak. Varberg: Argument, cop.  
 
En berättelse om en flyktingpojke, Itzak, som pga sin religion (kristendom) 
fått fly från Turkmenistan. I Sverige är livet nästan tuffare än innan. Men 
så lär han känna en ungdomsledare från kyrkan och livet känns steg för 
steg mer meningsfullt. 
 

2002 Kristendom Kapitelbok Att vara en troende 

45 Nilsson, Holger 
    Magnus på Maskingatan. Forserum: KM & Borneling 
 
Berättelse om en pojke, Magnus som beskrivs som ett busfrö. I 
baksidetexten refererar författaren till ”Emil i Lönneberga” för att försöka 
beskriva pojkens annars platta karaktär. Denna pojke hälsar på ofta hos en 
nyinflyttad granne, en äldre man. Denne man är en kristen och efter mycket 
bus börjar pojken att bli intresserad av kristendomen. 

2007 Kristendom Kapitelbok Att vara en troende 



46 Nilsson, Lisbeth 
    Resa till år 33. [Visby : Lisbeth Nilsson] : Books-on-Demand 
[distributör] 
 
Två svenska barn hittar en papyrusrulle i ett gammalt träd i Jerusalem. Det 
visar sig vara en text skriven av en tolvårig pojke runt år 33. Så får man 
följa med i denna pojkes skildring och upplevelse av Jesus och tiden 
omkring. En berättelse i berättelsen. 
 

2006 Kristendom Kapitelbok Berättelser om Jesus 

47 När jag lägger mig till ro: 44 godnattböner. Örebro: Libris, cop.  
 
En god natt-bönbok med blandade nya och gamla böner och bibelverser. 
 

2007 Kristendom  Bönböcker 

48 Oxov Nielsen, Lizzie 
    Jesus Kristus - Hjertevennerne. Huskvarna: Didarion, cop. 
 
En kapitelbok där författaren säger sig ha ”fått” berättelsen av Jesus, att 
den har ”kanaliserats” genom henne, att det är ett budskap från Jesus till 
dagens barn. Passager om energier och änglar.  
 

2006 Änglamystik Kapitelbok Berättelser om Jesus 

49 Pakiam, Gull 
    Daniel på äventyr: berättelse. Fritsla: Förlagstryckeriet Vitterleken 
 
En berättelse om pojken Daniel och hans familj och deras 
vardagsupplevelser. Daniel och hans pappa åker t.ex till fjällen och där 
möter de en ”ängla-ren” som kommer till deras hjälp då pappan stukar 
foten. Små böner vävs in i texten. 
 
 
 
 
 

2005 Kristendom Kapitelbok Att vara en troende 



50 Poole, Susie 
    Kärlek är- . Örebro: Libris  
    Org. titel: All these things.  
 
En bok om kärlek baserad på Kärlekens lov (1 Kor. 13). Riktad mot de 
yngsta barnen och i sin ton en aning moraliserande. 
 

2006 Kristendom Bilderbok 
Tjock pärm 

Att vara en troende 

51 Poole, Susie 
    Allt som är fint. Örebro: Libris 
    Org. titel: Whatever is lovely.  
 
En bok om att tänka på det som är roligt och fint när man är ledsen eller 
rädd. Då blir man glad igen. Baserad på bibelvers, Fil.4. 
 

2006 Kristendom Bilderbok 
Tjock pärm 

Att vara en troende 

52 Poole, Susie 
    Alltid hos mig. Örebro: Libris, cop. 
    Org. titel: Always near me 
 
Poetisk berättelse utifrån psaltarpsalm 139. Hårdpappkartongbok riktad till 
yngre barn. Adapterad på ett fantasifullt sätt. 
 

2003 Kristendom Bilderbok Berättelser om Gud 

53 Reftel, Kristina 
    Djurens andaktsbok. Varberg: Argument, cop.  
 
Små korta andakter som berättelser i kapitelform. Olika djur i skogen ställs 
inför olika moraliska val och empatiska övningar, allt med en sensmoral till 
slutknorr. Fabeltraditionen i ett nytt grepp. Författaren rekommenderar 
boken till barnsamlingar i kyrkor. 
 
 
 
 

2007 Kristendom Kapitelbok Bönböcker 



54 Reftel, Kristina 
    Corazon: [ett steg till med Gud]. Varberg: Argument 
 
Fortsättningsbok för f.d konfirmander, korta berättelser, tips och 
bibelverser. 
 

