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Inledning 

Bakgrund och inledning 

Barnbiblar är någonting som har funnits sedan Martin Luther, då det var han som stod bakom 

den första barnbibeln Passional som utgavs 1529.1 I Sverige har Svenska kyrkan varit aktiva 

ända sedan 1970-talet att dela ut barnbiblar till barn vilket har lett till att barnbiblar för många 

är den första kontakten man får till en bibeltext, och i vissa fall även den enda kontakten.2 

Barnbiblarna påverkar således barnets bild av Bibeln och dess innehåll. I och med att det finns 

många olika barnbiblar och att dessa inte räknas som officiella översättningar finns det även 

många tolkningar och bilder av Bibeln, som berättas för barn och tolkas på olika sätt hos dem. 

Viktigt att komma ihåg är att det inte bara är bibeltexterna i sin helhet som tolkas av läsaren 

utan alla detaljer i en text påverkas. Miljöerna berättelserna spelas upp i, språket, ordvalen och 

även enskilda karaktärer påverkas och tolkas i barnens ögon. Det som ett barn får läsa i en 

barnbibel kan påverka hela barnets syn av en bibeltext och dess miljöer och karaktärer.  

 Det är det sistnämnda, karaktärer, som denna uppsats ska ägna sig åt. Till följd av att 

barnbiblar oftast är barnets första kontakt med en Bibel betyder det också att de bibliska 

karaktärerna kommer att tolkas av barnen. Barnbiblarnas utmålning och framställning av en 

viss karaktär kommer att vara den bild som ligger till grund för barnens bild. Vad händer 

egentligen med en karaktär när den framställs i en barnbibel? Och skiljer sig dessa 

framställningar från evangelietexternas framställning? Dessa frågor ligger till grund för denna 

uppsats och mer specifikt frågor kring hur lärjungen Judas Iskariot karaktäriseras i barnbiblar. 

Varför just Judas är vald är för att han är en karaktär som spelar en stor och avgörande roll i 

evangelierna, i och med att han är den som förråder Jesus. Det finns även en tradition av att 

Judasbilden är en stark negativ bild på grund av att Judas svek frälsaren.3 Trots det får man 

som läsare inte lära känna honom på djupet. Man vet inte varför han agerar som han gör och 

intresset för denna uppsats har växt i och med det. Är detta tomrum om Judas någonting som 

barnbiblarna har täckt igen och om det är så, på vilket sätt? Vad ger barnbiblarna för 

information om Judas som påverkar barnens bild av karaktären?  

                                                
1 Dalevi, Den lömske Judas [Elektronisk resurs]: om bilden av Judas i Barnens bibel', Barnboken (Online). 
2 Dalevi, Gud som haver barnen kär? 11 
3 Fornberg, Matteusevangeliet 13:53-28:20 1b, 449 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärjungen Judas Iskariot, i denna uppsats 

benämnd som Judas, framställs och porträtteras i tre olika barnbiblar, utifrån tre olika 

bibelberättelser där Judas har en tydlig roll. Syftet är inte att karaktärisera Judas i en viss 

barnbibel, utan att med hjälp av utvalda bibeltexter få en helhetsbild av hur Judas har 

porträtteras i olika barnbiblar. Ett annat syfte som denna uppsats har är att få en överblick av 

vilka bibeltexter som återberättas i de olika barnbiblarna, och från vilka evangelier 

barnbiblarnas författare har valt att hämta sin information. Detta för att få se vad som har hänt 

med evangelietexten när den återberättas för barn, vad författarna har gjort med utgångstexten 

och hur det påverkar Judas som person.  

 Frågeställningarna för denna uppsats formuleras på följande sätt:  

Hur framställs och porträtteras lärjungen Judas i tre olika barnbiblar, utifrån vissa valda 

bibeltexter?  

 Vad har författarna gjort med evangelietexten när berättelserna om Judas berättas för 

barn?  

Metod 

I denna uppsats kommer en narrativ metod att användas. Jag kommer att studera de olika 

bibelberättelserna med hjälp av en del av en narrativ kritik av Elisabeth Struthers Malbon som 

är hämtad från Mark & Method.4 Denna narrativa kritik har fyra olika delar, och dessa är 

characters, settings, plot och rhetoric men i denna uppsats kommer enbart characters och 

rhetoric användas och benämns som karaktärer och retorik. Varför just dessa två är valda är 

för att de är mest relevanta för uppsatsens syfte, att se vad som händer med Judas när han 

porträtteras i barnbiblar.  

 Med karaktärer menar Struthers Malbon att en karaktär kan analyseras kring vad den 

säger eller gör, vad andra säger och gör kring karaktären och även vad författaren väljer att 

berätta om den.5 Jag kommer i karaktärsanalyserna analysera följande: 

• Vad karaktären gör samt hur den gör det.  

• Studera om och i så fall vad karaktären tänker eller känner. 

• Om karaktären talar och i så fall vad den säger samt hur andra karaktärer reagerar. 

• Studera hur berättarrösten presenterar karaktären för läsaren. 

                                                
4 Anderson & Moore, Mark & Method, 23 
5 Ibid, 28-29 
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Följande punkter gör att jag kommer få en överblickande bild av karaktären och vilken roll 

den spelar i texten. Med berättarröst menar jag vem som berättar historien och hur den 

berättar den. En viss berättarröst kan ha utmärkande drag och olika berättarröster kan ta olika 

stor del av en berättelse.6 Jag kommer i slutändan komma fram till om en karaktär är en rund 

eller platt karaktär. En platt karaktär är enkel, ensidig och konsekvent i sina ord och 

handlingar. Runda karaktärer är mer komplexa och dynamiska. En rund karaktär kan ändra sig 

och genomgå en förändring i en berättelse medan en platt karaktär inte gör det. Runda 

karaktärer framkallar även lättare en identifiering hos läsaren. En karaktär kan spela en stor 

roll i berättelsen men ändå vara platt och tvärtom. Därför är skillnaden mellan en rund och en 

platt karaktär inte att den ena spelar en större roll, utan djupare än så.7  

 Med retorik menar Struthers Malbon att frågan om hur en berättelse berättas svaras 

på och i och med det analyseras vilka retoriska grepp författaren har tagit.8 Jag kommer i 

retorikanalyserna analysera följande: 

• Studera hur handlingen beskrivs och berättas. Är det utförliga beskrivningar eller är 

det kort och koncist?  

• Är berättelsen inramad på ett tydligt sätt? 

• Finns det upprepningar eller omskrivningar i texten?  

• Studera om berättelsen är tagen ur sin kontext eller om det finns en tydlig början och 

ett tydligt slut i berättelsen.  

Dessa punkter gör att jag kommer kunna se hur berättaren väljer att förmedla berättelsen, och 

på det viset jämföra texterna i barnbiblarna med varandra och med evangelietexterna. Med 

hjälp av retorikanalysen ser jag vad som har hänt med berättandet när en historia återberättas 

för barn.  

 När de tre olika berättelserna av Judas har karaktärs- och retorikanalyserats i den 

valda evangelietexten och även i barnbiblarna kommer jag att jämföra dem och se vad som 

har hänt med utgångsberättelsen när den berättas för barn, och framför allt se vad som har 

hänt med karaktären Judas.  

 

                                                
6 Dalevi, Den lömske Judas 
7 Anderson & Moore, Mark & Method, 29; Amit, Reading Biblical Narratives, 71-72 
8 Anderson & Moore, Mark & Method, 43 
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Material och avgränsningar 

De evangelietexterna jag har valt att använda mig av är tre olika berättelser där Judas spelar 

en stor roll, utifrån vad han gör och vad som sägs om honom i dessa berättelser. Den första 

berättelsen utifrån kronologisk ordning är när Maria smörjer Jesus fötter med dyrt balsam, den 

andra är när Judas bestämmer sig för att förråda Jesus och den sista berättelsen är när Judas 

ångrar sig och lämnar tillbaka pengarna, för att sen ta sitt liv. Dessa tre texter kommer att 

presenteras mer längre fram i uppsatsen.  

 Jag har valt att använda mig av tre olika barnbiblar i denna uppsats. Dessa är 

Barnens bibel av Anne de Vries med svensk översättning av Ylva Eggehorn, De yngstas bibel 

av Karyn Henley med svensk översättning av Ulla-Stina Rask och Barnbibeln med 

underrubriken 365 illustrerade berättelser ur bibeln av Mary Batchelor med svensk 

översättning av Birgitta Carlquist.9 Dessa tre är valda för att det är tydligt att de är skrivna för 

barn, men trots det skiljer de sig från varandra vad det gäller berättande. Dessa barnbiblar har 

alla olika utgivningsförlag, vilket kan vara en fördel eftersom det står olika människor bakom 

dem, och det kan bli ett bredare perspektiv i och med det. Utöver de olika barnbiblarna 

kommer även olika evangelietexter analyseras som är hämtade från Bibel 2000. Varför Bibel 

2000 är vald är för att det är den senaste officiella översättningen till svenska.10 I enstaka fall 

kommer jag även att titta på den grekiska grundtexten ur Novum Testamentum Graece.11 Ett 

problem som är värt att nämna är att Bibel 2000 är en översättning och en tolkning av den 

grekiska grundtexten. Men jag har trots det valt att använda mig av den på grund av att det är 

den officiella svenska översättningen.  

Avgränsningar som jag gjort i denna uppsats är att jag inte tar in Judas karaktär som helhet, 

utan enbart ser till de valda texterna. Denna avgränsning är främst gjord av utrymmesskäl. En 

annan avgränsning jag har gjort i två av tre barnbiblar är att enbart analyserat texten och inte 

illustrationerna som hör till berättelserna. Men i De yngstas bibel där illustrationerna är 

tydligare och viktigare för helhetsintrycket har jag valt att analysera även bilderna. Jag har 

valt detta för att det är mindre text i De yngstas bibel och illustrationerna därför är en stor del 

av berättelsen. 

 
                                                
9 Vries, Barnens bibel; Henley, De yngstas bibel; Batchelor, Barnbibeln 
10 ”Officiella bibelöversättningar”, Svenska kyrkan, hämtad 2018-05-14 
https://www.svenskakyrkan.se/karlshamn-trensum/kyrkligt-abc---senaste-officiella-bibeloversattningen-10-ar 
”Bibel 2000”, Nationalencyklopedin, hämtad 2018-05-14 
 https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bibel-2000 
11 Aland, Nestle, Aland, Novum Testamentum Graece 
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Forskningsläge 

Det finns en mängd forskning om olika tolkningar av Judas men forskningen kring barnbiblar 

är svag. Eftersom denna uppsats främst handlar om barnbiblar har jag valt att avgränsa 

forskningsläget kring just det, och inte ta med den forskningshistoria som finns kring 

Judastolkningar. Det är främst i Tyskland som forskning kring barnbiblar har gjorts, och då 

mestadels med inriktning mot skola och historia.12 Christine Reents var en av de första 

forskarna inom ämnet med sin avhandling som kom ut 1984, Die Bibel als Schul- und 

Hausbuch für Kinder: Werkanalyse und Wirkungsgeschichte einer frühen Schul-und 

Kinderbibel im evangelischer Raum.13 En till avhandling kom ut i Tyskland 1990 av Sybille 

Peter-Perret och även den hade historisk inriktning, Biblische Geschichten für die Jugend 

erzählt: Studie zur religiösen Kinder- und Jugendliteratur des 18. Jahrhunderts.14 Dessa två 

avhandlingar finns inte översatta från tyska och jag har därför enbart haft tillgång till Dalevis 

information om dem. Det har även gjorts en viss forskning kring barnbiblar i USA, där Ruth 

B. Bottigheimer är det största namnet. Bottigheimers bok The Bible for Children: From the 

Age of Gutenberg to the Present kom ut 1996 och har en socialhistorisk inriktning som tar 

upp barnbiblar som en egen ordentlig genre, samt hur olika barnbiblar skiljer sig från 

varandra.15 I Sverige finns det en forskningsavhandling i ämnet och detta är Sören Dalevis 

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

berättelser och bilder.16  

 Dalevi undersöker hur barnbibeltexter transformerar bibeltexter från Bibel 2000. Han 

uttrycker sina frågeställningar på följande vis: ”(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?”17 Dalevi undersöker den narratologiska och även den teologiska 

transformationen med hjälp av olika verktyg för att få fram barnbiblarnas gudsbild, Jesusbild 

och barnsyn. Han utgår från fem olika bibelberättelser, hämtade ur både gamla och nya 

testamentet som på något vis berör barn, antingen undervisning eller handlingar mot barn eller 

barn som huvudkaraktärer men också en berättelse som tar upp ett av Jesus under, för att 

                                                
12 Dalevi, Gud som haver barnen kär? 45 
13 Reents, Die Bibel als Schul- und Hausbuch für Kinder: Werkanalyse und Wirkungsgeschichte einer frühen 
Schul-und Kinderbibel im evangelischer Raum 
14 Peter-Perret, Biblische Geschichten für die Jugend erzählt: Studie zur religiösen Kinder- und Jugendliteratur 
des 18. Jahrhunderts  
Dalevi, Gud som haver barnen kär? 45-46 
15 Bottigheimer, The Bible for Children: From the Age of Gutenberg to the Present.  
16 Dalevi, Gud som haver barnen kär? Barnsyn, Gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser 
och bilder 
17 Dalevi, Gud som haver barnen kär? 12 
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kunna undersöka Jesusbilden. Dalevi undersöker transformationen i två olika barnbiblar. 

