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Abstract 

Uppsatsen undersöker hur tre barnbiblar utgivna 1739, 1883 och 1983 i Sverige återberättar 

bibelberättelsen om syndafloden och Noa. Den lyfter genom adaptationsteorin fram vad som 

tillkommit och vad som tagits bort från originalberättelsen när denna anpassats till en yngre 

målgrupp. Fokus ligger på vilket stoff som använts och hur det gestaltas. Resultaten sätts 

sedan in i respektive samtida kontext där fokus ligger på barnsyn och kristendomens roll i 

samhället. Det visar sig att barnbiblarna till stor grad avspeglar den samtid de tillkommit i 

men att undantag också finns. Upplysningens och romantikens idéer ges väldigt lite utrymme 

till förmån för den traditionella, kristna barnsynen och den mekaniska pedagogiken. Genom 

barnbiblarna kan man följa hur synen på barnet förändras från en stackars varelse med 

arvsynd till en social individ. Samhällets ökande grad av sekularisering genom åren blir tydlig 

och gudsbilden förändras från en hämndlysten till alltigenom god gud. Man kan tydligt avläsa 

att lydnad är en dygd som varit eftersträvansvärd i samtliga barnbiblar men att sätten för att 

uppnå lydnad varierar med tiden. 
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1.  Inledning  

Barnens bibel är den mest sålda barnbibeln i Sverige med cirka 850 000 exemplar sålda 

hittills.
1 
Jag fick min av Svenska kyrkan 1987, vid 6 års ålder. Det är nu väldigt länge sedan 

jag bläddrade i den och jag har idag ingen relation till bibeln. Men så kom jag i kontakt med 

Carl Michael Bellmans visa Fredmans sång n:o 35. Den är mer känd i omgjort format som 

den moderna barnvisan ”Gubben Noak”. Uppsatsen titel är visans första rad och den följs av:  

När han gick ur arken 

plantera han på marken 

Mycket vin, ja mycket vin, ja 

detta gjorde han. 

Att Noa planterade vin kände jag inte igen. En snabb efterforskning visade att denna del, som 

finns med i bibeln, inte finns med i Barnens bibel. Varför har detta tagits bort? Här såddes 

fröet som resulterat i denna studie. Att skriva en barnbibel är ofta att sammanfoga en gammal 

tradition med egna uppfattningar.
2
 Eftersom det rör sig om en religiös text kan det förändra 

den teologiska innebörden. Denna nya version sprids sedan till barn. Därför är det viktigt att 

undersöka vad barnen får ta del av och intressant att se hur detta förändrats med tiden.  

 

1.1  Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur transformationen från bibeltext till 

barnbibeltext har genomförts vid tre olika tidpunkter i Svensk historia. Bibelns berättelser har 

en fast ram vilken inte ändrats speciellt mycket de senaste 500 åren, men tolkningen och 

tillämpningen av bibeln är i ständig förändring.
3
 När bibelns texter överförts till barnbiblar har 

författarna tagit sig olika stora friheter i transformationsarbetet vilket i sin tur förändrar 

textens innebörd i olika grad. Denna analys ska belysa dessa förändringar och hur dessa 

påverkar det budskap texten förmedlar. Analysen kommer att ske genom att jämföra hur 

berättelsen om syndafloden och Noa, 1 Mos 6:1 - 1 Mos 9:29 har berättats i tre olika 

barnbiblar. Dessa är: Figur-bibel i 1739 års upplaga, Biblisk historia för den första 

undervisningen i hemmet och folkskolan, från 1883 och Barnens bibel i 1983 års översättning 

av Ylva Eggehorn. Den bibel vilken huvudsakligen kommer att användas som referens, eller 

en slags förlaga, är Bibel 2000. För att identifiera och belysa skillnader och likheter gällande 

                                                 
1
 Sören Dalevi, Gud som haver barnen kär? (Stockholm 2007), s. 13.  

Av totala antalet sålda Barnens bibel är 460 000 Hallqvists översättning och 390 000 Eggehorns. 
2
 Se kap. 1.3.1. 

3
 Detta berörs senare i uppsatsen, se kap. 3. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fredmans_s%C3%A5nger
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själva texten kommer några narratologiska begrepp att användas. För att identifiera de 

förändringar som gjorts kommer adaptationsteorin primärt att användas, men ett fåtal begrepp 

utanför denna används också.  

 

1.2  Frågeställningar 

1. Hur har transformationen förändrat bibeltexten och format barnbibeltexten? Vad har 

tillkommit och vad har tagits bort? 

 

2. Kan man genom transformationerna utläsa vilka bakomliggande filosofier eller litterära 

strömningar, framför allt med avseende på barnsyn och barnets relation till religion, som 

rådde i det samtida samhället? 

1.3 Disposition 

Innan analysen presenteras de olika barnbiblarna, Bibel 2000, berättelsen om syndafloden och 

Noa, samt begreppen adaptation och transformation. Analysen kommer sedan att undersöka 

hur bibeltexten förändrats när den i respektive barnbibel anpassats till en yngre målgrupp. Via 

de resultaten kommer sedan en djupare diskussion föras vilken kopplar den samtida kontexten 

till de transformationer som gjorts. 

1.4  Metod 

Klingberg har i Barnlitteraturforskning – en introduktion föreslagit den metodiska inriktning 

som denna uppsats har:  

  Man undersöker hur en bearbetare förfar då han bearbetar en text som  

  inte ursprungligen skrivits för unga läsare till en upplaga för dem.
4
  

Resultaten som framkommer i studiet av de tre adaptationerna, med tyngdpunkt på 

stoffväljande och formväljande adaptation kontextualiseras sedan genom att kopplas till den 

samtid i vilken barnbibeltexterna mötte läsaren. De fokuseras på aspekterna barnsyn och 

barnets relation till religion 

                                                 
4
 Göte Klingberg, Barnlitteraturforskning – en introduktion (Stockholm 1972), s. 97. 
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1.5  Materialbeskrivning 

Gerald Genettes term transformation kommer att användas vid refererandet till det skeende 

som äger rum när en text bearbetas och blir en ny text. Genette kallar den text vilken fungerat 

som original för hypotext och den bearbetade texten för hypertext.
5
 

 

1.5.1   Hypotext - Bibel 2000 

För att kunna göra en transformationsanalys måste det finnas en förlaga och en tillämpad 

version av denna, alltså i detta fall en bibel och en barnbibel. Men att häröra vilken 

bibelversion (utgåva, språk) som författaren utgått från är näst intill omöjligt när man studerar 

återberättelser av bibeln, speciellt äldre sådana. Däremot kan man hävda att 

barnbibelförfattarna med stor sannolikhet, men i olika utsträckning, vävt in och färgat 

barnbiblarna med sina egna uppfattningar och tolkningar av bibelberättelsen. Detta är också 

en tes som Dalevi för i avhandlingen Gud som haver barnen kär?. Han menar att 

barnbibelförfattarna har ett ganska fritt förhållningssätt till bibelns berättelser och ibland har 

de inte primärt använt sig av en bibeltext som grund utan snarare av sina hågkomster av den.
6
  

I artikeln ”Bibelberättelser för unga” skriver Dalevi: ”Den föreställning en barnbibelförfattare 

har av vad ett barn är och bör vara, och den tradition en barnbibelförfattare står i, är således 

viktigare för hur en bibeltext presenteras och berättas än bibeltexten själv.”
7
 Denna 

motivering kommer att ligga till grund för denna uppsats. Det är alltså berättelsen om 

syndafloden och Noa vilken kommer att fungera som originalmaterial i denna analys. Av 

samma anledning är originalspråket inte heller viktigt för denna analys. Det som är intressant 

är den berättelse vilken barn i Sverige tagit del av genom de olika barnbiblarna. De är i sin tur 

resultaten av hur författare tolkat och använt den skriftliga såväl som den muntliga traditionen 

vilken bibelberättelsen vilar på. Alltså vad i berättelsen som man funnit viktigt att förmedla 

till läsaren, barnet, och på vilket sätt man gjort detta. Men det finns trots allt en mer eller 

mindre statisk version av berättelsen nedskriven och ett original måste likväl användas för att 

kunna jämföra och se transformationen. Den version som kommer att användas har hämtats ur 

Bibel 2000. Denna version kommer att användas eftersom det är den senaste vetenskapliga 

och officiella bibelöversättningen i Sverige.  

                                                 
5 Gérard Genette, Palimpsests: literature in the second degree (1982), övers. Channa Newman och Claude 

Doubinsky (Lincoln 1997), s. 5. 
6
 Dalevi, Gud som haver barnen kär?,  s. 16. 

7
 Sören Dalevi, ”Bibelberättelser för unga”, Religion & livsfrågor, Nr 3, 2007, elektronisk utgåva, 

http://www.flr.se/docs/artiklar/rol-0703.pdf, 2012-12-13, s. 15. 
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 För att minimera felmarginalen för valet av svensk bibelversion har en jämförelse av 

berättelsen om syndafloden och Noa gjorts utifrån följande svenska biblar: Gustav Vasas 

Bibel, Karl XII:s Bibel, den officiella översättningen från 1917 (Gamla och nya testamentet : 

de kanoniska böckerna : översättningen gillad och stadfäst av konungen år 1917) och Bibel 

2000 från 1999. Den första officiella versionen är Gustav Vasas Bibel (Biblia, thet är all then 

Helgha scrifft på swensko) från 1541. Karl XII Bibel utkom 1703 och är i stort sett likadan 

som Gustav Vasas Bibel, det som skiljer är formatet (Karl XII:s Bibel är i folioformat).
8
 

Däremellan utkom år 1618 Gustav II Adolfs Bibel. Denna har samma text som Gustav Vasas 

Bibel men med ny typografi, till exempel en ny konsekvent versindelning och den ordning på 

bibelböckerna vilken gäller än idag.
9
 Den andra officiella översättningen är 1917 års Bibel 

som har utrustats med en modernare språkdräkt. Utbytt är, förutom alla nya stavningar, vissa 

begrepp, till exempel: kött mot människor, furo mot gofer och alnar mot meter. Men 

kronologin och berättelsens innehåll är densamma på alla väsentliga punkter.
 
Bibel 2000 är 

den senaste officiella översättningen men skiljer sig inte nämnvärt från sina föregångare i 

innehåll och kronologi. Språket är däremot väsentligt omgjort sedan 1541 av naturliga skäl. 

Utifrån denna jämförelse anser jag mig kunna använda Bibel 2000 som huvudsaklig 

referensbibel i analysen av barnbiblarna. Men i vissa avseenden (till exempel 

tolkningsproblematik) lämpar det sig bättre att ha en mer samtida bibel att utgå ifrån vilket då 

nämns i texten.  