2006 Kristendom  Övrigt 

55 Reftel, Kristina 
    Den magiska julstjärnan. Varberg: Argument, cop.  
 
Pojken Edvin får en dag ett mystiskt paket i posten, en liten kristallstjärna. 
När han hänger den över julkrubban väcks figurerna till liv genom magi. 
 

2006 Kristendom Kapitelbok Övrigt 

56 Samuelsson, Åke 
    Munken & Kulan. Örebro: Libris 
 
Baserad på ljudberättelser och liveframträdanden, här första gången i 
bokform. Munken och Kulan är två tioåriga pojkar som råkar ut för olika 
äventyr. Humoristisk ton och invävda bibelreferenser. 
 

2006 Kristendom Kapitelbok Övrigt 

57 Sixel, Judith 
    Skyddsängeln: godnattberättelser. Varberg: Argument, cop. 
    Org. titel: Bleib bei mir, kleiner Engel.  
 
6 små berättelser om skyddsänglar och barn. Färgrika illustrationer. 
 

2006 Kristendom Bilderbok Övrigt 

58 Thelin, Johan 
    Törntaggen: en tecknad berättelse om en tagg från Kristi törnekrona. 
Skara : Skara domkyrkoförsamling 
 
En tecknad berättelse om Kristi törnekrona och hur en tagg ur den kunde 
hamna i Skara kyrka. En pojke och hans morfar, som är kyrkoherde, letar 
efter taggen tills de finner att den förts tillbaka till Jerusalem. 

2004 Kristendom Bilderbok Att vara en troende 



59 Tidström, Inga-Lill 
    Pappa, vad händer efter döden? [Lidköping: Inga-Lill Tidström] 
 
En berättelse om den 5-åriga flickan Lea som möter sin skyddsängel när 
hennes pappa har dött. Illustrationer känns som clipart och inscannade 
pixliga bokmärken. Samma bilder (på änglarna) återkommer i olika 
kombinationer på olika uppslag. Språket är definitivt inte en 5-årings. 
 

2007 Änglamystik  Övrigt 

60 Timm, Jutta ill 
    Skyddsbängeln. Örebro: Libris, cop. 
    Org. titel: Der Shutzbengel.  
 
Berättelse om en skyddsängelpojke som genom att få vara skyddsängel åt 
en annan busig pojke lär både sig själv och denna människopojke en läxa 
om att inte vara lika busig utan ta ansvar. 
 

2007 Kristendom Bilderbok Att vara en troende 

61 Tittus, Alexandra 
    Mormons bok: återberättad för barn. Göteborg: Haus Tittus, cop.  
 
Adapterad form av mormonernas lära. Författaren har öppna didaktiska 
intentioner med sin bok. 
 

2008 Mormonlära  Övrigt 

62     Triaden :Under Guds beskydd; Lönnkammaren; Vilde Otto.  
Stockholm: BV-förlag 
 
Tre fristående berättelser som gått som följetong i Luthersk Barntidning. 
 
 
 
 
 
 

2008 Kristendom Kapitelbok Övrigt 



63 van der Molen, Janny 
    Om änglar, gudar och hjältar: berättelser ur de stora 
världsreligionerna. Borlänge: Björnen 
    Org. titel: Over engelen, goden en helden.  
     
Adapterade berättelser ur de stora världsreligionerna i kapitelboksform. 
 

2009 Kristendom 
Judendom 
Islam 
Hinduism 
Buddism 

Kapitelbok Övrigt 

64 Weragoda Sarada Maha Thero 
    Buddhas liv i bilder: en bok om buddhismens ursprung och kärna. 
Rosersberg : International Buddhist Progress Society of Sweden, cop.  
    Org. titel: Life of the Buddha in pictures. 
 
En illustrerad bok om hur prins Siddhartha blev Buddha. Buddhas lära vävs 
in i berättelsen. En slags redogörelse för buddismens grunder anpassat för 
barn. 
 

2004 Buddism  Att vara en troende 

65 Widahl, Ami 
    Änglabarnet. Gävle: 5-Stjärnan, cop. 
 
En berättelse om en ängel, ett änglabarn, som föds som barn på jorden. 
Lämnar vingarna vid en portal och föds in i människokroppen. 
 

2009 Änglamystik Bilderbok Övrigt 

66 Windeatt, Mary Fabyan 
    Barnen i Fatima. Ängelholm: Sankt Eriks bokförlag/Catholica  
    Org. titel: The children of Fatima. 
 