Dessa två är Barnens bibel av Anne Vries med svensk översättning av Britt G.Hallqvist och 

Bibeln i berättelser och bilder av Johannes Møllehave med svensk översättning av Lars Åke 

Lundberg.18 I analysen som Dalevi lägger fram är den tydligaste slutsatsen att: 

”Berättarröstens funktion och enhetliga tilltal, direkt riktad till barnet, är en av de stora 

skillnaderna mellan bibeltext och barnbibeltext.”19 Detta visas på olika sätt och 

transformationen som sker i barnbiblarna kan både lägga till och ta bort information. Ett 

exempel är i berättelsen om Abraham och Isak, som Dalevi analyserar, där Barnens bibel har 

avdramatiserat händelsen genom att ta bort delen där Abraham lyfter kniven mot Isak medan 

Bibeln i berättelser och bilder har kvar den delen, men har lagt till en mycket tydligare 

karaktärsbeskrivning på Abraham där man får berättat för sig om Abrahams starka känslor för 

Isak.20 

 Dalevi har även kommit ut med en artikel 2015 där han undersöker hur 

Judasgestalten har bearbetas i Barnens bibel från 1961 och mer specifikt jämför han Judas i 

Barnens bibel med Judas i bibeltexten, där frågeställningarna är: ”Hur har Barnens 

bibel bearbetat bibelberättelserna om Judas för att barnen ska kunna tillgodogöra sig texten? 

Vilka av de diversifierade texter om Judas som finns i Nya testamentet ligger till grund för 

konstruktionen av karaktären Judas i Barnens bibel?”21 I denna artikel analyserar Dalevi 

bibelberättelser och berättelser från Barnens bibel för att se vad som har hänt med karaktären 

Judas. Han använder sig av två analysinstrument, och dessa är de narratologiska begreppen 

berättarröst och fokalisation. Med berättarröst svarar man på frågan om vem det är som talar, 

och med vilken auktoritet den talar. Fokalisation handlar om informationen man får som 

läsare och svarar på frågan om vem och vad man ser i en berättelse.22 Dalevi kommer under 

analysen fram till att Judas i bibeltexterna är en mångtydig karaktär medan mångtydigheten är 

den som går förlorad i Barnens bibel. Det finns en tydlig klarhet i Barnens bibel vad gäller 

skillnaden mellan hjälte och motståndare, mellan god och ond, och Judas görs till berättelsens 

tydliga motståndarkaraktär, menar Dalevi. Slutsatsen i artikeln är att med hjälp av den 

allvetandes berättarrösten och den tydliga fokalisationen där man som läsare får ta del av 

Judas tankar skapas en tydlig antipati för Judas.23  

 Trots att en barnbibel är en stor del av återberättandet av bibeln kan man tycka att det 
                                                
18 Vries, Barnens bibel, 1961. Møllehave, Bibeln i berättelser och bilder, 2006 
19 Dalevi, Gud som haver barnen kär? 192-193 
20 Ibid, 127 
21 Dalevi, Den lömske Judas [Elektronisk resurs]: om bilden av Judas i Barnens bibel', Barnboken (Online). 
22 Dalevi, Den lömske Judas 
23 Ibid 
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finns för lite forskning kring det. Därför är det intressant att se hur en karaktär som Judas 

förändras. Inte bara i Barnens bibel utan försöka få en helhetsbild genom att undersöka om 

och i så fall hur karaktären förändras i tre olika barnbiblar. 
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Analys 

I denna analysdel kommer varje berättelse som är vald för denna uppsats att gås igenom med 

en narrativ analys, var för sig. Berättelserna kommer att gås igenom i kronologisk ordning och 

först kommer berättelsen om när Maria smörjer Jesus fötter med balsam. Innan analysen av de 

olika berättelsetexterna kommer varje berättelse tas upp i sin helhet och även undersöka i 

vilka evangelier berättelsen återfinns i, samt även vilka evangelietexter som barnbiblarna 

refererar till.  

Efter varje analyserad berättelse kommer alla de fyra olika analyserna, med evangelietexten 

som utgångspunkt, sammanfattas. Vad har hänt med karaktärerna och retoriken i de olika 

barnbiblarna, utifrån evangelietexten? Är det några likheter och skillnader mellan 

barnbiblarna i deras förändringar?  

Maria smörjer Jesus fötter med balsam 

Denna berättelse återges i tre av fyra evangelier. Matteusevangeliet, Markusevangeliet och 

Johannesevangeliet. Händelsen äger rum under stilla veckan, när Jesus och hans lärjungar är i 

Jerusalem. Jesus och hans lärjungar är på middag hos en vän som tar fram en flaska med dyr 

balsamparfym som hon smörjer Jesus fötter och hår med, som en sista fin present innan han 

går mot sin död. Detta blir Judas arg för och tycker att de kan sälja flaskan för att ge pengarna 

till dem fattiga istället.24  

 Det finns viktiga skillnader mellan Johannes, Matteus och Markus text som är värda 

att nämna. Maria nämns inte vid namn i Matteus- och Markusevangeliet och Judas är inte 

specifikt uttalad i dessa två heller, utan där är det en kvinna som smörjer Jesus fötter och 

istället för Judas är det benämnt som alla lärjungarna (Matteusevangeliet) eller några 

(Markusevangeliet) som blir förargade. Skillnaderna går tillbaka redan till grundtexten.25 En 

sista viktig skillnad är att det framgår i Johannesevangeliets text att Judas tänker ta pengarna 

för flaskan till sig själv, för att han är den som har hand om pengarna och brukar sno till sig 

själv, vilket inte nämns alls i de andra två.  

 Berättelsetexterna som kommer att analyseras under denna berättelse är 

evangelietexten hämtad från Johannesevangeliet och även berättelsen som finns i de tre olika 

barnbiblarna. Varför Johannesevangeliets text är vald är för att alla de tre barnbiblarna har 

                                                
24 Matteusevangeliet 26:6-13; Markusevangeliet 14:3-9; Johannesevangeliet 12:1-11 
25 Aland, Nestle, Aland, Novum Testamentum Graece 
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refererat till Johannes evangelietext och två av dem har enbart refererat till den. Den är också 

vald för att Judas spelar en tydlig roll, till skillnad från berättelsen i Matteus- och 

Markusevangeliet.  

 Ett mönster man kan se bland barnbiblarna vad gäller denna berättelse är att alla de 

tre barnbiblarna har refererat till just Johannesevangeliet, vilket i sin tur gör att alla de tre 

texterna har med Judas som huvudperson. Däremot har Barnens Bibel även refererat till både 

Matteus- och Markusevangeliet.  

Johannesevangeliet 12:1-8 

Karaktärer 

I denna berättelse finns det tre karaktärer som är relevanta att titta närmare på. Dessa 

karaktärer är Maria, Judas och Jesus. Maria är den karaktär som för historien framåt. Man får 

inte som läsare reda på så mycket om henne, vad hon känner, tycker eller tänker, förutom att 

man kan förstå att hon är väldigt generös som ger bort sitt dyrbara balsam. Maria utmärker sig 

inte något speciellt rent känslomässigt och det är Jesus som för hennes talan och berättar att 

varför hon smörjer hans fötter är för att ge Jesus en begravningspresent. I och med detta kan 

man tolka ut att hon har en utsagd egenskap, hon visar generositet på grund av sorg för Jesus. 

Detta är den enda egenskap man kan tolka från enbart denna berättelse om Maria, och därför 

är hon en platt karaktär.   

 Nästa karaktär att analysera är Judas. Han får en tydlig benämning i texten som ”en 

av lärjungarna, den som skulle förråda honom”.26 Detta gör att man som läsare får en tydlig 

bild redan från starten att Judas är ond. Sedan frågar Judas varför de inte sålde balsamsflaskan 

istället, för att kunna ge pengarna till dem fattiga. Här ändras Judas snabbt och som läsare 

tänker man att han inte är ond, utan han har en snäll och generös sida också. Denna sida av 

Judas ändras fort igen genom att berättarrösten i texten ger information om att Judas 

egentligen vill sno pengarna för sin egen vinnings skull. Trots att Judas enbart har onda 

egenskaper i denna berättelse så får man som läsare kastas fram och tillbaka i att han kan ha 

olika känslor som han kämpar med, detta gör honom komplex och därför har jag valt att göra 

honom till en rund karaktär.  

 Jesus i denna berättelse är till en början passiv. Han låter Maria smörja hans fötter 

och gör inte mycket för världen. Men när Judas ifrågasätter varför Jesus tillåter detta för han 

Marias talan. Han ger ett svar till Judas, som Judas inte kan ifrågasätta mer. Jesus agerar inte 

mycket i denna berättelse, men har trots det en stor roll. Man får varken som läsare reda på 
                                                
26 Johannesevangeliet 12:4 
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vad han tänker eller känner, utan han agerar genom tal. Jesus är i denna berättelse en 

självsäker karaktär som man som läsare förstår har mycket makt, genom att Judas inte 

ifrågasätter honom mer. Men i och med att Jesus i denna text inte genomgår någon förändring 

och utmärker sig på ett visst sätt benämner jag även honom som en platt karaktär. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att i denna karaktärsanalys har tre karaktärer 

analyserats, Maria, Judas och Jesus. Maria och Jesus framställs som platta karaktärer, 

eftersom de visar en tydlig egenskap och håller sig till den, och man får som läsare inte veta 

något mer om deras tankar eller känslor. Judas har även han en egenskap: han är ond. Dock 

kastas läsaren fram och tillbaka i tankarna om han verkligen är ond eller om han egentligen är 

god, det gör honom komplex och han blir därför en rund karaktär.  

Retorik 

Retoriskt är denna berättelse kortfattad berättad. Det finns inga upprepningar i texten vad 

gäller tal eller handling. Berättelsen är narrativt berättad, en handling som har en början och 

ett slut, och beskrivs inte utförligare än vad den behövs. Författaren har inte lagt vikt vid att 

beskriva varken miljö, karaktärernas tankar eller handlingar mer än nödvändigt. Fokus i denna 

berättelse, som man som läsare får en förståelse för är viktigt i berättelsen, är vem Judas är. 