 

1.5.2   Hypertext - Barnbiblar 

Valet av barnbiblar har motiverats utifrån en rad olika faktorer, viktade enligt: typ av 

barnbibel, format, målgrupp, utgivningsår, och illustrationer. Målet har varit att hitta tre 

barnbiblar som ligger så pass nära varandra i dessa faktorer att en analys känns givande och 

samlad. Faktorn format ligger högt viktad men har egentligen bara uteslutit en barnbibel: 

Bibel för barn från 1817 vilken mäter endast 5 x 4 cm. Detta påverkar i så stor grad 

innehållets omfång att den uteslöts av den anledningen. I övrigt är typ av barnbibel, målgrupp 

och utgivningsår viktat tyngst. Vad gäller typ av barnbibel går det i stort att dela in 

barnbiblarna i olika segment. Klingberg delar in dem i tre kategorier: bibelutgåvor för barn, 

                                                 
8
 ”1700-talet”, Svenska Bibelsällskapet, http://www.bibeln.se/om-bibeln/bibelns-tillkomst/svensk-

bibelhistoria/1700-talet/, 2012-11-27. 
9
”1600-talet”, Svenska Bibelsällskapet, http://www.bibeln.se/om-bibeln/bibelns-tillkomst/svensk-

bibelhistoria/1600-talet/, 2012-11-27. 

http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?host=localhost+10198+DEFAULT&lng=sv&search=KEYWORD&function=COPVOLSCR&u1=4&t1=Gamla%20och%20nya%20testamentet%20%3A%20de%20kanoniska%20b%C3%B6ckerna%20%3A%20%C3%B6vers%C3%A4ttningen%20gillad%20och%20stadf%C3%A4st%20av%20konungen%20%C3%A5r%201917&elementcount=1
http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?host=localhost+10198+DEFAULT&lng=sv&search=KEYWORD&function=COPVOLSCR&u1=4&t1=Gamla%20och%20nya%20testamentet%20%3A%20de%20kanoniska%20b%C3%B6ckerna%20%3A%20%C3%B6vers%C3%A4ttningen%20gillad%20och%20stadf%C3%A4st%20av%20konungen%20%C3%A5r%201917&elementcount=1
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bibelspråksamlingar och bibelberättelser.
10

 Jag har valt att studera barnbiblar som är 

återberättelser av bibeln – bibelberättelser enligt Klingberg. Detta för att de speglar samtiden i 

hög grad och ger författaren friare ramar när det kommer till vad och hur man vill gestalta 

bibelns berättelser. Såväl Barnens bibel och Biblisk historia är bibelberättelser medan Figur-

bibel enligt Klingberg bör räknas som bibelutgåva, ”ehuru innehållet framför allt förmedlas 

via bilderna”.
11

 Men jag håller inte med Klingberg på den punkten och anser den vara en 

bibelberättelse då texten är kraftigt redigerad och innehållet förmedlas via en kombination av 

redigerad prosa, vers och bilder.  

 Målgruppen för de tre utvalda barnbiblarna är ganska samlad och kan sägas ligga 

mellan 5 och 10 år. Den första versionen av figurbibel utkom 1707 och tillägnades Karl XII:s 

systerson Karl Fredrik som föddes år 1700.
12

 Målgruppen skulle då kunna tänkas ligga från 7 

år och uppåt. I företalet står också att den är lämplig för barnen som snabbt ledsnar på att läsa 

den vanliga bibeln.
13

 I Företal till Biblisk historia står att de barn som ”lärt känna 

bokstäfwerna” inte bör ges Abc-boken ”utan all kristendomsunderwisning måste börja med 

läsning af bibliska Historien”.
14

 Målgruppen bör då ligga någonstans från 4-5 år och uppåt. 

Barnens bibel delas ut av Svenska kyrkan till dess medlemmar när de fyller 5 eller 6 år.
15

 

 När det gäller utgivningsår var det viktiga att en tydlig teologisk och gestaltande 

förändring skett mellan barnbiblarna snarare än en jämn spridning räknat i år. Den så kallade 

figurbibeln utkom första gången 1707 som Bibliska historier / vthi figurer afsatte / och theras 

innehållvthi korta rim författade. Den hade då 154 illustrationer med varsin fyrradig strof. 

Nästa utgåva kom 1739 och har i stort samma innehåll som utgåvan från 1707 men nu har det 

tillkommit 76 nya bilder och korta prosastycken till bilderna.
16

 Det är denna utgåva som 

används i denna uppsats och den kommer att refereras till som Figur-bibel.  

 Bibliska historier utkom 1883. Barnens bibel av Anne de Vries utkom 1948 på 

nederländska under titeln Kleuter vertelboek voor de bijbelse geshiedenis. I Sverige utkom 

den första gången 1961 i översättning av Britt G. Hallqvist och sedan 1983 i översättning av 

Ylva Eggehorn. Dessa bygger på en tysk förkortad översättning från 1955. Jag har valt att 

                                                 
10

 Göte Klingberg, Svensk barn- och ungdomslitteratur 1591-1839: en pedagogikhistorisk och bibliografisk 

översikt (Stockholm 1964), s. 14. 
11

Ibid., s. 15.  
12

Ibid., s.16. 
13

 Sven Johansson Digelius, Figur-bibel (1707), 2:a utökade uppl. (Stockholm 1739) i Företal (opaginerat) 
14

 F.W. Fredrikson, Biblisk historia för den första undervisningen i hemmet och folkskolan, (Helsingfors 1883), i 

Företal (opaginerat).  
15

 Dalevi, Gud som haver barnen kär?,s. 11. 
16

 Det finns även en utgåva från 1777 som endast skiljer sig från 1739 års upplaga i stavningen (egen 

observation). 
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arbeta med utgåvan från 1983 eftersom jag vill undersöka den barnbibel som min generation 

fått läsa. Det finns också en reviderad upplaga från 1999 och en upplaga från 2004 med nya 

bilder. Dessa har samma text som 1983 års version förutom att ett par korta passager tagits 

bort. Figur-bibel och Barnens bibel är illustrerade medan Bibliska historier saknar 

illustrationer. Jag har ändå bedömt att en fullgod jämförande analys kan genomföras.  

 

1.5.3   Berättelsen om syndafloden och Noa 

Berättelsen om syndafloden och Noa ur Gamla Testamentet (1 Mos 6:1 – 1 Mos 9:29) har 

valts på grund av en rad olika skäl. Den är välkänd och vanligt förekommande i barnbiblar 

från alla tider.
17

 Berättelsen om Noa har precis som många andra av Gamla testamentets 

berättelser en komplicerad och tvetydig gudsbild vilken författaren måste förhålla sig till. Den 

innehåller också många besvärliga ämnen för en barnbok att handskas med, såsom död, 

gudsfruktan, onykterhet, nakenhet, att bli straffad för någon annans gärningar och så vidare. 

Noa nämns första gången i 1 Mos 5:29 men detta kommer inte att beröras då det endast är en 

redogörelse för Noas ursprung. Det förekommer i barnbiblar och olika bibelutgåvor 

stavningarna Noah, Noach och Noa. Jag kommer genomgående att använda Noa, som det står 

i Bibel 2000. 

 

1.6  Avgränsningar 

Fokus kommer att ligga på texten men eftersom illustrationer förekommer i Barnens bibel och 

Figur-bibel så kommer en enklare bildanalys att genomföras löpande som ett komplement till 

textanalyserna. Samtliga texter kommer att läsas på svenska oavsett originalspråk. Vid 

jämförandet mellan transformationerna och den historiska kontexten kommer analysen att i så 

stor mån som möjligt avgränsa den historiska ramen. Den historiska kontexten blir därför 

kraftigt begränsad och anpassad efter det innehåll som barnbiblarna har.   

 Analysen rör i första hand endast berättelsen om syndafloden och Noa. Då det refereras 

till en barnbibel avser det endast den berättelsen om inte annat nämns. 

1.7 Transformation och adaptation 

Genette använder termen transformation om all bearbetning av en text till en annan men i 

detta fall används transformation som term endast för bearbetandet från en text ämnad för 

vuxna (bibeln) till en text ämnad för barn (barnbiblarna). Transformation fungerar i uppsatsen 

                                                 
17

 Egen iakttagelse vid sökandet av barnbiblar.  
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som ett paraplybegrepp under vilket termen adaptation ryms. Den definition av adaptation 

som här används är den enligt Klingberg och den har ett snävare omfång än transformation 

vilket gör att den lämpar sig mindre bra i vissa avseenden.  

 Theodor Brüggemann infördes i litteraturvetenskapen termen ”adaption” 1966 som 

beteckning för det hänsynstagande som tas vid skapandet av en text för en yngre målgrupp.
18

 

Begreppet tillkom i Brüggemanns sökande efter det specifika för barnlitteraturen som han 

ansåg vara av sociologisk art eftersom den skrivs för en bestämd läsekrets. Adaptation 

definierades då som: ”Uppträdandet av egenskaper hos produkter för speciella 

avnämnargrupper som beror på att producenterna har sökt ta hänsyn till (verkliga eller 

förmodade) egenskaper hos mottagarna.”
19

 Utifrån Brüggemann och även Malte Dahrendorfs 

arbete har Klingberg utvecklat den form av adaptation och de termer som kommer att 

användas i denna uppsats. Klingberg avgränsar adaptation till texter ämnade för barn och så 

kommer begreppet att användas i detta arbete.
20

  

 Adaptationsteorin har mötts av kritik vilken i många fall kan ses som befogad. Teorin 

generaliserar mycket och den bygger på antaganden om vad barn har för egenskaper. 

Eftersom den jämför barnlitteraturens egenarter med vuxenlitteraturens kan den uppfattas som 

normativ och värderande då den utgår från det hänseenden i vilka barnlitteraturen skiljer sig 

från vuxenlitteraturen. Men eftersom den här analysen inte arbetar med att genomföra en 

adaptation eller värdera texter, utan studerar hur adaptationer har genomförts kan 

adaptationsteorin användas som ett verktyg för att lättare se de ändringar som gjorts från 

hypo- till hypertext.  

 Klingberg särhåller fyra olika former av adaptation: stoffväljande, formväljande, 

stilväljande och medieväljande adaptation.
21

 När det gäller stoffväljande adaptation begränsas 

urvalet i första hand av vad författaren har för uppfattning om barnets (bristande) kunskaper 

och egenskaper, intressen, behov och upplevelsesätt. Bristande kunskap kan leda till ett 

enklare ordförråd. Försök att anpassa sig till barns intresse kan vara att låta barn ta upp en 

större del av berättelsen eller fokusera på sådant som man tror intresserar barn. Antagningar 

om barns behov kan resultera i en mer optimistisk livssyn för att främja trygghet och 

självständighet. Att ändra typ av humor eller mildra skräckinslag kan vara anpassningar efter 

det upplevelsesätt författaren tror barn har. Medan den stoffväljande adaptationen styr urvalet 

styr den formväljande adaptationen gestaltningen av en text genom de antagningar författaren 

                                                 
18

 Göte Klingberg, Adaptation av text till barns egenskaper – en lägesrapport om ett begrepp (Lund 1981), s. 1 f. 
19

 Ibid., s. 2. 
20

 Ibid., s. 2. 
21

 Ibid., s. 95-101. Hänvisningen gäller hela stycket. 
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gör gällande barns bristande förmåga att hålla samman stora helheter, brister i kunskap, 

intressen och upplevelsesätt. Detta kan speglas i att färre problem och avvikningar tas med, 

svåra ord förklaras, perspektivet för skildrandet blir ett barns, berättelsens tid förkortas, ökad 

spänning men lyckliga slut införs, mer redogörelse för handlingar och mindre för 

miljöbeskrivningar och tankar. Den stilväljande adaptationen har med språket att göra (antal 

verb, substantiv, meningslängd etc.) och eftersom de olika barnbiblarna har olika modernt 

språk, men likväl samtida, och ingen egentlig skriftlig förlaga finns kommer den 

adaptationsformen inte att beröras. Den sista formen är medieväljande och rör böckers längd, 

format och illustrationstäthet. Eftersom denna analys endast behandlar en berättelse kommer 

den medieväljande adaptationen inte att beröras in någon större utsträckning. 

 Valet och utformningen av illustrationer styrs på liknande sätt som för texten. Den 

stoffväljande adaptationen styr vad som ska illustreras. Detta kan styras av barnets förmodade 

bristande kunskaper vilket gör att man undviker att illustrera sådant som barnet inte känner 

till. Men samtidigt kan illustrationerna hjälpa barnet att få kunskaper och förklara skeenden. 