Om tre barn som för ca 100 år sedan mötte jungfru Maria i flera syner. 
Folket (de vuxna) i byn ville inte tro att det var sant, då lovade Maria att ett 
stort mirakel skulle ske. 
 
 
 

2008 Kristendom 
Katolicism 

Kapitelbok Att vara en troende 



67 Vinje, Kari 
    Den osynlige vännen. Göteborg: Församlingsförl. 
    Org. titel: Den usynlige vennen 
 
En bilderbok i kapitelform om en pojke, Pelle, som genom sin nya 
grannkompis får höra om den ”osynlige vännen”. Tydliga 
bibelhänvisningar. 
 

2003 Kristendom Bilderbok Att vara en troende 

68 Vintrou, Françoise 
    Moder Teresa av Calcutta. Ängelholm: Catholica,  
    Org. titel: Mère Teresa de Calcutta 
 
En bok om Moder Teresas liv, kortfattat berättat och illustrerat. 
 

2004 Kristendom 
Katolicism 

Kapitelbok Att vara en troende 

69 Vischer, Phil 
    Sören & Nils :berättelsen om två grisar och ett blekblått brev från Gud . 
Örebro: Marcus 
    Org. titel: Sidney & Norman. 
 
Två vuxna grisar bor grannar, den ena är högfärdig och självbelåten, den 
andre osäker och med dålig självkänsla. En dag får de bägge ett varsitt brev 
på posten, de ska få hälsa på hos Gud på Almgatan 77. Där berättar Gud att 
de är älskade, men den högfärdige grisen blir också varse om sin 
uppblåsthet. Författaren avslutar boken med en extra förklaring av sitt 
budskap (med mindre typsnitt, säkerligen riktad till föräldrar och andra 
vuxna). 
 

2007 Kristendom Bilderbok Berättelser om Gud 

70 Zobel-Nolan, Allia 
    Är du med mig, Gud? Örebro: Marcus, cop.  
    Org. titel: Are you there God. 
 
Tigerpojken Tore som är rädd för monster på kvällen och skolstarten dagen 

2007 Kristendom Bilderbok Berättelser om Gud 



därpå får lära sig av sin mamma att Gud är med honom hela tiden. I 
berättelsen får vi följa honom igenom ett dygn och på denna tiden blir han 
av med sin rädsla. 

71 Zobel-Nolan, Allia 
    Herden och lammet. Örebro: Marcus 
 
Förenklad variant av bibelstycket om Herden och det borttappade 
fåret/lammet. Ett löstagbart lamm följer med boken och kan flikas in i varje 
uppslag. Herden hittar lammet på det sista uppslaget och bjuder sina vänner 
och grannar på fest. 
 

2006 Kristendom Bilderbok Liknelser 

72 Zobel-Nolan, Allia 
    Jesus är född. Örebro: Marcus, cop.  
 
Julevangeliet kortfattat berättat på några uppslag. På varje uppslag kan man 
känna på en liten bit annorlunda material: fuskpäls, husvägg eller 
änglakläder. 
 

2003 Kristendom Bilderbok Berättelser om Jesus 

73 Zobel-Nolan, Allia 
    Noas stora båt: en bok med hemliga luckor. Örebro: Marcus 
 
En bok baserad på bibeltexten om hur Noa byggde en ark. På varje uppslag 
finns det en pedagogisk uppgift. 
 

2003 Kristendom Bilderbok Övrigt 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    



Tabell B. 
Övriga böcker som kan ha relevans för studien,  
sökord: religion, livsfrågor samt exemplar funna på skolverkets 
modersmålsida.  
 

74 Aktar, Nasreen 
     Samiras id. London: Mantra 
 
En bok om eid/id, en av muslimernas högtider. Samira och hennes lillebror 
får fasta en dag för att sedan fira högtiden på kvällen. 
 

1999 Islam Bilderbok Att vara en troende 

75 Beena, Khaleda 
    Bönbok för muslimska barn. Göteborg: Internationella kojan: Rabeya 
Publishers: Bengaliska magasinet 
 
Inom islam är det bud på att be ett visst antal gånger om dagen. Detta är en 
pedagogisk bok som redogör för grunderna i bönen och det arabiska uttalet. 
Den används aktivt av svenska muslimska barn och ungdomar anger 
författaren i sitt förord. 
 