Judas har en tydlig roll och blir inte bara benämnd som förrädaren, utan man får också en 

tydlig förklaring att han är en ond tjuv. Berättelsen avslutas med att Jesus säger ifrån Judas 

ifrågasättande och i och med detta sätter författaren punkt för berättelsen. Man förväntar sig 

inte som läsare att det behöver komma något mer efter detta, utan det är ett tydligt avslut.  

Barnens bibel 

Karaktärer 

I Barnens bibel där denna berättelse, med rubriken Marias fina present, återberättas finns det 

fyra karaktärer som är relevanta. Dessa är Maria, Jesus, Lärjungarna och Judas. Maria har en 

stor roll i denna berättelse, hon är inte bara den som för handlingen framåt utan man får också 

som läsare reda på mycket om hennes tankar och känslor, tack vare berättarrösten i Barnens 

bibel. Man får som läsare berättat för sig att Maria vet att det är sista gången hon får träffa 

Jesus, och att hon vill ge honom en fin present på grund av det. ”Därför gick hon och köpte 

den dyra flaskan. Hon brydde sig inte om att den kostade så mycket. Hon ville att Jesus skulle 

få något riktigt fint.”27 Utifrån detta citat och beskrivningen av Maria kan man tolka ut att hon 

är omtänksam och generös, och att hon har mycket känslor. Trots att hon inte förändrar sig 

                                                
27 Vries, Barnens bibel, 204 
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eller utvecklas något starkt i just denna berättelse väljer jag ändå att tillskriva henne som en 

rund karaktär. Detta för att man som läsare får en stark bild av henne, man får veta vad hon 

tänker och känner, att hon är ledsen över att Jesus snart kommer lämna dem, att hon litar på 

Jesus ord och vill ge honom något fint, trots att lärjungarna kommer att bli sura på henne. Så 

tack vare att berättarrösten berättar mycket om Maria och att man som läsare kan identifiera 

sig med henne, är hon en rund karaktär.  

 Jesus spelar i denna berättelse en roll som inte säger så mycket, men handlingen 

kretsar kring just Jesus. Man får inte reda på så mycket om Jesus tankar eller känslor, förutom 

att han vet att Maria gör sin handling av välvilja. Jesus är en passiv karaktär till en början som 

”[…]satt tyst och lät Maria göra allt färdigt, för att han visste hur mycket hon älskade 

honom.”28 Men i slutet av berättelsen säger Jesus ifrån och blir arg på lärjungarna som tycker 

att Maria inte borde slösa balsam på Jesus. Jesus behövs verkligen i berättelsen, han är den 

som handlingen kretsar till, och i detta fall blir det tydligt att en stor roll inte nödvändigtvis 

behöver vara en rund karaktär. Jesus i denna återberättelse anser jag är en tydlig platt karaktär, 

på grund av att man som läsare inte får reda på så mycket vad som händer inuti Jesus.  

 Lärjungarna, eller mer specifikt ”De andra lärjungarna”,29 då Judas är en egen 

karaktär i denna berättelse, har en liten roll i denna återberättelse. När Judas börjar klaga på 

Maria och ifrågasätter varför hon inte ger den fulla balsamflaskan till Jesus, så de kan sälja 

den och få pengar, håller dem andra lärjungarna med Judas. Men när Jesus sedan förklarar och 

säger åt dem att vara tysta, så lyssnar de och lärjungarna skäms. Detta är den förändringen 

man kan se att lärjungarna gör, och trots att den förändringen inte är så stor så lutar de åt att 

vara runda karaktärer, men det är inte så tydligt.  

 Den sista karaktären i denna berättelse är Judas. Judas tar mycket plats i berättelsen 

och har en stark egenskap, han är arg. Som läsare får man reda på mycket av Judas tankar, 

tack vare berättarrösten. Redan första gången Judas ifrågasätter Marias handling får man som 

läsare tydligt förklarat för sig att ”Fastän Judas var en lärjunge till Jesus, var han en girig man. 

Han älskade pengar mer än Herren.”30 Detta citat sätter en prägel på Judas, som förstärks med 

liknande beskrivningar om att Judas ville bli rik och inte bryr sig om dem fattiga bland annat. 

Så trots att han säger till de andra att han tycker att pengarna ska gå till dem fattiga vet man 

som läsare att det möjligtvis finns någon annan baktanke hos Judas. Judas förändras inte så 

mycket i denna återberättelse, utan man får en klar och tydligt bild utav honom från början. 

                                                
28 Vries, Barnens bibel, 204 
29 Ibid 
30 Ibid 
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Även när Jesus säger ifrån och de andra lärjungarna skäms, så skäms inte Judas. I och med 

detta så är Judas en stark platt karaktär i denna återberättelse.  

I denna analysdel har fyra karaktärer analyserats. Jesus spelar en tydlig roll, men är en mindre 

karaktär som man som läsare inte får någon stark bild av, och han blir därför en platt karaktär. 

Lärjungarna genomgår en förändring och detta gör dem till en rund karaktär. Maria och Judas 

är de två huvudkaraktärerna. Maria visar mycket känslor och man får som läsare en stark bild 

av henne, och hon benämns här som en rund karaktär. Judas får man en tydlig beskrivning av 

som ond genomgående i berättelsen och detta gör honom till en platt karaktär.  

Retorik 

Denna återberättelse är berättad väldigt utförligt. Man får som läsare en förståelse för hur 

stämningen är i rummet under festmåltiden som ska serveras, tack vare att det är detaljrikt 

berättad. Ett retoriskt grepp som används av författaren är ledande frågor, till exempel när 

Maria kommer ut med balsamsflaskan till sällskapet får man frågan ”Men varför såg hon så 

sorgsen ut?”31 Här finns det utrymme för läsaren att svara på frågan själv, innan man får 

svaret berättat för sig. Texten är inte inramad på något tydligt sätt, och det finns heller inte 

mycket upprepningar i texten. Fokus i denna återberättelse, rent retoriskt, är de detaljerade 

beskrivningarna. Allt ifrån sakerna till karaktärernas tankar är utförliga. Man får till exempel 

en förståelse för hur dyrbar flaskan med balsam var, genom att få en förklaring på hur man 

brukade använda det på den tiden: ”Bara några droppar varje gång.”32 Men Maria tyckte inte 

att det räckte och gav Jesus hela flaskan. Denna förförståelse för hur man brukade använda 

flaskan gör att man som läsare förstår hur generös Maria är i hennes handling. Även 

karaktärernas tankar och handlingar är väldigt utförligt berättade och fokus här ligger både på 

Marias tankar kring att detta är sista gången hon får se Jesus men främst på Judas tankar och 

handling. Judas är även i fokus i slutet av berättelsen, då författaren har valt att använda Judas 

handling som ett spännande avslut för att få läsaren att vilja läsa vidare. Det är ett avslut där 

Judas är arg och går ifrån festen och avslutas med meningen: ”Han tänkte göra något 

hemskt.”33  

                                                
31 Vries, Barnens bibel, 204 
32 Ibid 
33 Ibid, 205 
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De yngstas bibel 

Karaktärer 

I De yngstas bibel finns de tre karaktärer som är relevanta för denna karaktärsanalys. Dessa är 

Maria, Jesus och Judas. Maria är den som handlar i berättelsen, i och med att hon för historien 

framåt med balsamsflaskan. Man får inte lära känna Maria så mycket, i och med att hon bara 

agerar i handling. Man får varken läsa om Marias tankar eller något hon säger i texten. Det är 

Jesus som för hennes talan i berättelsen. Trots att det är Maria som för historien framåt så får 

man som läsare inga tydliga egenskaper hos Maria. Man kan anta att hon är väldigt generös, i 

och med att det är tydligt att balsamflaskan som hon smörjer Jesus med är väldigt dyr. Med 

tanke på detta är Maria, i denna återberättelse, en platt karaktär, men som ändå spelar stor roll. 

 Jesus är även han en karaktär som man inte får veta så mycket om. Han är enbart 

aktiv i slutet när han säger ifrån Judas. Innan det nämns han enbart för att han är inbjuden hem 

på middag hos Maria och hennes familj samt för att Maria smörjer just hans fötter med 

balsamsparfymen. Han är en passiv karaktär till en början som bara låter sig vara aktör för 

Marias handling, men sedan blir han mer aktiv när Judas ifrågasätter Marias handling och 

säger ifrån. Dock säger han ifrån väldigt lätt med ”Säg inte så” och ”Maria gjorde något bra. 

Hon gav mig den här parfymen som en present, för jag kommer inte alltid att finnas hos er.”34 

Man får ingen mer förklaring till vad Jesus faktiskt menar med sina ord. Trots att Jesus ändrar 

sig från passiv till aktiv i berättelsen så behåller han sin ensidighet i och med att man inte får 

en känsla för att Jesus som karaktär varken ändras egenskapsmässigt eller känslomässigt. 

Därför är även han en platt karaktär.  

 Den sista karaktären är Judas och även han är väldigt enkelt beskriven i denna 

återberättelse. Judas får dock en central roll i berättelsen och en benämning som ”En av Jesus 

vänner hette Judas”.35 Judas säger ifrån och undrar varför de inte sålde balsamsflaskan för att 

ge pengarna till de fattiga men berättarrösten talar om för läsaren att Judas ville ha pengarna 

själv. Trots att Judas först verkar vara en snäll och generös person som vill ge pengarna till 

dem fattiga hinner man inte som läsare få den bilden av honom, i och med att illustratören har 

valt att illustrera Judas i en närbild på denna sida. En närbild där Judas ser arg och ond ut, så 

man får som läsare inte en bra känsla om honom när man öppnar upp den sidan. Detta är 

relevant för Judas karaktärsanalys för att bilden hjälper Judas att framstå som ond hela vägen, 

och han blir då också en platt karaktär. En ensidig karaktär, men som trots det har en central 

roll i berättelsen.  
                                                
34 Henley, De yngstas bibel, 463 
35 Ibid, 462  
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I De yngstas bibel har tre karaktärer analyserats och alla tre har blivit tillskrivna som platta 

karaktärer. Jesus och Maria är platta för att man inte får någon känsla för varken deras tankar 

eller känslor. Judas är platt, trots att man får veta vad han tänker och tycker, men han är 

ensidig och beskrivs som elak rakt igenom, och därför blir han en platt karaktär.  

Retorik 

Berättelsen i De yngstas bibel är väldigt kort berättad. Det är en tydlig narrativ retorik med en 

tydlig början och ett tydligt slut, och däremellan är det kortfattade beskrivningar om 

händelsen och även om karaktärerna. I och med den tydliga början och det tydliga slutet kan 

man läsa berättelsen ur sitt sammanhang, man behöver inte ha någon förförståelse innan. 

Språket är tydligt och lättläst, med korta meningar och enkla ord så som ”Men Maria gjorde 

något väldigt konstigt. Hon tog en parfym, som var väldigt dyr, och hällde ut den över Jesu 

fötter.”36 Berättelsen har ingen speciell inramning och inte heller några märkbara 

upprepningar. Judas har en central roll i berättelsen, och det är den karaktären som urskiljer 

sig från de andra. Han får en sida för sig själv, där man som läsare kan läsa om hur elak han 

är, dock väldigt kort beskrivet som ”Det var han som hade hand om portmonnän, och han 

brukade ta pengar ur den när ingen såg.”37 Det finns inga särskilda detaljrika beskrivningar i 

berättelsen och man får inte veta bakgrunden till att Judas är elak, hur han tänker eller känner, 

utan enbart att han tar pengarna till sig själv. Avslutet för berättelsen är tydligt, och ger ingen 

nödvändig vilja för läsaren att läsa vidare på en gång, vilket förstärker att man kan läsa 

berättelsen precis som den är och sen lägga ifrån sig boken.  