En annan utgångspunkt kan vara att illustrera sådana händelser som man tror intresserar 

barnet eller att undvika sådant som man tror kan skrämma barnet.
22

 I denna uppsats kommer 

text och bild att behandlas parallellt och under samma rubriker.  

 Eftersom adaptation utgår ifrån barns förmodade egenskaper särskiljer Klingberg 

begreppet från andra närbesläktade termer. Han skiljer adaptationen från översättning, 

internationella samtryck, didaktisering, purifikation, modernisering och medieöverföring. 

Termerna didaktisering och purifikation kommer också att användas i denna analys därför att 

de kan vara viktiga inslag i transformationen fastän de ligger utanför adaptationsbegreppen. I 

denna uppsats används Klingberg definitioner enligt:  

 Didaktisering: ”Införandet av en intention att ge kunskaper eller/och inlära moraliska 

attityder och beteenden.”
23

 Klingberg menar att adaptation handlar om att anpassa texten efter 

barnets (verkliga eller förmodade) egenskaper så som ”intressen, behov, upplevelsesätt, 

kunskaper, läsförmågor etc.”. Han menar att all barnlitteratur måste vara anpassad för barn 

men kan däremot vara både didaktisk och icke didaktisk.
24

  

 Purifikation: ”Förändring som beror på hänsyn till mottagarnas (förmodade) värderingar 

eller (när det gäller produkter för barn) till de vuxna förmedlarnas (förmodade) värderingar.”
25

 

 

                                                 
22

 Klingberg, 1981, s 101. 
23

Ibid., s. 10. 
24

 Klingberg, 1972, s. 95. 
25

 Klingberg, 1981, s. 13. 
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1.8 Forskningsöversikt 

Det är ont om barnbibelforskning i Sverige. I Tyskland finns betydligt mer forskning men 

eftersom området är så pass outforskat i Sverige är det väldigt ont om svenska översättningar. 

Jag har således inte tagit del av den tyska barnbibelforskningen. I Sverige har Sören Dalevi 

skrivit en akademisk avhandling, vars relation till denna analys måste klargöras:  

 Sören Dalevis avhandling Gud som haver barnen kär? utgavs 2007. Hans 

frågeställningar var: ”(1) På vilket sätt har transformationen gjorts – har något lagts till, har 

något tagits bort? (2) Vad blir den teologiska implikationen av det som lagts till eller tagits 

bort?”
26

 Dalevi har analyserat Barnens bibel i 1961 års översättning av Britt G. Hallqvist och 

den svenska översättningen (av Lars Åke Lundberg) av Børnebibelen av Johannes Møllehave 

som utkom i Sverige 2006. Ur dessa har han valt fem berättelser (varav syndafloden och Noa 

inte är en). Dalevi använder sig av några narratologiska och teologiska verktyg för att belysa 

den narratologiska respektive teologiska transformationen. Han undersöker hur 

transformationen gjorts och hur den påverkat gudsbild, Jesusbild och barnsyn. Som synes är 

mitt syfte och mina frågeställningar snarlika Dalevis. Men analysen sker av olika berättelser 

och i olika barnbiblar. Dalevi saknar också mycket av det historiska perspektivet vilket är en 

viktig del av denna analys. Dalevis arbete har varit till stor hjälp, framför allt som en källa till 

litteratur och som ett gediget arbete att jämföra mina egna resultat med. Hans bok ligger även 

till grund för detta avsnitt om forskning då han gjort en bra sammanfattning över 

forskningsläget.
27

  

 Edith Aller släppte 2003 en pedagogisk avhandling vid Danmarks Pedagogiska 

Universitet med titeln Den bibelhistoriske fortællings sprogbruk. I den undersöker hon 

syndafloden i olika skriftliga och muntliga sammanhang från 1728 till nu i Danmark. Hennes 

primära frågeställning är: Hur har barnbibelförfattaren utformat barnbibeln språkligt, och 

vilken hållning och hänsyn avspeglar den? Aller har primärt använt sig av en textlingvistisk 

analysmetod och därunder en narratologisk. Hon studerar bland annat den danska 

översättningen av Barnens bibel. 

 Astri Ramsfjell släppte 2003 en doktorsavhandling vid Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet i Trondheim som heter ”’Kjære Gud, jeg har det godt’ 

Leserrolle og barndomskonstruksjon i religiøs didaktisk barnelitteratur”. Det är en analys av 

några narrativa texter från 1900-talets slut med uttalat syfte att lära barn om kristen tro och 

                                                 
26

 Dalevi, Gud som haver barnen kär?, s.12. 
27

 Dalevi, Gud som haver barnen kär?, s. 45-49. 
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livsåskådning. Barnens bibel är en av dessa men i norsk översättning. Ramsfjell vill finna 

barnet i texten förstått både som aktör i fiktionen och som inskriven läsare i den. 

 Göte Klingberg har författat många verk om svenska barnböcker genom åren och i 

dessa även studerat vilka barnbiblar som utgivits.
28

 Hans arbete och utvecklande av 

adaptationsteorin ligger som grund för den metod som används i denna uppsats. 

 Ruth B. Bottigheimers bok The Bible for Children: From the Age of Gutenberg to the 

Present utkom i USA 1996. Den avhandlar barnbibelns historia i USA och Europa ur ett 

sociologiskt och kulturellt perspektiv. Sverige finns inte med men det finns ett utförligt avsnitt 

om tolkningsproblematiken runt Noas drickande.  

2. Analys 

 

2.1  Analys av Bibel 2000  

Innan analysen av syndafloden och Noa i Bibel 2000 kan ske måste några narrativa egenheter 

belysas. Berättelsen om Noa är kronologiskt otydlig på några ställen och har skiftningar i 

olika upprepningar och detaljer. Till exempel står det att Noa går in i arken på två olika 

ställen: vers 7:7 och 7:13. Likaså kommer floden i tre olika verser: 7:6, 7:11 och 7:17. En 

detalj som upprepas med olika innehåll är hur många par djur Noa ska ta med på Arken. I vers 

6:19 står det ”ett par” medan det i vers 7:2 står att det ska vara ”sju par” (”av alla rena 

fyrfotadjur”). Dessa anomalier kommer sig av att berättelsen om Noa, precis som många 

andra berättelser i Gamla testamentet, är en sammansättning av olika varianter på samma 

berättelse.
29

 Bertil Albrektson beskriver ”skildringen av Noa och floden” som ett exempel på 

ett avsnitt ”som sammanvävts av mer eller mindre parallella berättelser”.
30

 Detta förfarande 

leder till ”bristande klarhet i dispositionen, upprepningar, ojämnheter och skarvar i texten”.
31

 

Legenden om Noa har sina rötter framför allt i Atrahasiseposet och Gilgamesheposet och är 

ett resultatet av olika redaktörers arbete
32

. Därför kommer dessa upprepningar av händelser 

inte att tillskrivas någon större vikt. 

 

                                                 
28

 Den bok vilken använts i sökandet efter barnbiblar i denna uppsats är Svensk barn- och ungdomslitteratur 

1591-1839: en pedagogikhistorisk och bibliografisk översikt (Stockholm 1964). 
29

Bertil Ringgren Albrektson, En bok om gamla testamentet, 5:e uppl. (Malmö 1992), s. 111. 
30

 Ibid., s. 113. 
31

 Ibid., s. 111. 
32

 Spieckermann, Herman, ”Noah”, The Encyclopedia of Christianity Volume 3, red. Erwin Fahlbusch, övers. 

Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids 1999), s. 764. 
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2.1.1   Story och diskurs 

Ett sätt att jämföra de olika texterna är att jämföra vilka delar av originalets story som finns 

med i barnbiblarna och om något tillkommit. Med story menas här berättelsens händelser 

tagna ut ur texten och satta i kronologisk ordning.
33

 Genette använder ordet histoire, men jag 

kommer använda den engelska motsvarigheten story.
34 

Man kan också inom varje verk 

jämföra hur story och diskurs förhåller sig till varandra. Med diskurs avses ett uttalande, 

diskurs eller som i detta fall den berättande texten.
35

 Då ordningen mellan story och diskurs 

inte överensstämmer uppstår en anakroni, alltså ett brott mot den kronologiska ordningen av 

händelser.
36

 För att på ett relativt enkelt och överskådligt sätt göra denna jämförelse kan man 

dela upp berättelsens story i en lista av akter, som sedan kan jämföras med diskursen eller 

andra texter. På detta sätt visar sig vad som tillkommit och tagits bort i transformationerna 

tydligt. Med akt menas här en del eller ett skeende som extraherats ur berättelsen och som är 

av vikt för berättelsen eller förmedlar en viktig innebörd (till exempel en del av, eller 

resultatet av en dialog eller monolog). Den kronologiska ordningen av storyns akter i Bibel 

2000 ser ut som följer: 

1. Gud ser att ondskan är stor på jorden.  

2. Gud ska förstöra allt på jorden. 

3. Noa är en god man. 

4. Gud talar till Noa: Noa och Gud ska ingå ett förbund och Noa ska bygga en ark. 

5. Noa bygger arken. 

6. Noa går in i arken. 

7. Floden kommer. 

8. Allt och alla dör, förutom de på arken. 

9. Vattnet drar sig undan. 

10. Arken strandar på Araratberget. 

11. Noa släpper ut en korp och tre duvor. 

12. Gud talar till Noa: Gå ut ur arken. 

13. Noa går ut ur arken. 

                                                 
33

 Lars-Åke Skalin, ”Narratologi – studiet av berättandets principer”, Litteraturvetenskap – en inledning, red. 

Bergsten, s. 176. 
34

 Genette, Gérard, Narrative Discourse (1972), övers. Jane E. Lewin (New York 1980), s. 27.  

Den svenska översättningen är historia men då den termen för med sig många andra associationer har jag valt 

engelskans story, som Skalin använder för den ”ordningen i vilken” händelserna som utgör storyn ”presenteras 

med den tid detta framberättande tar” (Skalin, s. 176). 
35

 Genette, 1980, s. 27. (Motsvarar Genettes narrative.) 
36

 Ibid., s. 35. 
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14. Noa offrar i Guds ära. 

15. Gud, monolog: Ska aldrig mer förstöra allt. 

16. Gud talar till Noa: Gud upprättar ett förbund med människan. 

17. Regnbågen sätts i skyn. 

18. Noa somnar naken av berusning. 

19. Ham ser honom och berättar för sina bröder. 

20. Sem och Japhet täcker sin far. 

21. Noa förbannar hans barnbarn Kanaan och välsignar Sem och Japhet. 

22. Noa blir 950 år och dör. 

Genom berättelsen följer story och diskurs varandra sida vid sida, det saknas alltså anakronier, 

med två undantag: (1) när berättaren säger att det innan syndafloden fanns jättar står det 

vidare att de fanns ”även senare” (1 Mos 6:4). När detta ”senare” faktiskt äger rum framgår 

inte av berättelsen och det är heller inte viktigt för berättelsen. (2) Korpen som Noa släpper ut 

flyger över jorden till dess att jorden är torr, berättelsen fortsätter dock från det att Noa släppt 

ut den.  

 

2.1.2   Berättaren 

Det första som måste slås fast är att Gud och berättaren inte är samma ”person”. Berättaren är 

dock nollfokaliserad. Med nollfokalisation menas att berättaren säger mer än karaktärerna vet 

och är Genettes motsvarighet till den engelska litteraturkritikens allvetande berättare 

(omniscient narrator).
37

 Förutom redogörelser av rena händelser finns redogörelser för Guds 

tankar, men av Noas inre tankar får läsaren inte ta del. Däremot redogör berättaren för varför 

Sem och Japhet vänder bort sina ansikten när de skyler den nakne Noa: ”de vände bort 

ansiktet, så att de inte skulle se sin far blottad” (1 Mos 9:23). Även fast det inte är utförligt 

beskrivet är deras beteende förklarat utifrån deras egna intentioner, vilka den nollfokaliserade 

berättaren har tillgång till. Men när det gäller Noa får läsaren endast se hans beteende utifrån. 