1999 Islam  Bönböcker 

76 David, Juliet 
    Jesusbarnets födelse. Forserum: KM & Borneling 
 
En enkel och kortfattad bilderbok som skildrar tiden kring Jesu födelse. 
Färgglada bilder och tjocka kartongblad. 
 

2009 Kristendom Bilderbok Berättelser om Jesus 

77 Klein, Joyce 
    Shabatboken: [en veckoguide för hela familjen]. Stockholm: Hillelförl. 
    Org. titel: The shabat book. 
 
En bok som berättar om den judiska sabbaten. I inledningen står det om  
judarnas veckoräkning, med namn för varje sabbat. (I gregoriansk 

1996 Judendom  Att vara en troende 



tideräkning benämner vi bara veckans sju dagar istället). Varje sabbat 
(vecka) har ett tema som illustreras med bilder, sånger och anekdoter riktat 
till barn. 
 

78     Lär mig att be: en katolsk bönbok för barn . Stockholm: Sankt Eriks 
bokförlag 
 
En katolsk barnbok som i uttryck skiljer sig väldigt från protestantiska 
bönböcker för barn. Det är inte så gulligt och adapterat, snarare finns en 
seriös ton riktad till det uppriktigt sökande barnet. Morgonböner, 
aftonböner, korstecken och Mariaböner. 
 

2008 Kristendom 
Katolicism 

 Bönböcker 

79     Mässbok för barn - och andra. Stockholm: Katolska pedagogiska 
nämnden 
 
Bok om den katolska mässans alla delar, enkelt förklarade för barn, genom 
ett barns ögon. En fotobilderbok gör att det känns seriöst. 
 

2005 Kristendom 
Katolicism 

Bilderbok Att vara en troende 

80 Nilsson, Ulf 
    En ängel vid din sida: sängkantsbok för liten och stor. Stockholm: 
Verbum, cop.  
 
En bok att ha vid sängkanten är Nilssons egna ord om denna filosofiska 
bok som är fylld av små korta berättelser, sånger och böner, mycket 
inspirerad av den kristna traditionen och av evangelierna utan att göra 
anspråk på att vara ”kristet”. På sbi har man placerat boken under 
”livsfrågor”.  
 
 
 
 
 

2004 Kristendom? 
Andlighet 

 Bönböcker 



81 Nilsson, Ulf 
    En frälsare är född. Stockholm: Natur och kultur 
 
Med enkla kritteckningar berättar Nilsson sin version av julevangeliet, 
genom två kaniners ögon. Kaniner behöver ju också en frälsare, ”den lilla 
kaninfrälsaren”… 

1998 Kristendom Bilderbok Berättelser om Jesus 

82 Robert, Na'ima bint 
   Den virvlande sjalen.  London: Mantra 
   Org. titel: [The Swirling Hijaab] 
 
En flicka berättar om sin mammas sjal, hur hon kan leka med den och 
använda den på olika sätt. Slutklämmen är att sjalen bäst används till att 
skyla sig vid bönen. 
 

 Islam Bilderbok Att vara en troende 

83 Rösth Hast, Kerstin 
    Din dopdag. Örebro: Libris 
 
En kort berättelse om själva barndopet, riktat till barnet som läser boken 
och fått boken i dopgåva. 
 

2008 Kristendom Bilderbok Att vara en troende 

84 Så här går det till. Stockholm: Hillelförl.  
    Org. titel: When a Jew prays. 
 
En bok som berättar om judar för judiska barn. Man skulle kunna ange den 
som en faktabok, men det speciella tilltalet gör att boken inte kan vara 
”objektiv”, som en faktabok kanske bör vara. 
 

1987 Judendom  Att vara en troende 

  
 
 
 
 

    



 Tabell C. 
Övriga böcker (andra sökvägar) 
 

    

85 Allan, Nicholas 
    Jesus lediga dag. Stockholm: Sjöstrands 
 
En bok om Jesus som framställer honom som en lekfull kille, full av 
upptåg och bus. Referenser till Bibeln finns i periferin men denna bok 
skiljer sig stort från de traditionella kristna Jesus-skildringarna genom att 
författaren gör en helt egen historia om Jesus. 
 

1998 Kristendom Bilderbok Berättelser om Jesus 

86 Bishop, Roma    
  Rut, flickan som tog hand om sin svärmor. Örebro: Evangeliipress 
 
En bok om den bibliska karaktären Rut. Känner man inte till grundhistorien 
så förstår man inte vad denna bok syftar till. 
 