Barnbibeln 

Karaktärer 

Karaktärerna som kommer att analyserar utifrån denna återberättelse i Barnbibeln är Maria, 

Jesus och Judas. Maria är en person man som läsare får ta del av mycket, man får ta del av 

hennes tankar och känslor under denna festmåltid. Berättarrösten hjälper läsaren att få en stark 

känsla för Maria. Bland annat står det skrivet att ”Det var bara Maria som förstod, att Jesus 

var tung till sinnes, fast han deltog i denna glada festmåltid”38 vilket gör att man som läsare 

förstår att hon är omtänksam och känner Jesus väldigt väl. När Judas ifrågasätter hennes 

handling med balsamsflaskan får läsaren berättat för sig att Maria blev ledsen, ”och hon var 

                                                
36 Henley, De yngstas bibel, 461 
37 Ibid, 462 
38 Batchelor, Barnbibeln, 360 
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nära gråten.”39 Hon går från glad till ledsen och på grund av denna förändring och 

berättarröstens tydliga beskrivning blir hon en rund karaktär, med mycket känslor.  

 Jesus är en karaktär som man också känner väldigt starkt för. I denna återberättelse 

får man reda på väldigt mycket mer av hans tankar och känslor. Man får, via Marias tankar, 

reda på att Jesus är tung till sinnes, fast han är glad för måltiden. När Maria ger honom sin 

fina present blir Jesus väldigt glad. Berättarrösten berättar för läsaren att Jesus känner en stor 

tröst när Maria visade han den kärleken: ”Det var en stor tröst för honom, att någon hade 

förstått hur han kände sig och visade honom en sådan kärlek och omsorg.”40 Detta gör att man 

som läsare får lätt att identifiera sig med Jesus, man får en förståelse för hans sårbarhet som 

blir tydlig i och med hur berättarrösten väljer att beskriva Jesus tankar. Senare när Judas blir 

arg för Marias handling säger Jesus ifrån skarpt och man får en känsla av att han har stor 

makt, eftersom Judas inte säger ifrån en gång till, utan tystnar efter tillsägelsen. Berättelsen 

avslutas med Jesus ord. I och med att berättarrösten i denna återberättelse hjälper läsaren att få 

en känsla för Jesus, och ger en känsla för hans ångest blir han en rund karaktär.  

 Den sista karaktären i denna återberättelse att analysera är Judas. Judas tar inte så 

mycket plats i denna berättelse, utan de centrala karaktärerna är Jesus och Maria. Men Judas 

säger ifrån när Maria smörjer Jesus fötter, han är arg och tycker att det är ett slöseri, att de 

kunde sålt flaskan och ge pengarna till dem fattiga istället. Precis efter hans replik får man 

berättat för sig att Judas har hand om kassan och ofta tar pengar till sig själv ur den. Mer än så 

får man inte veta om Judas i denna återberättelse, och detta gör honom till en platt karaktär, 

som är ensidig i sina tankar och handlingar.   

Av de tre karaktärerna som analyserats i denna del är Maria och Jesus huvudkaraktärer och 

väl beskrivna. Man får en känsla för deras tankar och känslor och detta gör dem båda till 

runda karaktärer. Judas får man inte mycket information om, förutom att han har hand om 

pengakassan och ibland snor pengar till sig själv, och han blir då en platt karaktär.  

Retorik 

Denna återberättelse har en tydlig narrativ retorik. En berättelse som har en tydlig början och 

ett tydlig slut och kan läsas enbart som den är. Berättelsen är inte inramad på något speciellt 

sätt, eller har några märkbara upprepningar, varken i handlingar eller ord. Den är väldigt 

utförligt beskriven och detaljrik i sitt berättande. Den detaljrika beskrivningen gör att man 

som läsare har lätt till att få förståelse för händelseförloppet. Genom att tillexempel den dyra 
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balsamsflaskan beskrivs som: ”En man måste arbeta ett halvår, innan han fick råd att köpa en 

sådan present.”41 får man förståelse för hur generös och givmild Maria var i sin handling mot 

Jesus. Man får en även en stark känsla för karaktärerna med hjälp av den utförliga 

beskrivningen, deras tankar och känslor är utskrivna och man får lätt att identifiera sig med 

deras känslor. Judas är i denna berättelse tydligt utskriven som egoistisk, då man får beskrivet 

för sig att han tar pengarna för sig själv, dock bara ibland. Avslutet är tydligt, och man som 

läsare får ingen nödvändig vilja att läsa vidare på en gång. Jesus avslutar med att säga ifrån 

Judas ifrågasättande, och i och med att Judas inte säger något mer efter det förstår man att 

Jesus har en stor makt, det han säger stämmer och ska inte ifrågasättas mer.  

Sammanfattning av Maria smörjer Jesus fötter med balsam 

Karaktärssammanfattning 

I utgångstexten, evangelietexten, framställs Maria och Jesus som platta karaktärer, och detta 

är för att de inte tar någon stor plats. De spelar båda en avgörande roll men man får som läsare 

inte någon ingående beskrivning av dem och de blir därför platta. Judas är i evangelietexten 

en rund karaktär och det är för att man som läsare dras fram och tillbaka i vad man tycker om 

honom, han är en komplex karaktär. Först tänker man att han är ond, sen god och sen landar 

man i att tycka att han är ond igen. Trots att Judas börjar och slutar som ond, blir man som 

läsare förvirrad, och han blir därför en rund karaktär. 

 Så vad har hänt med dessa karaktärer när de berättas i de olika barnbiblarna? En 

tydlig gemensam linje alla barnbiblarna har är att Judas framställs som en platt karaktär. Man 

får som läsare inte dras fram och tillbaka i ens känslor kring Judas, utan han är ond från 

början och det förändras inte. Maria förändras på olika sätt i de olika barnbiblarna. De yngstas 

bibel följer evangelietexten noga genom att hon är den som för handlingen framåt men inte 

mycket mer än det. Därför blir hon en platt karaktär, precis som i evangelietexten. Barnens 

bibel och Barnbibeln följer ett annat, men samma spår vad gäller Maria. I de båda 

berättelserna är hon en rund karaktär där de målar upp henne mycket mer och man får som 

läsare än mer förståelse för hennes tankar och känslor. Vad det gäller Jesus så förändras han 

enbart i Barnbibeln utifrån evangelietexten. I Barnens bibel och De yngstas bibel är han en 

platt karaktär, han har en avgörande roll i handlingen men man får inte reda på hans tankar 

eller känslor. Barnbibeln är däremot den enda återberättelsen som lägger mer fokus på Jesus 

känslor. Man får som läsare en förståelse för hans ånger och hans sårbarhet, och detta gör att 

han i Barnbibeln är en rund karaktär. Sören Dalevi skriver i sin avhandling att ”Genom att ge 
                                                
41 Batchelor, Barnbibeln, 360 
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läsaren tillgång till information som ingen annan i berättelsens värld har tillgång till (t.ex. en 

karaktärs tankar), styr berättaren läsarens åsikter och tankar om de karaktärer som ingår i 

berättelsen.”42 Detta blir tydligt i denna analyssammanfattning. Det är karaktärernas tankar 

och känslor som styr hur karaktärerna framställs i texten.  

Retoriksammanfattning 

Det är i analysen av retoriken som det sker mycket förändringar om man jämför 

evangelietexten med barnbiblarna. Evangelietexten är väldigt kort beskriven och man får 

varken veta tankar eller känslor hos karaktärerna. Man får heller ingen tydlig inramning eller 

tydliga upprepningar av handlingar eller ord och berättelsen har en tydlig början och ett 

tydligt slut, och kan i och med det läsas ur sin kontext. Alla barnbiblarna följer retoriken vad 

gäller inramningar och upprepningar, det finns inte i någon av berättelserna. Den tydliga 

narrativa retoriken, med en tydlig början och ett tydligt slut kan man också se i barnbiblarna 

med undantag från Barnens bibel som avslutas med ett spännande slut med Judas i fokus som 

gör att man vill läsa vidare. De yngstas bibel följer evangelietexten väldigt noga. Den är kort 

berättad och man får inte mycket information om karaktärerna, mer än att Judas är en tjuv. 

Det finns inga utförliga beskrivningar och man som läsare får inte veta någon bakgrund till 

händelsen eller några tankar eller känslor hos karaktärerna. Däremot så ser man stora 

förändringar i retoriken i Barnens bibel och Barnbibeln. Dessa båda är betydligt längre 

berättade och med utförliga och detaljerade beskrivningar vilket gör att man bland annat får 

lära känna karaktärerna mer på djupet. Genom att få läsa om deras tankar och känslor får man 

som läsare både en mer positiv och en mer negativ bild av de olika karaktärerna, vilket vi 

återkommer till i diskussionsdelen.  

Judas bestämmer sig för att förråda Jesus 

Denna berättelse finns återberättad främst i de synoptiska evangelierna där berättelsen står för 

sig själv. I Johannesevangeliet är händelsen inknuten i nattvardsberättelsen. Men i de 

synoptiska evangelierna får man väldigt kort reda på att Judas har förrått Jesus genom att gå 

till översteprästerna och att de från och med den stunden letar efter rätt tillfälle att fånga 

Jesus.43  

 Trots att det är samma berättelse, så är varje evangelietext unik i frågan om varför 

                                                
42 Dalevi, Gud som haver barnen kär? 105 
43 Matteusevangeliet 26:14-16; Markusevangeliet 14:10-11; Lukasevangeliet 22:1-5; Johannesevangeliet 13:26-
30 
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Judas förråder Jesus. I Matteusevangeliet är pengarna ett ultimatum för Judas, får han 

tillräckligt mycket pengar, kan han tänka sig att förråda sin vän. Judas drivs av girighet och 

hans kärlek till pengar.44 Medan i Markus- och Lukasevangeliet har pengarna ingen stor 

betydelse. Judas förråder Jesus oavsett, och översteprästerna blir så glada att han får pengar. 

Skillnaden mellan Markus och Lukas är dock att i Lukasevangeliet får man berättat för sig att 

Satan for in i Judas, och att han därför går till översteprästerna. 

 De texter som kommer att analyseras nedan är evangelietexten från 

Matteusevangeliet och även texterna i de tre olika barnbiblarna. Det som alla barnbiblarna har 

gemensamt kring denna berättelse är att de till hög grad är starkt utvecklade, om man jämför 

med evangelietexterna som barnbiblarna refererar till. Varför just Matteusevangeliet är valt är 

för att alla de tre barnbiblarna refererar till just denna, och två av barnbiblarna har enbart 

Matteus som referens.  

Matteusevangeliet 26:14-16 

Karaktärer 

I denna evangelietext finns det två karaktärer som nämns, och båda kommer att analyseras 

här. Dessa två är Judas och översteprästerna. Översteprästerna är en liten karaktär, men som 

trots det spelar stor roll i berättelsen. Man får en känsla av att det är de som är den avgörande 

faktorn om Judas ska förråda honom eller inte (underförstått Jesus, men benämns som Honom 

i berättelsen), i och med att Judas frågar ”Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?”.45 

Denna fråga lämnar läsaren ovetandes om vad som skulle hända om översteprästerna inte gav 

Judas just trettio silvermynt. Skulle Judas fortfarande gå med på lönen och förråda honom 

oavsett, eller är allt under trettio för lite för Judas? Enligt Fornbergs bibelkommentar är denna 

summa skamligt låg då det är samma pris som för en ihjälstångad slav.46 Detta gör att man 

kan tolka svaret på frågan som ett nej, Judas hade kanske inte överlämnat Jesus om han fått en 

mindre summa från översteprästerna. I och med detta spelar översteprästerna en stor roll i 

berättelsen, att de beslutar att ge Judas pengar gör att handlingen fortsätter. Översteprästerna 

agerar enbart i handling, man får inte reda på deras tankar eller känslor. Det är underförstått 

att översteprästerna är elaka, i och med att de vill få fast Jesus. De genomgår ingen förändring 

i berättelsen och detta gör att de blir ensidiga, och blir i och med detta en platt karaktär.  