Man skulle kunna säga att när det gäller Noa är berättaren externt fokaliserad vilket innebär 

att berättaren säger mindre än karaktären vet.
38

 Läsaren får alltså inte ta del av karaktärernas 

känslor och tankar. 

 Berättaren är distanserad till det berättade och redogör utan egentliga reflektioner eller 

värderingar. Men att berättaren är på Guds sida står klart och de som Gud finner goda finner 

                                                 
37

 Genette, 1980, s. 188 f. 
38

 Ibid., s. 189 f. 
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även berättaren goda. Noa beskrivs som en ”oförvitlig och rättfärdig man; han levde i 

gemenskap med Gud” (1 Mos 6:9) och Noa ”hade vunnit Herrens välvilja” (1 Mos 6:8). 

Dessa är de enda egenskaper som tillskrivs Noa och de är de egenskaper vilka är viktiga för 

berättelsen. Berättandet sker retrospektivt men dialoger är i presens. Vad gäller dialogen 

mellan Gud och Noa så är det en envägskommunikation där Gud alltid talar till Noa och 

aldrig tvärtom. Noa talar dock till sina söner, vilka i sin tur inte talar till Noa. 

 

2.1.3   Gud och Noa 

Gällande gudsbilden kommer fokus i denna uppsats att ligga på att gudsbilden är komplicerad 

och inte odelat god på. Detta för att det är en aspekt vilken kan ses som problematisk vid en 

transformation. Utan att göra en djupare teologisk analys kan det fastslås att det är en 

hämndlysten gud och att det finns en problematik med att Gud utplånar människan som han 

skapat i sin egen avbild (1 Mos 1:27). I förbundet som sluts mellan Gud och människan sägs 

också att ”den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor”(1 Mos 

9:6), Gud är alltså inte en förlåtande gud. Gud ser också människan som ond av naturen: ”för 

att hon alltifrån ungdomen har ett ont uppsåt” (1 Mos 8:21).  

 Noa har egentligen bara en funktion i episoden med syndafloden och det är att vara en 

from och troende man. Han representerar det som människan ska vara. I övrigt tillskrivs han 

inga andra egenskaper och väldigt lite eget handlingsutrymme. Han bygger arken för att Gud 

säger så, han går in och ut ur arken när Gud säger så. Allt som sker, sker på Guds nåder. I 

episoden om Noa och Ham är hans roll däremot stor, men betydelsen av hans handlande är 

svårtolkad, se 3.2.3. 

 

2.2   Analys av Figur-bibel  

2.2.1   Urval – Synd och straff 

Berättelsen är kraftigt reducerad från originalet. Den presenteras genom kortare prosastycken, 

bilder och 4-strofiga verser, tre av varje. Dessa tre element kompletterar och förklarar 

varandra. Även datering av händelserna i förhållande till jordens födelse och Jesu födelse 

(enligt biblisk mytologi) har tillkommit. Berättelsens story består nu endast av originalets 

ramverk och de flesta detaljer och småepisoder är borta. Den kronologiska ordningen av 

storyns akter ser nu ut så här: 

1. Ondskan är stor på jorden. 
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2. Gud befaller Noa att samla in djur och mat i arken. 

3. Floden kommer. 

4. Allt och alla dör, förutom de på arken. 

5. Arken strandar på Araratberget. 

6. Regnbågen sätts i skyn. 

7. Noa somnar naken av berusning. 

8. Ham bespottar Noa. 

9. Sem och Japhet täcker Noa. 

10. Noa förbannar Ham och välsignar Sem och Japhet. 

Det har tillkommit ett flertal ellipser om man skulle tillämpa Figur-bibel:s diskurs på 

originalets story. Men om man bara ser till Figur-bibel fungerar berättelsen ändå rent logiskt 

och kronologiskt. Den stoffväljande adaptationen lämnar egentligen bara två huvudspår kvar i 

berättelsen: det om syndafloden och det om Noa och Ham. Ellipserna medför att många 

avstickare och problem nu inte nämns vilket också skulle kunna tillskrivas den formväljande 

adaptationen.
39

 Verserna tar läsaren med ända tillbaka till Adams tid och slutar samtida med 

texten. I och med Adam har faktiskt en avvikelse, om än obetydlig, från den huvudaskliga 

berättelsen tillkommit. I Företal står att Figur-bibel ska ge en första kontakt och kunskap om 

de bibliska berättelserna. Den som läser för barnet uppmuntras också att förklara berättelserna 

närmare och beskriva vad bilderna föreställer.
40

 Formatet och utrymmet för texten kan 

självklart spelat en stor roll för reduceringen av originalet. Men oavsett anledning är det 

intressant att se vilka episoder författaren fokuserat på eftersom de avslöjar vad författaren 

tycker är viktigast i berättelsen. Texten är visuellt indelad i tre delar vilka överensstämmer 

med de tre huvudsakliga skeendena i berättelsen – byggandet av arken, floden, Noa och Ham 

på Araratberget. Den röda tråden mellan delarna är människans synd och straff.  

 Även verserna följer denna tråd. I Företal står att verserna ” utwisa Figurens Historiske / 

dels Historiens andelige innehåll / eller ock små nyttiga Sedo-läror”.
41

 Det ”andelige innehåll” 

och ”Sedo-läror” som verserna uttrycker har alla människans synd och Guds straff 

gemensamt. Men de förklarar även i viss mån bilderna och kompletterar texten. Genom 

versen får läsaren veta att regnbågen är ett förbundstecken och genom texten att regnbågen är 

ett tecken för att ingen mer syndaflod ska komma. Men versernas primära funktion verkar 

vara att fastställa att det är på grund av synden som människan går under. Versen under andra 

                                                 
39

 Här blir Klingbergs indelning lite problematisk eftersom kategorierna av adaptation hakar i varandra. 
40

 Digelius, opaginerat i Företal. 
41

 Ibid. 
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bilden anger att Gud ”nödgas” straffa världen och i texten till första bilden står utskrivet att 

människan inte tog tillvara på sin 120 år långa bättringstid. Att Adam (Eva nämns inte) drevs 

ut ur Paradiset på grund av sin synd tas upp i den första versen som bevis på att Gud alltid 

(”städse”) straffar människans synd. Även episoden med Noa och Ham handlar om Hams 

synd och straff. Egentligen tar Figur-bibel bara upp ett ämne och det är att synd straffar sig 

och det enda skyddet mot detta är att följa Gud. 

 

2.2.2   Livssyn och upplevelsen av skräck 

Livssynen i Figur-bibel är något mindre optimistisk än den är i bibeln. I berättelsen fokuseras 

det mycket på synd, straff och död. Den första bilden signalerar dock glädje ur Noas 

perspektiv. Den visar hur Noa i förgrunden prisar herren i skyn, avbiladad genom den 

hebreiska skriften יהוה (JHVH, utläses Jahve på svenska) som betecknar namnet på Israels 

gud.
42 

Gud är centrerad och högst upp i bilden. Det strålar från de ljusa molnen, tankarna förs 

mot Guds välsignelse och härlighet. I bakgrunden kan man se alla djuren stiga ombord på 

arken. Den ljusa bilden med en knästående Noa betonar hans gudsfruktan och tro, vilken inte 

nämns i varken text eller vers även om han kan antas ingå i de ”frommom” som nämns i 

versen.  

 

Fig. 2.2.2.a. Djuren stiger på arken, Figur-bibel, s. 2. 

                                                 
42

 Ruth B. Bottigheimer, The Bible for Children: From the Age of Gutenberg to the Present (Yale University 

1996), s. 66. Angåede det svenska uttalet: “Tetragrammaton”, Wikipedia, 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton, 2012-11-21. 
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Men i övrigt är optimismen tillbakahållen. De glädjebringande episoderna med duvorna, 

uttåget ur arken, offret till Herrens ära saknas och förbundet mellan människan och Gud är 

nedtonat. Men regnbågen finns kvar och har i den sista bilden samma plats som Gud i den 

första och är en lyckans symbol. Det som verkar vara det avgörande i valet av stoff är att 

barnet är i behov av att känna till Guds straffande natur och människans synd. De tre 

episoderna fokuserar alla på detta samband. Om slutet är lyckligt eller inte kan diskuteras. Å 

ena sidan läggs en förbannelse över Ham, men å andra sidan blir Sem och Japhet välsignade.  

 Vad gäller upplevelsesätt har Figur-bibel ökat på skräckinslaget. Ungefär en tredjedel 

av hela berättelsen handlar nu om hur alla människor och djur drunknar. Detta är mer 

beskrivande än i originalet som istället innehåller olika upprepningar vilka berättar om allts 

undergång (se 2.1). I Figur-bibel målas istället upp en mer dramatisk bild av hur människor 

simmar och söker räddning i träd och på berg:   

Syndafloden kommer / thet regnar i 40. dygn / och diupsens kellor utbrista /  

för Menniskiornas Ogudachtighet. Menniskior och Creatue simma i watnet /  

och biuda til at berga sig på berg och i höga trä: men watnet stiger  

15. alnar öfwer thet högsta berg: moste altså alt / utom arken fördrenkas.
43

  

Den till texten tillhörande illustrationen fokuserar på samma skeende med drunknande, 

skräckslagna, nakna människor och djur, och är väldigt dramatisk.  

 

Fig. 2.2.2.b. Syndafloden dränker allt levande förutom arkens invånare, Figur-bibel, s. 3. 

                                                 
43

 Digelius, s. 3. 
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Illustrationen är betydligt mörkare än den första och sista i såväl färgmättnad som innehåll. 

Den ljusa guden från bild ett är nu utbytt mot mörka moln och strålarna är mer som pilar eller 

spjut vilka regnar över jorden. Arken ses seglande i bakgrunden, en påminnelse om att de som 

lyder Gud slipper straffas. 

 

2.2.3   Den druckne Noa och den bespottande Ham 

Precis som i Bibel 2000 motiveras endast Guds handlingar. Berättaren redogör kortfattat och 

distanserat för händelserna och nu är all dialog borta. Noa får därför en än mindre betydande 

roll i den här versionen och fungerar endast som en from och gudsfruktande man. Hans insats 

är som störst i episoden om hans drickande och Ham. Episoden anses så pass viktig att den 

illustreras. I bakgrunden kan Arken ses högst upp på ett berg och regnbågen står i skyn. Men 

bilden domineras av den druckne, sovande Noa och hans tre söner. Ham ses vänd och 

pekandes mot Noa. Sem och Japhet täcker Noa med ett tyg. Även vinrankor och ett krus finns 

med i bilden.  

 

Fig. 3.2.3. Noa ligger redlös på marken, Figur-bibel, s. 3. 

 

Men vilken är lärdomen från denna episod? I Figur-bibel bespottar Ham sin druckne far.
44

 

Detta är inte fallet i vare sig Bibel 2000 eller den samtida Karl XII:s Bibel. Här kan man i stort 

anta två möjliga anledningar till detta: att författaren vill belysa Hams skuld eller att 

författaren använt sig av en bibel där Ham hånar Noa. Båda anledningarna är möjliga men den 

förra mer än den senare. Ruth B. Bottigheimer visar tydligt att ingen given tolkning av 

                                                 
44

 Digelius, s. 3: ”[…] han [Noa] bespåttas af sin son Ham […]” 



22 

 

episoden finns vare sig det gäller biblar eller barnbiblar. I vissa biblar, till exempel de 

officiella svenska, ser Ham Noa ligga utslagen och naken och berättar detta för sina bröder. I 

andra, framför allt äldre biblar från 1100-talet och framåt, skrattar också Ham åt Noa. 