1991 Kristendom Bilderbok 
Kartong 

Övrigt 

87 Fearnley, Jan 
    Draken som hittade en skatt. Örebro: Libris 
 
En berättelse om en drake som hamnar i en liten pojkes sovrum när han 
letar efter en skatt. Draken är arg och sur och tror att pojken gömmer 
skatten först. Men pojken som är för liten för att bli rädd blidkar draken 
och de börjar att leka och busa. Skatten är kärleken som uppstår i deras lek 
och samspel. Denna bok är utgivet på ett kristet förlag och bygger delvis på 
kärlekens lov i Bibeln. (1 Kor. 13) 
 

2009 Kristendom Bilderbok 
 

Övrigt 

88 Lucado, Max 
    Du är värdefull. Örebro: Libris 
 
En bok med intertextuella referenser till både Bibeln och Pinoccio. 
Folkslaget vedingarna bor i staden och träsnidaren Eli, som har gjort alla, 

2006 Kristendom Bilderbok 
med kapitel 

Berättelser om Gud 



 

bor på en kulle strax intill. Varje dag går vedingarna runt och sätter märken 
på varandra, stjärnor och fulplumpar. Vi får följa Parvello, en som bara får 
fulplumpar. 
 

89 McCourt, Frank 
    Angela och Jesusbarnet – en julsaga. Stockholm: Albert Bonnier 
 
En liten flicka tycker att Jesusbarnet som vilar i julkrubban i kyrkan verkar 
frysa. Hon tar med sig Jesusbarnet hem i största hemlighet och lägger det i 
sin säng. Efter ett tag uppdagas det hela och familjen går bort till kyrkan 
för att lämna tillbaka barnet. Där väntar prästen och en polis… 
 

2008 Kristendom Illustrerad 
berättelse 

Övrigt 



     
 

 

   
 

Kriterier för barn- och ungdomslitteratur 
 
Utarbetade i arbetsgruppen för statligt stöd till barn- och ungdomslitteratur 
våren 2009 
 
Utgångspunkter för arbetsgruppens bedömning är styrelsens angivna 
kriterier och kulturpolitiska prioriteringar (S 2009:29) på så sätt att den 
totala bidragsfördelningen för året karaktäriseras av: 

• hög kvalitet vad avser innehåll samt i såväl tekniskt som redaktionellt 
avseende 

• ett mångsidigt utbud av titlar vad avser målgrupp, ämnen, åsikter, 
form och genrer  

• ett internationellt och interkulturellt perspektiv 
• ett jämställdhetsperspektiv 
• ett tillgänglighetsperspektiv, vilket innebär att människors olika 

förutsättningar att ta del av litteratur beaktas  
 
Kvalitetskriterier: 
Boken ska bedömas med avseende på form och innehåll, text och bild, samt 
redaktionell och teknisk kvalitet. Boken ska oberoende av vilken 
åldersgrupp den vänder sig till eller om det är en bilderbok, kapitelbok för 
barn, ungdomsroman eller faktabok uppfylla krav på intensitet, originalitet 
och komplexitet. 
 
– Bokens intensitet utmärks av att den är fängslande, berörande och 

förtätad. 
– Bokens originalitet kännetecknas av den har en särprägel, en egen 

karaktär. 
– Bokens komplexitet innebär att den inte upplevs som ytlig och 

endimensionell. 
 
Skönlitterära bilderböcker bedöms utifrån sina mediespecifika egenskaper, 
bl. a. ett medvetet bildberättande och en tydlig interaktion mellan text och 
bild. I övrig illustrerad skönlitteratur bör bilderna bidra till en fördjupad 
gestaltning och problematisering av textinnehållet. Detsamma gäller för bild 
och form i faktaböcker, och här finns också ett krav på tillförlitlighet och en 
struktur för logik och läsförståelse. 
 
 

Bilaga 2. 



     
 

   
 

Böcker för barn och unga ska medvetet förhålla sig till den tänkta 
målgruppens begreppsvärld. Innehållet ska inte stå i strid med FNs 
deklaration om mänskliga rättigheter eller FNs barnkonvention.  
 
 
Utgångspunkter för bedömningen av klassisk litteratur är förordningens 
skrivelse (2§): Allmänt erkänd 1900-talslitteratur, om minst 20 år har 
förflutit sedan verket första gången gavs ut. Dessutom ska utgåvan fylla ett 
tomrum på bokmarknaden 
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