 Judas är huvudkaraktären i berättelsen. Det är honom man får följa i handlingen. 

Judas agerar i tal och handling, men man får som läsare inte reda på varken tankar eller 
                                                
44 Fornberg, Matteusevangeliet 13:53-28:20 1b, 432 
45 Matteusevangeliet 26:15 
46 Fornberg, Matteusevangeliet 13:53-28:20 1b, 432 
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känslor inuti Judas. Judas genomgår ingen tydlig förändring i berättelsen i och med att han 

startar med att fråga vad översteprästerna vill ge honom om han förråder sin vän, och 

berättelsen avslutas med att man får läsa att ”Från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt 

tillfälle att utelämna honom.”47 Detta gör att Judas avslutar på samma sätt som berättelsen 

börjar, han har bestämt sig för att förråda Jesus. En tydlig egenskap som Judas har i denna 

berättelse är att han är girig, han vill ha pengar, för att han vet att översteprästerna kan tänka 

sig att ge honom pengar. Trots att Judas har en tydlig roll i berättelsen, så är han ändå en platt 

karaktär, i och med att han inte genomgår någon förändring och är även han en ensidig 

karaktär.  

Sammanfattningsvis är de båda karaktärerna, Judas och Översteprästerna, i denna 

evangelietext platta, på grund av att man inte får någon tydlig beskrivning av dessa, varken 

deras tankar eller känslor och de båda karaktärerna är ensidiga med en tydlig egenskap.  

Retorik 

Denna berättelse är väldigt kort berättad. Det finns en slags inramning i berättelsen i form av 

att den börjar med att Judas frågar vad han kan få för att förråda Jesus och avslutas med att 

han börjar leta efter ett tillfälle att göra det på. Man får alltså följa Judas väg till att ha en 

tanke om att förråda, till att han har bestämt sig för att förråda Jesus. Det finns inga 

upprepningar, i varken ord eller handlingar i texten och det finns heller inga tydliga 

omskrivningar i berättelsen. Berättelsen har inga rika detaljer, varken angående omgivningen, 

karaktärerna, saker eller handlingen. Retoriskt berättat är berättelsen tydligt tagen från ett 

sammanhang. Berättelsen börjar med ”Då gick en av de tolv[…]”,48 detta gör att man vill läsa 

vad som har hänt innan för att få ett sammanhang av handlingen. Berättelsen avslutas även 

den med en vilja att fortsätta läsa vidare, eftersom man vill veta om Judas hittar ett tillfälle att 

förråda Jesus eller inte. Denna berättelse har alltså inte en tydlig början och ett tydligt avslut, 

utan man vill som läsare veta vad som händer innan och efter berättelsen.  

Barnens bibel 

Karaktärer 

Karaktärerna som finns i Barnens bibel är Judas och Jesus fiender (prästerna och fariséerna). 

Huvudkaraktären i berättelsen är Judas. Det är Judas som man får följa genomgående i 

berättelsen och det är ur hans perspektiv som historien berättas. Judas som karaktär uppmålas 
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tydligt och man får hela tiden följa med i hans tankar och hans känslor under berättelsens 

gång. Berättelsen är väldigt uppmålad och är en förhistoria kring varför Judas i slutet av 

berättelsen väljer att förråda Jesus. Man får följa Judas när han vandrar i mörkret och är arg på 

Jesus, för att Jesus sagt att han ska dö inom snar framtid. Judas är arg för att han trodde att 

Jesus skulle bli kung. Det står skrivet att ”Judas hade förberett sig på det. Ja, det var därför 

han blev lärjunge till Jesus”49 vilket ger en tydlig för förståelse av att Judas är besviken. Sedan 

fortsätter Judas tankar och berättarrösten berättar för läsaren att om Jesus hade blivit kung 

skulle Judas och de andra lärjungarna bli de närmaste tjänarna och få vackra kläder, ett fint 

hus och mycket pengar. ”Om Jesus bara hade bestämt sig för att bli kung, då hade Judas blivit 

rik, men nu skulle han inte få någonting alls!”50 Dessa tankar som Judas har får man som 

läsare berättat för sig innan han går till Jesus fiender. Trots att Judas framställs som ond 

genomgående i denna berättelse anser jag ändå att han är en rund karaktär. Man får som läsare 

lära känna honom och lära känna hans innersta tankar och man får vara med under hela 

tankeprocessen från att han blir arg till att han väljer att förråda sin vän. Detta gör att man kan 

identifiera sig med Judas lättare, eftersom man vet hur han tänker och känner, man kan förstå 

honom på ett annat plan och han blir mer komplex som karaktär. Trots att han inte genomgår 

en tydlig förändring känslomässigt då han startar och slutar berättelsen med att vara arg så 

genomgår han en större förändring i sig. Han går från att vara Jesus lärjunge och vän till att 

vara en förrädare. I Dalevis artikel benämns Judas som ”en entydig och platt karaktär”51 på 

grund av att Barnens bibels berättarröst framställer Judas som ond genomgående, men i och 

med hans innersta förändring från vän till förrädare så anser jag att han är en rund karaktär i 

denna återberättelse.  

 Jesus fiender, som benämns som prästerna och fariséerna är en väldigt liten karaktär i 

förhållande till Judas. Trots att de ger Judas pengar för att han förråder Jesus får man som 

läsare inte en känsla av att det är fienderna som är en avgörande faktor till att Judas väl 

bestämmer sig. Judas är så arg att han skulle göra någonting hemskt oavsett vad fienderna 

skulle sagt. Fienderna är alltså en liten karaktär i berättelsen, man får inte reda på deras 

planer, tankar eller känslor, utan det enda man får veta är att de gärna ger pengar för att få tag 

i Jesus. I och med denna ensidighet blir fienderna en tydlig platt karaktär i denna 

återberättelse.  

                                                
49 Vries, Barnens bibel, 205 
50 Ibid 
51 Dalevi, Den lömske Judas 
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I denna berättelse finns det två karaktärer som har analyserats. Judas är huvudkaraktären och 

trots att han har en tydlig egenskap så är han en rund karaktär, då han genomgår en förändring 

i och med att han börjar som Jesus vän och slutar som förrädare. Jesus fiender är den andra 

karaktären och är en tydlig platt karaktär, som är ensidig.  

Retorik 

Berättelsen i Barnens bibel är en väldigt narrativt berättad historia i och med att den är väldigt 

utmålande och har noggranna beskrivningar, framför allt av karaktären Judas. Berättelsen har 

ingen tydlig inramning, och inte heller tydliga upprepningar. Däremot tycker jag att det är 

mycket omskrivningar i texten. I och med att berättaren säger flertal gånger att Judas är arg 

och vill göra något hemskt på grund av att han ville bli tjänare till en kung, till exempel: ” 

’Jag ska förstöra allt för honom!’ tänkte han”, ”’Jag är så arg på honom[…]’” och ”’Eftersom 

jag inte får något av Jesus, kan jag lika gärna få något av hans fiender istället’.”52 Man märker 

som läsare att detta är fokus i berättelsen, det är detta som berättaren har valt att få fram 

tydligt, ett svar på frågan om varför Judas vill förråda Jesus. Berättelsen är taget ur sitt 

sammanhang och är en tydlig fortsättning på berättelsen innan, vilket gör att den inte har en 

tydlig start. Däremot har berättelsen ett tydligt avslut, trots att man självklart blir nyfiken på 

att få veta hur handlingen kommer fortlöpa. 

De yngstas bibel 

Karaktärer 

Karaktärerna som finns i denna återberättelse är Judas och Ledarna (underförstått 

översteprästerna). Ledarna är en väldigt liten karaktär men som spelar väldigt stor roll. De 

spelar en avgörande roll för hur handlingen fortlöper. I denna berättelse är det tydligt att det är 

ledarnas beslut som är avgörande för hur Judas handlar. Judas har bestämt sig för att förråda 

Jesus, men i och med att berättaren valt att skriva ”Nu gick han och sa till ledarna att han 

skulle visa dem var Jesus fanns, om de gav honom pengar för det.”53 så blir det avgörande att 

ledarna ger honom 30 silverpengar. Man får tidigt veta att ledarna vill få fast Jesus, för att de 

är arga på honom. Denna inledning gör att ledarna inte genomgår någon förändring i 

berättelsen. Utan de vill få fast Jesus och blir troligen glada över att Judas kommer och vill 

hjälpa till. I och med detta blir ledarna en tydlig platt karaktär, som inte genomgår en 

förändring, är ensidiga men trots det spelar stor roll.  

 Judas i denna berättelse är även han väldigt kort berättad. Man får som läsare inte 
                                                
52 Vries, Barnens bibel, 205 
53 Henley, De yngstas bibel, 476 
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veta någonting om hans tankar eller känslor, eftersom berättarrösten har valt att inte skriva ut 

det. Judas agerar därför enbart i handling. Trots att ledarna är de som avgör handlingen är 

Judas karaktär i denna återberättelse den som tar initiativet till handlingen från början. Man 

får som läsare en tydlig bild av Judas att han är ond redan från början. Detta blir tydligt 

eftersom första meningen är ”Judas hade tänkt ut något elakt.”54 Denna bild av Judas förstärks 

också tydligt av den illustrerande bilden som är kopplad till denna sida i barnbibeln. Det är en 

närbild på Judas som ser arg ut och håller fram en burk med enbart ett mynt i. Den enda 

beskrivningen man får av Judas är: ”Judas tyckte mer om pengar än om något annat.”55 Detta 

blir tydligt till den illustrerande bilden. Han har inte så mycket pengar kvar, och kan tänka sig 

att göra vad som helst för att få mer. Detta gör att Judas blir en karaktär som inte förändras, 

och som man inte heller får en större bild av som läsare och han blir därför också en tydlig 

platt karaktär.  

De båda karaktärerna som finns med i denna återberättelse framställs som platta i denna 

analys och detta för att de båda förklaras som ensidiga. De har en stark egenskap och 

genomgår ingen förändring i berättelsen.   

Retorik 

Berättelsen i De yngstas bibel är väldigt kort berättad och man märker att den är anpassad för 

de yngsta. Det är inga svåra ord, det är inga långa meningar eller långa beskrivningar, utan det 

är väldigt konkret berättat. Det finns inga upprepningar i texten eller omskrivningar men en 

viss slags inramning finns i berättelsen. Inramningen ser jag i och med att berättelsen börjar 

med att man får reda på att Judas har tänkt ut något elakt och avslutas med att ledarna betalar 

honom 30 silverpengar, vilket betyder att man får en förståelse för vad detta elaka var för 

någonting. Det är en tydlig början och ett tydligt slut på berättelsen. Den kan läsas ur sitt 

sammanhang, men man blir som läsare nyfiken på att veta mer om hur denna handling 

fortlöper.  

Barnbibeln 

Karaktärer 

De karaktärer som finns i Barnbibeln och som är relevanta för denna analys är Judas, Jesus 

samt gruppen som benämns som rådsmedlemmarna och prästerna över folket i denna 

berättelse. Jesus är karaktären som man får följa till en början, det är ur hans perspektiv 
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berättelsen börjar berättas. Man får veta att lärjungarna var upprymda under deras intåg till 

Jerusalem, för att Jesus äntligen skulle bli kung. Men berättarrösten talar om för oss att: 

”Jesus fortsatte tålmodigt att tala om för dem att han inte skulle bli en vanlig kung. Han skulle 

i stället regera i sina efterföljares hjärtan. Snart skulle han arresteras och dödas. Men sedan 

skulle han bli levande igen för evigt.”56 Denna förklaring om Jesus gör att jag anser honom 

som en rund karaktär i denna berättelse. Han blir en komplex karaktär som är svår att förstå, 

eftersom det är svårt att förstå att en människa ska dö men uppstå och få evigt liv.  