Versionerna varierar också beroende på vilken del av kristendomen (katolska, protestantiska, 

etc.) bibeln eller barnbibeln härrör och från vilken tid.
45

 Det kan alltså vara så att förlagan 

innehållit hånande handlingar från Hams sida.  

 Man kan sammanfatta Bottigheimers redogörelse med att det har funnits två 

huvudsakliga sätt att tolka episoden: antingen så har den använts för att avskräcka från 

alkohol (skulden ligger hos Noa) eller så har den använts för att visa att man inte ska vanära  

sin far (skulden ligger hos Ham).
46

 Den förra tolkningen hör till den äldre historien och den 

senare är den rådande moderna tolkningen.
47

 I Figur-bibel är det tydligt att felet är Hams som 

bespottar sin far och för detta förbannas. Detta förstärks även i versen vilken beskriver Ham 

som vårdslös med Herrens nåd. Men varför förbannas Ham och inte Kanaan som i Bibel 

2000? Kanske vill författaren bli av med tolkningsproblematiken som ligger i att Noa 

förbannar sitt barnbarn (som inget gjort) och inte sitt barn (Ham) vilken är den ”skyldige”. 

Även runt detta finns en lång och utdragen tolkningsdiskussion som rör allt från olika källor 

till olika översättningar.
48

 I Figur-bibel är denna tolkningsproblematik minimerad och 

kontentan av episoden är att Ham vanärar sin far och förbannas för detta.  

 

2.3   Analys av Biblisk historia  

2.3.1   Urval – Människans medfödda synd 

Biblisk historia följer originalberättelsen men några mindre narrativa ingrepp har gjorts. 

Texten läggs fram som prosa och saknar uppdelning. Berättelsen är döpt till Syndafloden. 

Storyn saknar fortfarande anakronier och även fast ellipser tillkommit så fråntar de väldigt få 

väsentliga episoder från originalet. Inga illustrationer finns och texten skulle närmast kunna 
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beskrivas som en lättläst version av bibeln. Kronologiskt ser ordningen av storyns akter ut 

som följer: 

1. Ewa föder söner och döttrar. 

2. Gud ser att ondskan är stor på jorden.  

3. Gud ska förstöra allt på jorden. 

4. Noa är en god man. 

5. Gud talar till Noa: Noa och Gud ska ingå ett förbund och Noa ska bygga en ark. 

6. De andra människorna ser Noa bygga arken men tror inte på Guds ord och bättrar sig inte. 

7. Noa går in i arken. 

8. Floden kommer. 

9. Allt och alla dör, förutom de på arken. 

10. Vattnet drar sig undan. 

11. Arken strandar på Araratberget. 

12. Noa släpper ut en korp och tre duvor. 

13. Gud talar till Noa: Gå ut ur arken. 

14. Noa går ut ur arken. 

15. Noa offrar i Guds ära. 

16. Gud talar: Gud upprättar ett förbund med människan. 

17. Regnbågen sätts i skyn. 

Berättelsen tar vid innan originalet (punkt 1) för att den kopplas samman med det föregående 

kapitlet om Kain och Abel. Antagligen görs detta för att det är en barnbibel ämnad för 

undervisning och man vill skapa en sammanhållen bibelberättelse. Man kan också se hur 

kapitlet efter knyter an till kapitlet om Syndafloden: ”En lång tid efter syndafloden[…].”
49

 

Berättelsen håller sig till grundstrukturen men en helt ny akt har tillkommit - punkt 6. Här 

trotsar människorna än en gång Guds varning (den första är de 120 år de får för botgöring) 

och tar inte sin chans till bättring.  

 Denna nya akt placerar skulden tydligare hos människorna och fritar Gud lite av 

ansvaret. Att inte ta med episoden om Noa och Ham resulterar i ett lyckligt slut med 

regnbågen, tecknet för förbundet mellan Gud och människorna, som avslutning. Detta tas 

dock ner något av den bön som följer berättelsen vilken påminner om människans syndfulla 

natur.  
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   Ack Gud och Herr’!   Slätt ingen man, 

   Min synd, ty wärr!   Som hjelpa kan, 

   Går mig så tung till sinnes!  I denna werlden finnes.
50

 

Den är som ett rop efter tröst och förlåtelse till Gud. Innebörden är tydlig: endast genom Gud 

kan man få sina synder förlåtna. Att episoden om Noa och Ham valts bort kan bero på att 

författaren vill fokusera på lärdomen om människans medfödda synd och förbundet med Gud 

och därför undviker avvikelser från huvudberättelsen. Man skulle kunna se saknaden av 

episoden med Noa och Ham som ett resultat av formväljande adaptation men också som en 

ren purifikation. Episoden innehåller såväl onykterhet som nakenhet och eftersom dess 

lärdom är svårtolkad kan författaren ha valt att helt enkelt stryka avsnittet. Man också tänka 

sig att den skulle skapa problem för en lärare eller förälder som läser tillsammans med barnet. 

Det nya slutet gör att berättelsen nu väl överensstämmer med det som Nikolajeva kallar för 

”barnlitteraturens grundmönster” vilket indelas i hem, uppbrott hemifrån, äventyr och 

hemkomst.
51

 (Detta mönster finns även i Barnens bibel men inte i Figur-bibel eftersom 

berättelsen fortsätter efter hemkomsten.) 

 

2.3.2   Förklarande berättare – mänskligare Noa 

Berättaren är fortfarande nollfokaliserad och distanserad till det berättade men några nya 

inslag har tillkommit. Läsaren får nu ta del av Noas tankar och hans handlingar motiveras, 

dock knapphändigt: Noa släpper ut korpen för att han vill veta om jorden är torr och han 

stannar i arken efter det att jorden torkat eftersom Gud inte sagt åt honom att gå ut. 

Perspektivet skiftar alltså nu mer åt Noas håll och fokaliseringen sker även genom honom. 

Men framför allt har berättaren nu en mer förklarande position. Anledningen till att Noa 

släpper ut korpen förklaras genom att det enda fönstret i arken sitter i taket. Alla andra detaljer 

om hur arken ska byggas är borttagna men att fönstret sitter i taket finns kvar. Att korpen inte 

återvänder beror på att den fann omkomna djur på vattnet att leva på. Likaså förklaras att 

anledningen till varför Noa inte går ur arken när den sista duvan inte återkommer och jorden 

är torr, är för att han väntar på Guds befallning. Alla dessa förklaringar har tillkommit för att 

läsaren inte ska behöva fundera (eller tillåtas) över detaljer eller sådant som i originaltexten 

måste tolkas och tydas. Berättaren är mer påtaglig och vänder sig direkt till läsaren med dessa 

förklaringar och en tydlig riktning mot en yngre läsare märks. Det syns även i hur författaren 

hanterar Guds första talakt. De två första meningarna är hämtade direkt ur en samtida bibel 
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och lyder: ”Menniskorna wilja icke mer låta min ande straffa sig, ty de äro kött. Jag will ännu 

gifwa dem hundrade och tjugu års dag.” Men den sista meningen är ny och förklarar mycket 

tydligt vad Gud tänker göra: ”Om de icke må bättre sig, skall jag förgöra dem utaf jorden.”
52

 

Utan den sista meningen är faktiskt Guds intention svårtolkad och tolkas till exempel idag av 

vissa som att människan ges en framtida maximal livslängd på 120 år,
53

 innan syndafloden 

levde människan upp mot 950 år. 

 Den förklarande berättaren tillsammans med den nyinsatta punkt 7 skapar vad som 

liknar en exempelberättelse. I dessa finns det goda och onda människor (oftast barn) vilka 

måste ta ställning till vad som är rätt eller fel handlande.
 54

 I Biblisk historia är det tydigare att 

folket inte bättrar sig och att Noa får en större roll. Han blir mer mänsklig, en karaktär med 

tankar och egenskaper, och därigenom lättare att identifiera sig med. Genom detta 

utkristalliseras tydligare de onda och de goda. De onda förgås och de goda välsignas.  

 

2.3.3   Didaktisering eller inte? 

Det redan didaktiska inslaget i originalet har förstärkts helt naturligt eftersom det handlar om 

en lärobok. Personnamn och berget Ararat är markerade i fet stil och likaså den lärdom som 

därigenom verkar vara berättelsens viktigaste: Gud ska inte förbanna jorden igen på grund av 

människan eftersom ”mennniskans hjertas uppsåt är ondt allt ifrån ungdomen. Så länge jorden 

står skall icke återwända [aldrig upphöra att skifta] sående och uppskärande, köld och hetta, 

sommar och winter, dag och natt.”
55

 Barnet ska veta att det finns en medfödd ondska i 

människan men att Gud trots det slutit ett förbund med människan. Men detta behöver inte ses 

som en didaktisk transformation, att man vill inpränta skuld hos barnet. Det kan även ses som 

att författaren utgått från barnets medfödda egenskaper: om barnet föds syndigt kan det vara 

betryggande att veta att Gud trots detta ingått ett förbund med barnet. På så sätt kan trygghet 

skapas. Att just skapa trygghet är ett drag vilket Klingberg identifierat som vanligt i den 

stoffväljande adaptationen.
56

 Att avsnittet också är i fet stil markerar att detta är det viktigaste 

i texten och detta förtydande inslag är en del av den formväljande adaptationen.  
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2.4   Analys av Barnens bibel 

2.4.1   Urval – Noa som huvudperson 

Berättelsen om syndafloden och Noa i Barnens bibel upptar fem sidor och är den längsta av 

barnbiblarnas versioner. Ett av uppslagen är uppdelat horisontellt med övre hälften text och 

nedre hälften illustration. Textens utformning påminner om bibelns, den är i prosaform och 

uppställd i två spalter och styckeuppdelad (inga mellanrubriker dock). Den kronologiska 

ordningen av storyns akter ser ut så här: 

1. Gud ser att ondskan är stor på jorden.  

2. Gud ska förgöra allt på jorden. 

3. Noa är en god man. 

4. Gud talar till Noa: Gud ska förgöra allt, Noa ska bygga en ark. 

5. Noa bygger arken. 

6. Folket hånar Noa.  

7. Noa går in i arken. 

8. Floden kommer. 

9. Allt och alla dör, utom de på Arken. 

10. Vattnet drar sig undan. 

11. Arken strandar på Araratberget. 

12. Noa släpper ut en korp och tre duvor. 

13. Gud talar till Noa: Gå ut ur arken. 

14. Noa går ut ur arken. 

15. Noa offrar i Guds ära. 

16. Gud lovar att inte dränka jorden igen. 

17. Regnbågen sätts i skyn. 

Storyn i Barnens bibel skiljer sig väldigt lite från den i Bibel 2000 förutom att slutet är satt 

innan episoden om Noa och Ham. Det som tillkommit är, liknande i Biblisk historia, att folket 

hånar Noa när han bygger arken och lyssnar inte på hans varningar (punkt 6). Här tas detta ett 

steg längre och människorna tillskrivs verkligt dåligt beteende och de hånar såväl Noa som 

Gud: ”Och om Gud verkligen finns, kan han gå och dra något gammalt över sig!”
57

 En av de 

stora förändringarna nu är att diskursen och storyn inte längre följer samma ordning – ett 
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flertal anakronier har uppstått i berättelsens första del. Diskursens ordning av akter ser nu ut 

så här (från och med punkt 7 är den samma som storyns): 

1. Beskrivning över bygget och den färdiga båten. 

2. Folket hånar Noa.  

3. Noa förklarar Guds intentioner för folket. 

4. Människornas ondska och Guds intention med floden redogörs för. 

5. Gud har sagt åt Noa att bygga arken. 

6. Noa och hans söner bygger arken. 

7. Noa går in i arken och Gud stänger dörren. 

Diskursen börjar med byggandet av båten (storyns punkt 5). Sedan redogörs för anledningen 

till bygget, människans synd och Guds kommande straff, i analepser (storyns punkt 1-4). 