 Judas är den karaktär som man senare får följa och det är ur Judas perspektiv som 

resten av berättelsen ges. Man får veta mycket om vad Judas tänker och hur han känner i 

situationen. Det är Judas som förstår vad Jesus säger, och förstår att Jesus aldrig kommer bli 

en jordisk kung. Detta gör Judas arg: ”Han var bittert besviken och mörk till sinnes.”57 Judas 

är arg för att han inte kommer få uppleva rikedomar och för att han kastat bort sina bästa år på 

att följa Jesus. Man får som läsare följa dessa tankar som beskrivs av Judas och man får även 

följa hans plan när han går till rådsmedlemmarna och prästerna. Under hela Judas tankegång 

får man som läsare inte någon bild av att Judas tvekar eller funderar, utan han är bestämd och 

har ett mål, och han ser sin möjlighet att få pengar till sig själv och tänker ta den. Av denna 

anledning är Judas en karaktär som inte förändras så mycket, han är ensidig. Men jag anser 

trots det att även Judas är en rund karaktär i denna berättelse. Detta för att han förändras 

mycket ändå. Han börjar berättelsen med att vara en av Jesus lärjungar och närmsta vänner 

och övergår till att bli förrädare och en av Jesus fiender.  

 Rådsmedlemmarna och prästerna beskrivs kort i berättelsen. De beskrivs som dem 

som vill arrestera Jesus, tillika fiender till Jesus. Man får som läsare en förståelse för hur bra 

det är för dem att Judas överlämnar sig själv som förrädare. När Judas kommer och frågar hur 

mycket pengar de kan ge för att få veta var Jesus finns är det beskrivet: ”De sammansvurnas 

ansikten lyste upp. Det här var för bra för att vara sant.”58 Detta gör det tydligt att förstå 

vikten av den handlingen som Judas gjorde. Hans handling skulle leda till att fienderna 

äntligen kunde arrestera Jesus. Rådsmedlemmarna och prästerna får inte någon utförligare 

beskrivning än denna och de blir tydligt en platt karaktär på grund av det.   

I denna återberättelse är det tre karaktärer som nämns och som har analyserats: Jesus, Judas 

samt rådsmedlemmarna och prästerna. Jesus och Judas är runda karaktärer för att de är 
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noggrant beskrivna medan rådsmedlemmarna och prästerna är en platt karaktär för att de inte 

får någon utförlig beskrivning och blir ensidiga.  

Retorik 

Denna berättelse är väldigt utförlig berättad. Som läsare blir man intresserad av att läsa mer 

hela tiden. Det är ett utmålat språk som gör att man lätt hänger med och den är rik på detaljer. 

Man får hela tiden följa karaktärernas tankar vilket gör det intressantare att läsa och förstå 

bakgrunden till historien. Det finns ingen tydlig inramning, då berättelsen börjar med att man 

får följa Jesus tankar och slutar med att man får följa Judas förräderi. Det finns heller inga 

upprepningar, varken i handling eller ord, i berättelsen. Man kan se ett mönster av 

omskrivningar då berättarrösten har valt att lägga fokus på Judas besvikelse på olika sätt, så 

som: ”Judas drömmar om rikedom och makt skulle aldrig gå i uppfyllelse. Han hade kastat 

bort sina bästa år.”59 Man får följa Judas olika tankar och alla avslutas med att han är besviken 

på Jesus, så man förstår som läsare att det är centralt hos Judas. Berättelsen har en tydlig 

början, som står för sig själv, och ett tydligt slut men som tyder på att det kommer hända 

spännande saker efteråt: ”Från och med nu måste han vara uppmärksam på hur han på bästa 

sätt skulle hålla sin del av avtalet med sina nya herrar.”60 Man vill läsa mer för att veta om 

Judas hittar ett bra tillfälle att ge över Jesus till fienderna. Trots att berättelsen har en tydlig 

början och ett tydligt slut är det tydligt att den är taget ur en kontext. I mitten av berättelsen 

beskrivs det att: ”Jesu ord vid middagen i Betania när Maria hällde ut sin dyrbara parfym, fick 

Judas att förstå[…]”61 Eftersom att man inte får en upprepning av vad Jesus har sagt under 

middagen är det nödvändigt att ha läst berättelserna innan denna. Detta gör att berättelsen inte 

är fristående och det är tydligt att man ska läsa berättelserna i ordningen som de kommer i 

Barnbibeln.   

Sammanfattning av Judas bestämmer sig för att förråda Jesus 

Karaktärssammanfattning 

I utgångstexten för denna analys, evangelietexten från Matteusevangeliet, framställs de båda 

karaktärerna som platta. Dessa är Judas och översteprästerna. Judas är huvudkaraktären men 

benämns som platt på grund av hans ensidighet. Han har bestämt sig för att förråda Jesus från 

första början och genomgår därför ingen förändring i berättelsen. Översteprästerna är även de 

en platt karaktär. De har en avgörande roll i berättelsen men framställs som platta för att de 
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inte genomgår någon förändring och är även de ensidiga.  

 I de olika barnbiblarna händer det olika saker med karaktärerna. Översteprästerna 

(som benämns på olika sätt i barnbiblarna, men som vidare i detta avsnitt kommer att 

benämnas som överstepräster) framställs på samma sätt i alla barnbiblar. De förblir platta 

karaktärer. Berättarrösterna i de olika texterna har valt att inte lägga stort fokus på 

översteprästerna, som förklaras som elaka i alla texter, och förändrar inte sin åsikt. Judas är 

karaktären som förändras i de olika barnbiblarna, på olika sätt. De yngstas bibel är kortfattad 

och förändrar inte Judas från evangelietexten, han blir en platt karaktär även i De yngstas 

bibel. Det är i Barnens bibel och Barnbibeln som Judas förändras. Där blir han en rund 

karaktär. Den stora skillnaden mellan de olika texterna är berättarrösten. I Barnens bibel och 

Barnbibeln har berättarrösten valt att måla ut Judas karaktär med utförligare beskrivningar 

och man får följa Judas tankegång från att vara en av Jesus lärjungar till att förråda honom. 

Detta gör att han genomgår en förändring i dessa texter. Trots att Judas i alla de fyra 

berättelserna går från att vara Jesus lärjunge till förrädare är förvandlingen tydligast i Barnens 

bibel och Barnbibeln, på grund av deras utförliga beskrivning och att man som läsare får veta 

vad Judas tänker och känner. Detta kan också kopplas till Dalevis avhandling som nämnt i 

tidigare sammanfattning. Att med hjälp av information om karaktärernas tankar kan berättaren 

styra läsarens åsikter om karaktären. I detta fall blir man som läsare styrd till att tycka illa och 

negativt om Judas. Det finns även ytterligare en karaktär som har analyserats i dessa olika 

karaktärsanalyser och det är Jesus. Han finns enbart med som tydlig karaktär i Barnbibeln och 

framställs där som en rund karaktär. Detta för att han är komplex och svår att förstå. Man får 

reda på hans tankar och känslor och får en tydlig bild av honom.  

Retoriksammanfattning 

I evangelietexten är denna berättelse väldigt kort beskriven. Man får som läsare inte veta mer 

än nödvändigt och man får inte veta någonting kring tankar eller känslor hos karaktären. 

Retoriken och kort, koncis och får fram handlingen, men ger ingen ytterligare bakgrundsfakta. 

Man får därför ingen tydlig förståelse för varför Judas handlar som han gör, det enda man kan 

förstå är att Judas är girig efter pengar. Men detta tomrum i berättelsen fyller några av 

barnbiblarna i. Barnens bibel och Barnbibeln är utförligare beskrivna och detaljrika. Stort 

fokus i dessa berättelser ligger på Judas och man får som läsare en djupare förståelse för 

varför han handlar som han gör. Man får läsa om hans tankar och om hans känslor och får 

reda på att han är arg och besviken på Jesus, och det är därför han förråder honom. Dalevi 

skriver i sin avhandling att ”Bibelns berättelse med sina många luckor och lösa trådar blir i 
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barnbiblarna till en berättelse med större koherens och mer utförlig inre logik.”62 Detta blir 

väldigt tydligt i denna berättelse. Barnens bibel och Barnbibeln fyller verkligen ut luckorna i 

evangelieberättelsen. De yngstas bibel följer evangelietexten genom att vara kort och koncis. 

Här får man som läsare inte heller svar på frågan om varför Judas handlar som han gör, mer 

än att han tycker om pengar.  

Judas ångrar sig 

Att Judas ångrar sig och tar sitt liv är någonting som inte finns återberättat i alla evangelier. 

Det är enbart i Matteusevangeliet som man som läsare får reda på att Judas ångrar sig, när han 

förstår att Jesus kommer dömas till korsfästelse. Enligt Fornbergs bibelkommentar tyder det 

grekiska verbet som används för denna perikop på att Judas har insett att han tappat kontrollen 

över situationen, att han aldrig menade att det skulle gå så långt som till avrättning av Jesus.63 

Judas går därför till översteprästerna och ger tillbaka pengarna för att få Jesus fri men 

prästerna avvisar pengarna vilket leder till att Judas grips av ångest och går och tar sitt liv, 

genom att hänga sig. Utöver denna evangelietext finns också en berättelse i 

Apostlagärningarna om Judas död, att Judas köpte en bit mark av pengarna från 

översteprästerna, och när han väl var där sprack hans buk och hans inälvor rann ut.64 

 De texter som kommer att analyseras i denna del är texten från Matteusevangeliet 

och texten som återberättas i Barnbibeln. Det är enbart i Barnbibeln som denna berättelse 

återberättas, och refererar då till Matteusevangeliet. Varken Barnens bibel eller De yngstas 

bibel inkluderar någonting om Judas ånger. Det sista man får läsa om Judas i de två 

barnbiblarna är att han förråder Jesus i Getsemane trädgård.   

Matteusevangeliet 27:3-5 

Karaktärer 

Karaktärerna som finns i denna berättelse är Judas och översteprästerna. Det är en väldigt kort 

berättelse, så ingen av karaktärerna blir utförligt beskrivna men är trots det väldigt olika. 

Judas är i fokus i berättelsen, det är han som man får följa i hans ånger. Judas genomgår en 

tydlig förändring i och med att han till en början blir benämnd som ”Judas, som hade förrått 

honom[…]”65, till att han ångrar sig och tar sitt liv när han inser att det är försent att ändra på 

någonting. Man får som läsare följa Judas i hans förtvivlan och man får en känsla för Judas, 
                                                
62 Dalevi, Gud som haver barnen kär? 183 
63 Matteusevangeliet 27:3-5; Fornberg, Matteusevangeliet 13:53-28:20 1b, 454 
64 Apostlagärningarna 1:16-18 
65 Matteusevangeliet 27:3 



31 

man kan identifiera sig med honom i den mänskliga bristen. Judas agerar både i handling och 

i tal och det är ur hans perspektiv som berättelsen ges. Man får som läsare inte en inblick i 

Judas tankar, utan man får följa honom på ytan. Man får därför ingen tydlig förklaring kring 

varför han ångrar sig, förutom att han ångrade sig när Jesus blivit dömd. Däremot agerar 

Judas i tal inför översteprästerna när han erkänner: ” ’Jag har syndat och förrått oskyldigt 

blod’.”66 Allt detta gör Judas till en rund karaktär, som genomgår en tydlig förändring i och 

med hans ånger.  

 Översteprästerna är en motsats till Judas som karaktär. De genomgår inte någon 

förändring i berättelsen utan de håller sig till att vara onda, från början till slut, eftersom att de 

inte går med på att släppa Jesus fri. När Judas kommer och visar sin ånger och erkänner att 

han har syndat är översteprästerna kalla och säger att det inte angår dem. Detta gör att de blir 

ensidiga och en tydlig platt karaktär.  