Diskursen återvänder sedan till byggandet av båten och därefter följer story och diskurs 

varandra. (Även en proleps finns i början som berättar att det i slutändan bara är åtta personer 

som går ombord på båten - mellan diskursens punkt 1 och 2 beskrivs storyns punkt 7.) Vad 

dessa anakronier åstadkommer, eller anledningen till att de skapats, är att fokus nu, betydligt 

mer än originalet och de andra barnbiblarna, hamnar på Noa. Gud nämns inte förrän på rad 

30, och då för att Noa berättar om Guds planer. Det är först på rad 54 som berättaren redogör 

för Gud och hans intentioner och på rad 65 som han kommer till tals.  

 Berättaren har fortfarande nollfokalisation men nu redogörs i stor utsträckning för Noas 

inre: ”Noa älskade Herren, och han ville inte att hans familj skulle bli straffad av Gud”; ”Vart 

är vi på väg? undrade Noa och de andra i arken”; ”Noa tyckte det var tråkigt att behöva vänta 

[…] när han inte stod ut längre […]”; ”Noa förstod det”; ”Noa […] väntade på att höra Gud 

tala.” I Bibel 2000 är Noa närmast ett redskap vars funktion endast är att visa att kärlek till 

Gud är det enda som kan rädda människan. I Barnens bibel är han nu en riktig huvudperson 

vilken råkar utför ett äventyr men som klarar sig för att han har Gud på sin sida. En karaktär 

som barnet kan relatera till har skapats. När fokus hamnar på Noa hamnar även hans relation 

till de övriga människorna i första rummet. Dialog har tillkommit mellan folket och Noa. Det 

blir också tydligare att skillnaden mellan Noa och folket är att Noa älskar Gud medan folket 

inte gör det. Noa värderas som god och människorna beskrivs som ”onda”.
58
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2.4.2   En berättare för barn 

Berättaren är nu betydligt mer påtaglig och förklarande, ett typiskt drag för den formväljande 

adaptationen. Berättaren upprättar direkt i första raden en personlig relation till läsaren: ”Nu 

ska jag berätta för dig om en underbar båt.” Läsaren blir tilltalad personligen (”för dig”) och 

ett förtroende skapas som förstärks i rad tre med en retorisk fråga riktad till läsaren: ”Vem tror 

du byggde den stora båten?” Ramsfjell undersöker bland annat hur barnet konstrueras genom 

adressaten i Barnens bibel. Hon finner att de frågor som berättaren riktar till adressaten endast 

finns för att skärpa uppmärksamheten inför det direkt följande svaret. Det finns inget rum för 

tvivel eller andra uppfattningar än berättarens.
59

 Ramsjell analys gäller hela boken och detta 

stämmer mycket väl in i berättelsen om Noa. Det finns där tre frågor till adressaten som får 

sitt svar i nästkommande mening.  

 Att berättaren verkligen har ett barn i åtanke känns genom hela texten som saknar tunga 

ord eller myndigt uttryck. Borta är de exakta måtten på arken, den beskrivs nu som: ”en 

jättestor båt, över hundra meter lång.”
60

 Att en ark är en båt förklaras också av berättaren. 

Men berättaren är inte på samma nivå som barnet. Ramsfjell har undersökt hela Barnens bibel 

och identifierar tre myndighetsinstanser vilka ställer sig över barnet: Gud, berättaren och 

föräldraauktoriteten.
61

 I berättelsen om syndafloden är det berättaren som blir den tydligaste 

auktoriteten eftersom barn och föräldrar egentligen saknas. Noas relation till sina söner har 

ingen viktig eller uttalad funktion i berättelsen. Gud blir den sekundära auktoriteten genom 

sitt agerande och för att berättaren så tydligt ställer sig på Guds sida. 

 Berättelsen har utsmyckats med detaljer, dialoger, målande beskrivningar och en ökad 

dramatik. Texten är betydligt mer levande och läsarvänlig än originalet och den har utrustats 

med några cliffhangers i slutet på stycken: ”Men en morgon […]”; ”Och då kom den stora 

överraskningen.”; ”Då kom regnet […].” Spänningen är alltså rejält uppskruvad, något 

Klingberg ser som typiskt för den formväljande adaptationen. Aller uppmärksammar att 

berättelsen nu utspelar sig mer på microplan än macroplan.
62

 I bibeln är det Guds handlingar 

på ett stort plan som i första hand påverkar hela jorden och i andra hand de i arken. I Barnens 

bibel är berättelsen istället fokuserad på Noa och arken i första hand och den påverkan som 

resten av jorden drabbas av hamnar i skymundan. Även detta bidrar till en ökad dramatik på 

ett mer personligt än allmänt plan. 

                                                 
59

 Ramsfjell,  s. 389. 
60

 De Vries, s.17. 
61

 Ramsfjell, s. 388. 
62

 Edith Aller, Den bibelhistoriske fortællings sprogbrug (Danmarks Pædagogiske Univesitet 2003), s. 223. 



29 

 

2.4.3   Sagolikt - djur som karaktärer 

Klingberg nämner under avsnittet om stoffväljande adaptation att en författare till exempel 

kan låta djur få en viktigare roll i en berättelse för att författaren antar att barn gillar djur mer 

än vad människor gör.
63

 Detta är precis vad som skett i Barnens bibel där djuren nu fått en 

viktig roll. Men att djuren ska med på arken nämns inte innan utan kommer likt en 

överraskning för såväl läsare som Noa: ”Vilka var det som stod i en lång kö och trängdes för 

att komma in i arken? Jo, en massa djur!”
64

 Djuren får också komma till uttryck och bli 

mänskliggjorda genom berättaren. Korpen, vilken Noa släpper ut, ”var så lycklig över att få 

vara fri” och den första duvan som kommer åter till arken är ”missmodig”.
65

 Den andra duvan 

får till och med en konstgjord replik:  

Det var som om hon ville säga: ”Nu du Noa, nu dröjer det inte länge till,  

för nu ser man till och med träden ovanför vattnet.”
66

 

Även när Noa går ut ur arken ligger fokus på hur djuren lyckligt skingras in i skogarna. 

Utifrån fokuset på djur har också Noas offer till Herrens ära censurerats. Nu nämns det inte 

vad han offrar, i Bibel 2000 är det just djur han offrar och i stort antal: ”fyrfotadjur och fåglar 

av alla rena arter” (1 Mos 8:20). Det skulle också kunna röra sig om purifikation då barn i stor 

utsträckning kan tycka att det är fel att döda djur. Djurens vikt speglas också i val av 

illustration. Bilden som täcker nedre halvan på ena uppslaget domineras av djur. I Figur-bibel 

dominerade Noa bilden och djuren var i bakgrunden. Nu är det djuren som dominerar bilden 

och människorna som får ett steg tillbaka. Djur av alla typer och i alla möjliga färger och 

storlekar köar lydigt för att komma ombord på arken. Nu finns även Noas söner och deras 

hustrur med i bilden och den blir därför mer familjär. Gud eller symboler för Gud saknas helt 

och tonar ytterligare ner hans roll. 

 Berättelsen om Noa är Barnens bibel har många gemensamma drag med en saga.
67

 

Eftersom episoden med Noa och Ham saknas följer berättelsen nu sagans klassiska mönster 

mycket väl med ett uppbrott, en resa, en hemkomst. Slutet är odelat lyckligt och tas inte ned 

av t.ex. bönen i Biblisk historia. Berättelsen bygger på en spännande resa och djur får ta stor 

plats och den slutar lyckligt.  
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2.4.4   Livssyn och Gudssyn 

Även fast Gud får dela med sig av utrymmet till förmån för Noa finns Gud tydligt kvar i 

berättelsen. Han får mindre utrymme men berättaren väger upp detta genom att ställa sig 

tydligt på Guds sida och förklara det självklara i Guds beteende, t.ex. att all ondska måste bort 

från jorden. När arken seglar kommenterar berättaren: ”Och när Gud leder kommer man ju 

rätt.”
68

 Ordet ”ju” känns inskrivet för att ge meningen en känsla av självklarhet som ska dra 

med läsaren. Berättaren påtalar Guds godhet och försvarar Guds handlingar och vill att även 

läsaren ska ta Guds parti. Den vänlige och kamratlige berättaren lindar in det men ett 

didaktiskt inslag finns där om man skrapar lite på ytan. 

 Barnens bibel är den enda av barnbiblarna där Gud aldrig ger människorna någon 

tidsfrist för bot och bättring. Vidare verkar det av folkets ord: ”Och om Gud verkligen 

finns[…]”,
69

 som att människorna inte ens säkra på Guds existens. Ändå döms de hårt av Gud 

och berättaren. Vikten av att tro på och lyda Gud är minst lika stor i denna barnbibel som i de 

andra, men den är dold.  

 Humor saknas i originalberättelsen men finns rikligt i Barnens bibel. Folkets hån mot 

Noa innehåller vitsiga gliringar: ”Du ska ut och segla, du! Du tycker inte det är lite torrt 

här?”
70

 Djuren som köar för att komma ombord (istället för människor) är ett annat 

humoristiskt inslag. Det finns till och med en ordvits: när Noa säger åt folket att de som inte 

är på arken kommer att drunkna så är det istället Noas ord som ”drunknade i skrattsalvor”.
71

 

Syndaflodens dödsbringande effekt är nedtonad och nämns bara rakt ut en gång: ”Allt och alla 

hade drunknat i det [havet].”
72

 Notera också att det allmänna och vaga ”alla” används istället 

för människor. Några rader nedanför är det underförstått att allting dött men framlagt på ett 

mer positivt sätt eftersom läsaren följer invånarna i arken: ”Det enda liv som var kvar på 

jorden, fanns nu i arken.” Även Aller har uppmärksammat detta skifte: ”Og de handler ikke 

som i udgangsteksten om vandets dødbringende kraft, men som det framgår, om arkens og 

dens passagerers overlevelse.”
73

 Slutet är lyckligt eftersom episoden med Noa och Ham är 

borttagen. Alla dessa faktorer bidrar till att berättelsen blir ljusare och gladare vilket också får 

Gud att framstå som mindre hämndlysten. Hans otrevliga handlingar tonas ned och ställs i 

jämförelse med de onda människornas beteende. Detta medför också att Gud blir en mer 

odelat god Gud jämfört med originalets mer tvetydiga Gud.   

                                                 
68

 Nikolajeva, s. 20. 
69

 Ibid., s 18. 
70

 De Vries, s. 17. 
71

 Ibid., s. 18. 
72

 Ibid., s. 20. 
73

 Aller, s. 222.   



31 

 

3 Fördjupande diskussion – barnbibeln i dess kontext 

Analysen ovan identifierar de största skillnaderna mellan originaltext och barnbiblarnas 

versioner. De förändringar som transformationerna medfört kommer nu att kopplas till den 

samtida kontexten.  