Sammanfattningsvis finns det två karaktärer i denna evangelietext som skiljer sig mycket åt. 

Judas är en tydlig rund karaktär som genomgår en stor förändring och översteprästerna är en 

karaktär som är ensidig och inte genomgår någon förändring, och blir därför platta.  

Retorik 

Denna berättelse är kort berättad och invävd mitt i en längre berättelse om när Jesus står inför 

Pilatus.67 Det finns en slags inramning i berättelsen som gör att den kan tas ur sitt större 

sammanhang. Denna inramning är Judas, då berättelsen börjar och slutar med honom, och sen 

nämns han inte igen. Inramningen är händelseförloppet, man får till en början veta att Judas 

ångrar sig och berättelsen avslutas med att man får svar på frågan vad Judas kommer att göra 

om hans förräderi inte kan göra ogjorts, han kommer ta sitt liv. Det finns inga upprepningar 

eller tydliga omskrivningar i texten. Retoriken i denna berättelse är inte baserad på utförliga 

beskrivningar. Man får inte lära känna karaktärerna på djupet i och med att man inte får veta 

varken vad de tänker eller känner, förutom att man får läsa om att Judas erkänner sin synd. 

Man får heller inte några utförliga beskrivningar av omgivningen, utan allt är beskrivet på 

ytan. Trots att berättelsen är tagen ur en större kontext har den en tydlig början och ett tydligt 

slut. Den kan läsas ur sitt sammanhang, men man måste dock ha en förförståelse för vad som 

har hänt. 

 

                                                
66 Matteusevangeliet 27:4 
67 Ibid 27:1-14 
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Barnbibeln 

Karaktärer 

Karaktärerna i denna berättelse är Judas samt prästerna och ledarna (vilka i denna berättelse 

enbart benämns som ”de män, som han hade gjort upp affären med.”)68 och båda karaktärerna 

är relevanta för denna analys. Judas är huvudkaraktären som man får följa genomgående i 

berättelsen och det är från hans perspektiv som berättelsen framförs. Man får följa hans tankar 

från att han överlämnat Jesus, till att han grips av fasa och vill ångra sin handling: ”Men nu 

när allt hade lyckats, började han inse vad han hade gjort. Och han greps av fasa.”69 Judas 

inser att Jesus inte varit elak mot honom eller handlat fel under åren de varit vänner och grips 

av panik. Berättarrösten säger till läsaren att Judas får en insikt att Jesus kommer att dö: ”Men 

han förstod, att de där grymma, hänsynslösa männen inte skulle få en lugn stund, förrän de 

hade lyckats döda honom.”70 Man får som läsare följa dessa tankar som Judas brottas med och 

senare hans försök till släppa Jesus fri igen. När prästerna och ledarna förnekar hans försök att 

lämna tillbaka pengarna flyr han iväg och hänger sig själv. Denna förklaring av Judas gör att 

han blir en tydlig rund karaktär. Man får följa med i hans tankar och känslor, och han 

genomgår en tydlig förändring under berättelsens gång.  

 Prästerna och ledarna är i denna berättelse genomgående elaka. Innan Judas kommer 

till dem får man som läsare berättat för sig att de är grymma och hänsynslösa män, vilket gör 

att man har en tydlig bild av dem från början. Denna bild förstärks när man får läsa om hur de 

behandlar Judas när han kommer och erkänner sitt fel. Trots att Judas visar sin ånger och talar 

om för de att Jesus är oskyldig, säger det tydligt till Judas att de inte bryr sig om hans känslor. 

Männen som karaktär blir ensidiga och känslokalla, och man får inte någon inblick i deras 

tankar eller känslor. I och med det är prästerna och ledarna en tydlig platt karaktär.  

I denna återberättelse benämns Judas som en rund karaktär i och med att han genomgår en 

förändring och att man som läsare får följa med i hans tankar och hans ånger. Prästerna och 

ledarna benämns som platta, då de inte förändrar sig, utan håller sig till sitt beslut om att ha 

Jesus arresterad.  

Retorik 

Denna berättelse är utförligt beskriven och uppmålad. Man får verkligen en känsla för Judas 

och fokus i berättelsen ligger på att visa Judas process inom sig, från det att han inser att han 
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gjort fel till att han flyr. Det finns ingen tydlig inramning i texten och inte heller tydliga 

upprepningar eller omskrivningar, i varken ord eller handling. De upprepningarna man kan se 

är att man som läsare får Judas ånger beskrivet för sig. Han tänker på vad han har gjort och 

inser att han gjort fel och går sedan till prästerna och ledarna och erkänner det. Dessa 

upprepningar gör att man som läsare inte missar Judas ånger, det är viktigt i berättelsen och 

det är det som är fokus. Berättelsen har en tydlig början och ett tydligt slut och kan tas ur sin 

kontext till en viss del och läsas för sig, men man måste ha en viss förförståelse för 

handlingen.  

Sammanfattning av Judas ångrar sig 

Karaktärssammanfattning 

I evangelietexten finns det två karaktärer som har analyserats. Det är Judas och 

översteprästerna. De båda karaktärerna spelar olika stor roll och Judas är en rund karaktär i 

och med att han genomgår en stor förändring under berättelsen. Översteprästerna framställs 

som en platt karaktär i och med att de är ensidiga och inte genomgår någon förändring.  

 Det som händer med karaktärerna när handlingen berättas i Barnbibeln är inte någon 

förändring i termen rund eller platt. Däremot framställs Judas lite annorlunda i Barnbibeln. 

Han blir inte bara en rund karaktär i och med att han genomgår en förändring utan man får 

som läsare följa med Judas i hans tankar och hans ånger innan han går till prästerna och 

ledarna och erkänner sitt fel. En annan skillnad som finns i Barnbibeln är att Jesus är en tydlig 

karaktär i och med att man hela tiden får bakgrundsfakta kring varför Judas ångrar sig. Man 

får fakta om deras vänskap och en förståelse för Jesus som en god person: ”Judas hade levt 

nära Jesus i tre år, och han visste, att Jesus aldrig hade handlat fel eller varit ovänlig.”71 Detta 

får man inte någon information om i evangelietexten.  

Retoriksammanfattning 

I evangelietexten är denna berättelse invävd i en större kontext, men inramningen med Judas 

gör ändå att man kan läsa denna berättelse ur sitt sammanhang. Den är väldigt kort och inte 

särskilt detaljerad beskriven. Man får inte lära känna karaktärerna på djupet i och med att man 

inte får veta varken vad de tänker eller känner. Man får dock en förståelse för Judas, att han 

har ångrat sin synd, men man får inte veta mer än så. På grund av dessa skrala beskrivningar i 

evangelietexten lämnas läsaren med obesvarade frågor kring Judas, som varför han ångrade 

sig? Vad blev hans insikt som ledde till hans ånger? Barnbibeln svarar på de frågorna åt 
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läsaren då berättelsen är väldigt utförlig. Man får följa Judas genomgående och man får en 

förståelse för hur han kom fram till sin ånger, i och med att man får veta vad han tänker och 

känner.  

Diskussion 

I analysdelen i denna uppsats har alla de tre valda berättelserna om Judas analyserats var för 

sig, i en evangelietext och även dem barnbiblar som de finns med i. I denna del kommer varje 

berättelse att diskuteras, utifrån resultatet av analysen. Fokus i diskussionen kommer att ligga 

på hur Judas porträtteras och vad barnbiblarna har gjort med evangelietexten samt vad det 

finns för likheter och skillnader mellan dem olika barnbiblarna. Som sista del i diskussionen 

kommer alla likheter och skillnader sammanfattas och diskuteras som helhet för att se om alla 

bibelberättelser ändras på samma sätt i de olika barnbiblarna, vilket i sin tur leder till 

uppsatsens slutsats.  

Maria smörjer Jesus fötter med balsam 

I Johannes evangelietext om när Maria smörjer Jesus fötter med balsam så är alla de tre 

huvudkaraktärerna, som har analyserats i tidigare avsnitt, relativt nedtonade. Man får inte 

känslan av att någon karaktär tar all plats. Med hjälp av retoriken i evangelietexten som är 

kort och koncis får man heller inte reda på några tankar eller känslor hos karaktärerna. Judas 

är dock den karaktär som berättarrösten ger benämningar på, så som att han är den som 

kommer förråda Jesus och att han är en tjuv.  

 I barnbiblarna händer det olika saker med karaktärerna och med hjälp av retoriken 

förstärks dessa händelser. De yngstas bibel är väldigt lik evangelietexten med korta 

beskrivningar och inga uppmålade känslor eller tankar kring karaktärerna som nämns i texten. 

Berättarrösten talar om för läsarna även här att Judas är en tjuv: ”Det var han som hade hand 

om portmonnän, och han brukade ta pengar ur den när ingen såg det.”72 I Barnens bibel får 

både Judas och Maria mycket större fokus men åt olika håll. Maria uppmålas, med hjälp av 

retoriken, som en ännu mer givmild och förstående karaktär. Man får lära känna henne och 

hennes tankar och känslor och får en inblick i hennes förhållande till Jesus: Maria ville göra 

någonting fint för Jesus, för att det var sista gången hon skulle träffa honom. Judas i Barnens 

bibel blir en tydlig motsats till Maria. Han får större fokus på sig i och med att han ifrågasätter 

Marias handling, och att han blir arg och klagar över den. Man får lära känna Judas på ett 

                                                
72 Henley, De yngstas bibel, 462 



35 

djupare plan men istället för att hans tankar och känslor går mot givmildhet och förståelse så 

förstärks hans egoistiska sida i denna återberättelse. Han blir benämnd som ”[…] girig man”73 

och att han tar pengarna till sig själv. I Barnbibeln förändras både Judas, Maria och Jesus. 

Maria förändras på samma sätt som i Barnens bibel, man får lära känna henne mer eftersom 

hon får större fokus med hjälp av retoriken. Man får en stark känsla för hennes sorg, 

givmildhet och förståelse över att Jesus snart kommer lämna dem. Jesus får också större fokus 

i Barnbibeln, vilket är unikt i dessa tre olika barnberättelser. Det är enbart i denna barnbibel 

som Jesus framställs som en karaktär med känslor. Man får en känsla för hans ångest och oro 

med hjälp av berättarrösten: ”Det var bara Maria som förstod, att Jesus var tung till sinnes, 

fast han deltog i den glada festmåltiden.”74 Judas i Barnbibeln förändras inte lika starkt åt 

motsatt håll som i Barnens bibel, men dock åt det hållet. Skillnaden är att Judas får mindre 

fokus, och mer fokus ligger istället på Maria och Jesus. Dock får man veta av berättarrösten 

att Judas hade hand om kassan och ibland tog pengar till sig själv. Det är tydligt att det är 

berättarrösten i Barnens bibel och Barnbibeln som styr vad läsaren ska tycka om de olika 

karaktärerna. Dalevi skriver även detta i sin avhandling: ”[…] manipuleras läsarens syn och 

åsikt om karaktärerna år det håll som berättaren vill.”75 I denna berättelse är det tydligt att 

berättarna vill uppmåla Judas som en negativ gestalt, och framför allt blir detta tydligt i 

Barnens bibel.  