 

3.1   Figur-bibel 

I analysen av Figur-bibel framkom det att stoffurvalet präglas av synd och straff, att 

gestaltningen har kraftiga inslag av skräck och att det läggs stor vikt vid episoden om Noa och 

Ham. Urvalet och formen känns med moderna ögon främmande men i den samtida kontexten 

växer en annan förståelse fram. En viktig faktor för att förstå berättelsens fokus på synd och 

straff är att förstå hur barns behov av kristendom ändrats genom tiden. I Sverige under 1700-

talet ansåg man att det fanns ett klart behov av kristendom för människans jordliga liv och för 

den eviga frälsningen, vilket också författaren till Figur-bibel nämner i Företal: ”thet Goda 

GUDs Ord är thet söta Manna / then aldra högnådigaste Siäla-spisen / utom hwilken ingen 

menniskia kan bliwfa wid andeligit lif behollen.”
74

 Detta berodde mycket på den dominerande 

uppfattningen att barnet var en syndig varelse, som hade en medfödd arvsynd.
75

 Denna tro 

förde med sig en nitälskande och påträngande uppfostringsmetod som gick ut på att bryta ned 

barnet och sedan fylla det med moral och religion. Det var helt enkelt nödvändigt för barnets 

eviga frälsning.
76

 Att förstå kopplingen mellan synd och straff kan på så sätt sägas ligga i 

barnets bästa intresse. Utifrån uppfattningen att barnet bär på arvsynden blir Figur-bibel:s 

innehåll en blandning mellan behov och anpassning till barnets medfödda egenskaper. 

 Även i samhället var kristendomen avgörande. Man måste till exempel, enligt 1686 års 

kyrkolag, kunna Katekesen för att få ingå äktenskap eller ta nattvard. Katekesen 

rekommenderandes också i 1724 års skolordning och användes i barnundervisningen i Sverige 

i över hundra år.
77

 Katekesläsningen som gick ut på att utantill lära sig svar på frågor präglade 

också tidens pedagogik vilken var väldigt mekanisk. I detta avseende är Figur-bibel modern i 

sitt användande av bilder, text och vers för att främja inlärandet. Möjligheten finns att Figur-

bibel har fått sin form från en äldre internationell tradition inom barnbibelområdet. Redan 

1540 utgav Wendelin Rihel Die Leien Bibel i Strasbourg som innehåller sammanfattningar, 

verser och illustrationer ur tredje Moseboken. Utformningen är alltså väldigt lik den i Figur-
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bibel och gjordes för att hjälpa barns och enkelt folks (”simple folk”) memorerande.
78

 Men 

formen passar även in i den nya pedagogik som uppstår under upplysningens 1700-tal. 

 Barnet sågs sedan långt tillbaka som en ofullständig vuxen och barndomen bara som en 

transportsträcka till vuxenlivet. Denna syn på barnet började dock ifrågasättas under 1700-

talet.
79

 John Locke bidrog mycket till detta.
80

 Locke hade en mer välvillig inställning till barn 

och beskrev barnet som ett oskrivet blad, en tabula rasa. Men han tog inte helt avstånd från 

den medfödda arvsynden eftersom barnet ansågs ha böjelser och lustar vilka måste 

kontrolleras. Detta skulle ske genom förnuftet, vilket var tidens honnörsord, och vägen mot 

god moral. Eftersom barnet sågs som ett tomt ark blev uppfostran och miljö de viktigaste 

inslagen i barnets utveckling. (Det var först under slutet av 1800-talet som arv och genetik 

kom in i bilden.)
81

 Den pedagogik upplysningen förde med sig var lekpedagogiken, vilken 

kortfattat kan sägas gå ut på inlärning genom lek och nöje. Namnet till trots rörde det sig om 

en pedagogik vars syfte var att fostra och undervisa. Klingberg beskriver denna funktion som 

den ”didaktiska intentionen” och den finns i såväl de äldsta religiösa barnböckerna som i 

upplysningens.
82

 Figur-bibel skulle kunna beskrivas som en bok vilken blandar nöje med 

nytta, som en (för tiden) lekfull bok med en didaktisk intention. Angående dramatiken och 

råheten i Figur-bibel så ansågs rädsla vara ett bra instrument för att lära barnen gott beteende. 

Många samtida böcker med didaktiska budskap var ända in på 1800-talet väldigt råa och 

grafiska.
83

 Till exempel kom 1849 den svenska översättningen av Heinrich Hoffmanns Der 

Struwwelpeter (Pelle Snusk) där det bland annat berättas om "Konrad Tumslickare" som får 

sina tummar avklippta för att han inte slutar suga på tummen och Harriet som brinner upp när 

hon leker med tändstickor.
84

 Tidens gudsbild var den av en grym och hämndlysten gud.
85

 Det 

fanns följaktligen inte några egentliga anledningar till att tona ned gamla testamentets 

vredgade Gud. Man kan alltså argumentera för att skräckinslaget inte är ett rent didaktiskt 

inslag utan en del av den formväljande adaptationen för att man ansåg att det hjälpte barnet att 

ta till sig en viktig lärdom. 

 I Figur-bibel finns episoden med Noa och Ham vilken i transformationen genomgått ett 

antal förändringar vilka eliminerar tolkningsproblematiken som finns i originalet. Även detta 
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speglar samtiden väl då barnen förväntades lyda sin far.
86

 De hade makten i familjen och 

barnen sågs närmast som deras egendom.
87

 Det fanns under början av 1700-talet både 

kyrkskolor och trivialskolor (för pojkar) men ingen obligatorisk skolplikt. Istället var, enligt 

1686 års kyrkolag, föräldrar och husbönder ansvariga för barnens undervisning, vilka 

förhördes av kyrkans folk.
88

 En stark och icke ifrågasatt fadersgestalt var därför nödvändig att 

upprätthålla. Den samtida litteraturen uppmuntrar ofta barn att inte ifrågasätta vare sig 

föräldrars eller Guds vilja och förhållandet mellan barn och föräldrar påminde mycket om 

förhållandet mellan barn och Gud. Både föräldrar och Gud ska lydas, annars straffas man.
89

 

Berättelsen om syndafloden och Noa lämpar sig verkligen bra här då den visar att man straffas 

för olydnad mot såväl Gud som förälder. Troligt är också att det är för att förtydliga detta som 

Kanaan (sonsonen) bytts ut mot Ham (sonen).  

 Utifrån allt detta blir det också tydligt varför författaren i ”Företal” så ivrigt förespråkar 

hur bilder, verser och text tillsammans underlättar inlärandet för barn. Om bibeln är en väg in 

i kristendomen och kristendomen den enda väg till ett lyckligt jordeliv och evig frälsning så 

blir bibelundervisningen för barn otroligt viktig. Författaren har anpassat bibelns berättelse på 

ett sådant sätt som han ansåg effektivast för att lära barnen. Det som från början kan verka 

vara en väldigt didaktisk transformation är snarare en adaptation anpassad efter de egenskaper 

och livsviktiga behov man såg hos barnen, fast med en didaktisk intention. 

 

3.2   Biblisk historia 

Den förändring av barnsynen som startade under 1700-talet drevs ytterligare framåt av Jean-

Jacques Rousseau och hans bok Emelie från 1762 vilken verkligen vände sig mot den kristna 

arvsynden. Barnet ses här som oskuldsfullt från födseln men genom påverkan från den yttre 

skuldfyllda världen riskera dess oskuldsfullhet att förvanskas.
90

 Denna idé vidareutvecklas av 

romantikerna vilka idealiserade barnet och såg det som välsignat av Gud. I motsats till 

upplysningens fokus på förnuft och verklighet betonade romantiken känsla och fantasi och 

dess nya pedagogik, som Klingberg kallar ”den nya lekpedagogiken”, kopplade samman lek, 

fantasi och konst.
91

 Om upplysningens pedagogik drevs av den didaktiska intentionen så drevs 

den romantiska pedagogiken av ”den känslo- och fantasistimulerande intentionen”.
92
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Romantiken kan i historieböcker lätt framstå som en total omstöpning av det litterära klimatet 

i Sverige, men det är egentligen först under slutet av 1800-talet barnlitteratur endast för 

underhållning slår igenom.
93

 Under perioden 1790 till 1839 stod böcker utan fostrande syfte 

endast för fyra procent av den totala utgivningen.
94

 Upplysningens och romantikens synsätt 

fanns alltså länge parallellt.  

 Den barnbibel som är samtida med romantiken är Biblisk historia, men det är det äldre 

synsättet på barnet och religionen som framträder i den, framför allt genom dess fokus på 

arvsynden. I Biblisk historia har arvsynden och kunskap om bibelberättelsen styrt den 

stoffväljande adaptationen och dess funktion som skolmaterial har styrt den formväljande. Att 

romantikens idéer om det välsignade barnet, lek och fantasi inte får komma till uttryck i 

Biblisk historia är inte konstigt. Inom religiöst och etiskt fostrande barnböcker dominerade 

upplysningens intention och betonande av förnuftet även under romantiken.
95

 Kristendomen 

spelar fortfarande en stor roll i Sverige, inte minst inom skolväsendet, och var inget att ta lätt 

på. Under 1800-talets slut gick Sveriges barn i folkskolan (eller småskolan). Biblisk historia 

utkom 1883, fem år efter den senaste läroplanen, då kallad normalplan. I den står bland annat 

att varje skoldag ska börja med ”morgonandakt med sång, bön och bibelläsning” och avslutas 

med bön och sång.
96

 Kristendomskunskap var tillsammans med läs- och skrivkunskap och 

räkning de första ämnen man lärde ut i skolan och skulle främja barnens ”sedliga och religiösa 

utveckling”.
97

 Kristendomsundervisningen skulle även hjälpa utveckla barnets läs- och 

skrivkunskap vilket också syns tydligt i ”Företal” till Biblisk historia som säger att barnet ska 

ges boken så fort det lärt känna bokstäverna istället för att som tidigare lära sig Abc-boken 

utantill. På så sätt kan barnet lära sig bibelns historier samtidigt som de lär sig läsa. Den 

didaktiska intentionen är alltså tydlig.  

 Normalplanen från 1878 anger också ”Metodiska anvisningar” som läraren bör följa vid 

undervisningen. Det mesta rör hur katekesundervisningen ska ske och de enda riktigt 

pedagogiska anvisningarna är att peka ut viktiga platser på en karta och låta barnen följa med 

i uppslagna böcker.
98

 I berättelsen om syndafloden är berget Ararat den enda namngivna 

geografiska platsen. Ararat är markerat i fet stil i texten, vilket överensstämmer bra med det 

ovan nämnda. Även personnamn är fetmarkerade vilket understryker att det handlar om att 
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lära sig dessa personer och platser utantill. 1862 övergavs växelundervisningen och den mer 

lektionsbaserde undervisningen började ta form. Den byggde på en kommuikationsform som 

gick ut på att läraren ställde frågor och barnen svarade, enligt modell från katekesen.
99

 Det är 

alltså inte tal om någon lekpedagogik enligt varken upplysningens eller romantikens läror. Att 

skolan nu övertagit mycket av den undervisande roll som föräldrarna tidigare haft kan vara en 

anledning till att avsnittet om Noa och Ham tagits bort. Det finns andra bibliska berättelser 

som på enklare sätt kan användas för att undervisa om respekt för föräldrar. Avsnittet saknas 

också i Barnens bibel vilket känns logiskt då föräldrarnas makt över barnen försvagats genom 

åren.
100

 

 Även fast romantikens lekpedagogik inte avspeglas i boken märks en annan skillnad. 

Från slutet av 1700-talet börjar synen på uppfostran nämligen ändras på andra sätt också. 

Pedagogiken gick sedan tidigare ut på klara regler som kunde läras utantill, till exempel 

katekesen. Man bedrev en mekanisk inlärning där fel fick straff som påföljd.
101

 Men nu börjar 

fostrandet sakta gå från uppmaning och tvång, mot att barnet istället ska förstå sitt eget bästa. 

Detta gjordes ofta genom exempelberättelser genom vilka man ville fostra barnets karaktär 

inifrån. Istället för att straffa ett barn för fel handling vill man nu genom skuldbeläggning 

styra barnet att handla rätt. Pedagogiken övergår (sakta) från mekanisk inlärning till 

förståelseinlärning.
102

 Under upplysningen gjordes gudsbilden mer god och Gud skulle inte 

längre porträtteras som en vredgad vedergällare.
103

 Det är också en markant skillnad mellan 

gudsbilderna i Figur-bibel och Biblisk historia. I den senare motiveras Guds handlande mer 

och flodens ödeläggning har tonats ned. Dessa faktorer kan vara bidragande anledningar till 

att Biblisk historia närmare sig exempelberättelsens utseende där Noa är det positiva exemplet 

och de övriga människorna det negativa. Episoden med Noa och Ham kan även strukits av 

denna anledning då den svärtar ned Noas goda uppträdande och gör exempelberättelsen 

mindre tydlig 

 

3.3   Barnens bibel 

 Jämfört med de tidigare barnbiblarna är det inte lika enkelt att utläsa en typisk samtid i 

Barnens bibel. Detta kan bero dels på bristen av tidsperspektiv och dels på den något 
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komplicerade resa boken gjort innan den blev den version som här studerats.
104

 Den samtida 

kontexten blir därför svår att exakt avgränsa. Målet har varit att placera den i 80-talets kontext 

eftersom det var i den samtida kontexten som Eggehorns version utkom, men på grund av de 

nyss nämnda faktorerna kommer tidsmässiga utsvävningar att göras. Det drag som 

identifierades i analysen var bland annat att fokus hamnat på Noa, att det finns en explicit och 

påtaglig berättare, att berättelsen påminner om en saga och att gudsbilden är den av en god 

gud. 

  Synen på barnet och dess behov förändras under 1900-talets första hälft. Efter andra 

världskrigets slut etablerades en ny syn som bejakade ”lek och upplevelse av den naturliga 

barnsligheten”.
105

 Tukt och fostran fick ge vika och den nya tiden behövde ny, mer frigörande 

barnlitteratur. Barnet ses inte längre som ett blankt ark för vuxna att fylla med kunskap utan 

det har en kompetens för att ingå i sociala sammanhang. Det finns ingen medfödd synd utan 

en vilja att kommunicera och barnet utvecklas genom relationer och i samspel med vuxna. 

Målet är att förverkliga sig själv.
106

 Berättaren i Barnens bibel kan fungera som en sådan 

vuxen. Det är en auktoritet, men än vänlig sådan, som för en slags dialog med läsaren genom 

det direkta tilltalet och de retoriska frågorna. Men berättaren har en agenda och är en del av 

den didaktiska intentionen som alltjämt finns kvar i denna moderna barnbibel, mer om detta 

nedan.  

 Under 80-talet blev sagan åter populär. Fantasin skulle stimuleras för att främja 

individens utveckling.
107

 Barnens bibel förhåller sig betydligt friare vad gäller både stoff och 

form än de två äldre barnbiblarna. Obehagliga element har tonats ned och barnvänligare (med 

moderna ögon sett) inslag har lyfts fram. Om man jämför Barnens bibel med Figur-bibel kan 

man se hur dramatiken bytt skepnad. I Figur-bibel är det dramatiska skeenden som beskrivs, 

men samma skeenden har tonats ned eller tagits bort i Barnens bibel, vilken istället ökat det 

dramatiska och äventyrliga inslaget i arkens tillkomst och seglats. Detta gör hela berättelsen 

betydligt muntrare och enklare att handskas med även fast den innehåller spänning. Förutom 

att berättelsen blivit mer sagolik har inslaget av exempelberättelse ökat i Barnens bibel (men 

med det menas inte att det finns ett faktiskt samband mellan böckerna). Skillnaden mellan den 

goda och gudfruktiga Noa och de onda gudsfrånvända människorna är nu markant. Aller 
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beskriver berättelsen i Barnens bibel just som en barnvänlig utgåva av den äldre traditionens 

exempeltext med ett starkt moraliskt inslag, och som en avvägd blandning av underhållning, 

information och påverkning Även Ramsfjell menar att aktörerna i berättelsen bidrar till 

konstruktionen av barnet genom deras egenskap av positiva och negativa exempelfigurer.
108

 

Dalevi menar att de flesta berättelserna i Barnens bibel har antagit sagoliknande karaktär och 

att det är ett grepp som ”författaren använder för att kommunicera sitt budskap” vilket också 

medför att boken ”uttrycker en svart-vit världsbild”.
109

 

  Sverige har sekulariserats allt mer under 1900-talet vilket innebär att kyrkan förlorat 

allt mer inflytande över samhället. Folkskolan upphör 1962 och grundskolan införs 

tillsammans med en ny läroplan som fastställde att all undervisning skulle vara 

konfessionslös.
110

 Synen på arvsynden har tonats ned under 1900-talet men, konceptet finns 

kvar än idag och är en källa för en fortlöpande debatt i Svenska kyrkan vilket gör att ett klart 

officiellt ställningstagande inte går att finna.
111 

En präst skriver på Svenska kyrkans hemsida 

att arvsynden ses som "avsaknad av den ursprungliga fullkomligheten".
112

 I Barnens bibel står 

inget om arvsynden. Det är när Gud ser Noas offer och den glädje han och hans familj 

uttrycker som Gud lovar att inte översvämma jorden igen.
113

 I bibeln står det att Gud ingår 

förbundet med människan trots att hon sedan ungdomen är syndig. Barnens bibel är Svenska 

kyrkans ”officiella” barnbibel sedan 70-talet,
114

 därför är det också passande att människans 

(eventuellt) medfödda ondska inte nämns. 

 Även fast det fortfarande finns kvar problematik kring Guds handlande så är det en 

övervägande god gud som porträtteras i Barnens bibel. Han mer eller mindre tvingas fram till 

syndafloden eftersom folket beter sig så ondskefullt. Dalevi finner också att gudsbilden 

genom hela boken är den av en god, kärleksfull och skapande Gud, men med det enda 

undantaget att han ibland tvingas straffa människor som beter sig illa. I de fall där Gud är 

inblandade i mindre trevliga saker finner Dalevi att detta löses genom att ”texten 

transformerats om till en dygde- eller exempelberättelse”.
115

 Genom berättarröstens inlägg 
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flyttas då fokus från Guds handlingar till de brister som finns hos de negativa 

exempelkaraktärerna. Gud kan trots otrevliga handlingar förbli en god gud. De goda 

karaktärerna kännetecknas av lydnad och kärlek till Gud.
116

  

 Den didaktiska intentionen som identifierats i de tidigare barnbiblarna finns fortfarande 

kvar, men den är nu mer inriktad på att konstruera ett lydigt barn. Att barnet ska lyda Gud är 

också det som de tre barnbiblarna framför allt har gemensamt. I de tidigare har lydnaden varit 

mer uttalad och motiverad med hjälp av fokus på straff. I Barnens bibel blir dess utformning, 

som liknar en saga med exempelkaraktärer, tillsammans med den explicite och kamratlige 

berättaren och den goda guden alla verktyg mot detta mål. Dalevi finner att hela boken 

genomsyras av att ”lydnad och anpassning (d.v.s. att ångra sin olydnad) är viktiga 

egenskaper” för frälsningen och att Guds nåd är villkorad.
117

 I berättelsen om syndafloden 

ställs verkligen detta på sin spets då de som inte lyder eller ångrar sin olydnad tillintetgörs 

medan de lydiga belönas med Guds kärlek. Dalevi ser fokuset på lydnad som en naturlig följd 

av att boken skrevs under andra världskriget då lydighetsmoral värderades högt.
118

 Men det 

har visat sig att lydnadsbudskapet 40 år senare inte är en lika självklar dygd.  

 Ramsfjell tar upp den kritik Barnens bibel mött varav att lydnad framställs som den 

idealiska moralen är en aspekt.
119 

Kritik riktades även mot att berättaren var så pass 

emotionellt laddad i karaktäriseringen av de bibliska personernas egenskaper, motiv och 

handlingar, och av skeendena som behandlades. Detta ledde fram till en reviderad tysk utgåva 

1988. I Sverige finns även en lätt reviderad utgåva från 1999 och en utgåva med nya bilder 

från 2004.
120

 I dessa versioner är berättelsen om Noa fortfarande fokuserade på lydnad men 

något mildare i hur folket utmålas. Det grepp som används för att förmedla budskapet om 

lydnad är alltså något nedtonat. Lydnad ska inte ses som typiskt för 80-talet utan mer som en 

rest av bokens tillkomst. Den författades under andra världskriget, en tid då disciplin och 

lydnad för auktoriteter dominerade.
121

 Denna rest finns dock kvar och ger berättelsen dess 

didaktiska intention. Eftersom arvsynden saknar en given position i det sekulariserade och 

moderna Sverige blir lydnaden i sig det dominerande budskapet.  
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3.4   Avslutning 

Berättelsen om syndafloden och Noa har onekligen genomgått stora förändringar genom åren. 

Med tanke på att alla versioner i stort sätt utgår från samma original är det fascinerande att se 

hur olika författares tolkningar och tillämpningar förändrat berättelsens innehåll, gestaltning 

och framför allt dess innebörd. Genom detta kan man också se att den religiösa tron färgat 

samhället den verkat i men också låtit sig färgas av samhället. Att barnbiblarna inte avspeglar 

deras samtid fullt ut beror mycket på att de verkar inom en kristen kontext som varit mer 

konservativ än samhället i stort. Det blir också tydligt att det inte finns någon statisk tro utan 

att den är i ständig förändring, precis som resten av tillvaron. Eftersom bibelutgåvor genom 

tiderna tenderar att förändras knapphändigt blir barnbiblarnas betydligt friare förhållningssätt 

en mer effektiv markör av den samtid som de skapats i. Det finns otaliga barnbiblar utgivna i 

Sverige genom åren men väldigt lite forskning kring dessa. I denna outforskade litteratur tror 

jag att det finns mycket intressanta iakttagelser att göra och lärdomar att hämta. 
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5. Appendix 

5.1   Kyrkoordningen 2009 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära 

1 §  Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, 

 om gestaltas i gudstjänst och liv, 

 är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets 

 profetiska och 

 apostoliska skrifter, 

 är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska 

 trosbekännelsen samt i den 

 oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, 

 är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, 

 är förklarad och kommenterad i Konkordieboken 

 samt i andra av Svenska kyrkan bejakade dokument. 

 

5.2   Den augsburgska bekännelsen  

II. Om arvsynden 

1] Vidare lära de, att efter Adams fall alla människor, som fötts på naturligt sätt, födas med 

synd, det vill säga utan fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud samt med ond begärelse, 2] 

och att denna sjukdom eller arvsynd verkligen är synd, som medför fördömelse och bringar 

evig död även nu, åt dem, som icke födas på nytt genom dopet och den helige Ande. 

3] De fördöma pelagianerna och andra, som förneka, att arvsynden är synd, och för att 

förringa den ära, som tillkommer Kristi förtjänst och hans välgärningar, påstå, att människan 

genom förnuftets egna krafter kan rättfärdiggöras inför Gud. 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=kyrkoordningen%202009&source=web&cd=3&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.svenskakyrkan.se%2Fdefault.aspx%3Fdi%3D858329&ei=rtrJUMLbD4Tj4QSX4ICAAw&usg=AFQjCNFT4oLII_qj1CGFnIJQMhaWzZAsCQ&bvm=bv.1355272958,d.bGE