Judas bestämmer sig för att förråda Jesus 

I Matteus evangelietext, som är använd för denna uppsats, är denna berättelse väldigt kort 

framlagd. Man får inte veta många detaljer, varken om omgivning, orsak eller karaktärer. Det 

man får läsa är att Judas går till översteprästerna och får pengar för att tala om var Jesus 

befinner sig. De yngstas bibel har inte ändrat mycket varken karaktärsmässigt eller vad det 

gäller retoriken. Det är kort berättat även där och det är Judas som är i fokus. Judas som 

huvudkaraktär är något som håller i sig i alla barnbiblarna inom denna berättelse. Däremot så 

är det i Barnens bibel och Barnbibeln som man kan se stor skillnad vad gäller evangelietexten 

och dessa återberättelser. Här har en väldigt kort evangelietext på tre verser förändrats till ett 

helt eget kapitel med rubrikerna ”Den onde Judas”76 och ”Fienden mitt ibland dem”.77 Dessa 

två berättelser har fortfarande Judas i fokus men en mycket större och uppmålad bild av Judas 
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som karaktär. I dessa berättelser är det berättarrösten som spelar en väldigt stor roll och det är 

genom den man får en bakgrund till varför Judas handlar som han gör. Han förråder Jesus och 

i evangelietexten (eller i De yngstas bibel) får man aldrig som läsare någon förklaring till 

varför, utan det är upp till läsaren själv att avgöra vad man ska tycka om Judas. Eftersom det 

inte finns en tydlig förklaring kanske man som läsare väljer att ändå se Judas som en god och 

positiv karaktär, som hade en särskild uppgift att klara av. Men i Barnens bibel och 

Barnbibeln finns det inget utrymme för egna slutsatser. Här berättar berättarrösten för läsaren 

att Judas är arg och besviken på Jesus, för att Jesus inte ska bli kung och Judas dröm om att få 

makt och rikedom krossas. Sören Dalevi tar i sin artikel upp, angående just denna 

bibelperikop att: ”Judas blir passionsberättelsens ”onda” motståndarkaraktär på ett betydligt 

tydligare sätt än han är i bibeltexten”78 och detta blir väldigt tydligt i dessa två barnbiblar.  

Judas ångrar sig 

Att det finns en evangelietext som visar på att Judas ångrar sig förstärker tesen om att en 

läsare kan välja att se på Judas som en god och positiv karaktär. Denna evangelietext är även 

den väldigt kort berättad. Retoriskt finns det inga detaljerade beskrivningar, varken vad gäller 

handlingen eller karaktären. Det man får läsa är att Judas har ångrat sig och försöker frige 

Jesus, genom att lämna tillbaka pengarna till översteprästerna. Men när översteprästerna säger 

nej får Judas sådan ånger att han går och hänger sig. Det som gör att Judas får stort fokus i 

denna berättelse är hans ånger och hans självmord. Men man får inte lära känna Judas med 

hjälp av hans tankar eller känslor. Trots att Judas benämns som förrädare tidigare i evangeliet 

så gör denna perikop att man ändå lämnar läsaren öppen för tolkning. En tolkning om hur det 

egentligen låg till med Judas. Var han enbart ond eller fanns det någon annan sida av honom 

som han visar i och med hans ånger? Detta skriver även Dalevi i sin artikel: ”Antyder inte det 

faktum att han därefter hänger sig, att han hela tiden velat göra det som han trodde var rätt?”79 

Denna öppna tolkning finns även med i Barnbibeln och det är enbart i Barnbibeln som denna 

berättelse finns återberättad. Trots att Barnbibeln är tydlig under kapitlet ”Fienden mitt ibland 

dem” att Judas är arg på Jesus och gör en elak handling får man som läsare berättat för sig att 

han ångrar sig när han inser att Jesus kommer dö under rubriken ”Berättelsen om Judas”.80 I 

och med detta får man en öppnare bild av Judas igen och läsaren lämnas även här, likt 

evangelietexten, öppen för tolkning om hur man själv vill se på Judas.  
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Sammanfattning av diskussionen 

Ett mönster man kan se i denna diskussionsdel är att De yngstas bibel följer evangelietexterna 

och är mest bibeltrogen genomgående i de två berättelserna som finns återberättade i De 

yngstas bibel. Dess retorik är väldigt lik evangeliets vilket gör att det inte finns utrymme att 

göra detaljerade beskrivningar. Trots att det inte står något åldersförslag i De yngstas bibel 

avslöjar ändå namnet att den ska passa för just de yngsta. Detta kan vara en av anledningarna 

till att retoriken är begränsad, och i och med den begränsade retoriken ligger De yngstas bibel 

närmast evangelietexterna. Dock så hjälper illustrationerna i De yngstas bibel läsaren att ändå 

få en genomgående negativ bild av Judas i dessa berättelser.  

 Barnens bibel och Barnbibeln är väldigt lika rent retoriskt och språkmässigt, men har 

dock några viktiga olikheter vad det gäller karaktärsfokus. Barnens bibel är den barnbibel 

som är minst lik evangelietexterna av dem som analyserats i denna uppsats. Detta för att det 

ligger stort fokus på Judas, genomgående i de två berättelserna som finns med i Barnens 

bibel. Judas är även den karaktären som blir en tydlig motsats och antagonist i Barnens bibel. 

Tydligast är detta i berättelsen om när Maria smörjer Jesus fötter då Judas får stort fokus som 

en negativ gestalt, medan även Maria får stort fokus men som en positiv gestalt. Under 

kapitlet ”Den onde Judas” får man även en stark känsla av att Judas framställs som en 

antagonist i förhållande till Jesus. I berättelsen om när Judas väljer att förråda Jesus är det 

Barnens bibel och Barnbibelns berättarröster som ger svaret på frågan: Varför? Där täcks ett 

stort tomrum igen i och med att de båda barnbiblarna ägnar ett helt kapitel åt Judas frustation 

och besvikelse på Jesus, innan han går till fienderna och överlämnar Jesus.  

 Trots att Barnbibeln är lik Barnens bibel till en viss del skiljer de sig mycket åt. 

Barnens bibel är den enda barnbibeln som i denna uppsats har med berättelsen om när Judas 

ångrar sig. Denna berättelse är väldigt viktig i helhetsbilden av Judas. Som nämnt ovan är det 

den berättelsen som gör att man som läsare kan få tolka Judas själv. Trots att berättarrösten i 

Barnbibeln talar om för läsaren att Judas är arg och besviken på Jesus så neutraliseras den 

bilden med hjälp av berättelsen om när han inser sin synd och försöker ställa allt till rätta.  
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Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur Judas framställs och porträtteras i tre utvalda 

barnbiblar och med utgångspunkt i tre olika evangelieberättelser där Judas spelar stor roll. 

Dessa tre är berättelserna om när Maria smörjer Jesus fötter med balsam från Johannes 12:1-8, 

när Judas förråder Jesus från Matteusevangeliet 26:14-16 och även när Judas ångrar sig ur 

Matteusevangeliet 27:3-5. De två första evangelietexterna återberättas i alla de tre 

barnbiblarna men berättelsen om när Judas ångrar sig finns enbart återberättad i Barnbibeln. 

Frågeställningarna för denna uppsats var: Hur framställs och porträtteras lärjungen Judas i tre 

olika barnbiblar, utifrån vissa valda bibeltexter? Och vad har författarna gjort med 

evangelietexten när berättelserna om Judas berättas för barn? 

 I alla de tre evangelietexterna framställs Judas inte särskilt mycket som karaktär. 

Trots att han spelar en stor och tydlig roll, ligger inte fokus på att få lära känna Judas som 

person. Evangelietexterna lämnar stort ansvar till läsaren att få tolka Judas fritt. Trots att 

Judas i Johannesevangeliet nämns som en tjuv och i Matteusevangeliet nämns han som 

förrädare, anser jag ändå att det ligger mycket tolkning hos läsaren. Man får inte någon tydlig 

bakgrund till varför Judas handlar som han gör i de olika berättelserna.  

 Judas framställs både med likheter och skillnader i de olika barnbiblarna. I Barnens 

bibel framställs Judas främst som en negativ antagonist och detta är mycket tack vare 

berättarrösten och retoriken, då man får veta bakgrunden och varför Judas agerar på olika sätt 

och även Judas innersta och mörkaste tankar i de två berättelserna. I De yngstas bibel 

framställs Judas neutralt om man enbart ser till texten. Texten är väldigt trogen till 

evangelietexterna men däremot hjälper illustrationerna till att framställa Judas som elak och 

ond, i och med närbilderna på Judas som inte ser särskilt snäll ut. Barnbibeln är den 

barnboken som i denna uppsats är mest komplex, då Judasgestalten kan ses på olika sätt. I och 

med att Barnbibelns berättarröst även svarar på frågan om varför Judas agerar som han gör 

och att man även här får lära känna Judas innersta tankar så framställs han även i Barnbibeln 

som en negativ karaktär. Han är inte lika tydligt en antagonist som i Barnens bibel, men 

absolut negativ. I och med att Barnbibeln är den enda som inkluderar berättelsen om att Judas 

ångrar sig kan man även säga att denna negativa bild av Judas förändras till en mer neutral 

och öppen tolkningsbild. Denna barnbibel är alltså den som följer evangeliets öppna 

judastolkning bäst, i och med att den inkluderar denna berättelse.  

 Det som författarna främst har gjort med evangelietexterna när de berättas för barn är 

att utöka dess berättarröst. De yngstas bibel är ett undantag av dessa tre. Där följer författaren 
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evangelisterna och ändrar inte mer än små ord, och meningsbyggnader, så att det tydligt blir 

lättare för barn att ta till sig texten. Barnens bibel och Barnbibeln ändras dock mer. Här har de 

olika författarna valt att använda sig av en berättarröst som fyller i luckorna som man kan 

anse finnas i evangelietexterna. Varför blir Judas arg på Jesus och varför väljer han att förråda 

sin vän? Dessa luckor fylls i av den allvetande berättarrösten och det är främst tack vare de 

utförliga karaktärsbeskrivningarna och retoriken som det händer något med dessa berättelser 

när dem återberättas för barn. Trots att Barnbibeln inkluderar Judas ånger väljer även 

författaren till Barnbibeln och främst författaren till Barnens bibel att tala om för läsaren att 

Judas är en ond skurk, som är arg för att Jesus gör så att Judas aldrig någonsin kommer att bli 

rik, och han blir i och med det en ond antagonist i förhållande till övriga karaktärer. Dalevi 

skriver i sin avhandling: ”[…] är således berättarröstens funktion och tolkningar en av de 

stora skillnaderna mellan bibeltext och barnbibeltext.”81 Detta blir även slutsatsen i denna 

uppsats. Det är berättarrösten som gör att barnbibeltexterna förändras och att barnbiblarna kan 

förändras på olika sätt, vilket gör att barnbiblar inte kan räknas som en översättning, utan som 

en tolkning av en bibeltext.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
81 Dalevi, Gud som haver barnen kär? 161 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärjungen Judas framställs och porträtteras i tre 

olika barnbiblar, utifrån tre olika bibelberättelser där Judas har en tydlig roll. De tre 

bibeltexterna som är valda är berättelsen om när Maria smörjer Jesus fötter med balsam, 

hämtad ur Johannesevangeliet; Berättelsen om när Judas förråder Jesus, hämtad ur 

Matteusevangeliet; Och berättelsen om när Judas ångrar sig och tar sitt liv, även den hämtad 

ur Matteusevangeliet. Frågeställningarna för denna uppsats är: Hur framställs och porträtteras 

lärjungen Judas i tre olika barnbiblar, utifrån vissa valda bibeltexter? Och vad har författarna 

gjort med evangelietexten när berättelserna om Judas berättas för barn? 

 Med hjälp av narrativa metoder som är hämtade ur Mark & Method har denna 

uppsats analyserat de olika texterna med en karaktärsanalys och en retorikanalys. De tre 

barnbiblarna är Barnens bibel av Anne de Vries med svensk översättning av Ylva Eggehorn, 

De yngstas bibel av Karyn Henley med svensk översättning av Ulla-Stina Rask och 

Barnbibeln med underrubriken 365 illustrerade berättelser ur bibeln av Mary Batchelor med 

svensk översättning av Birgitta Carlquist.  

 Alla berättelser har analyserats och diskuterats var för sig. Slutsatsen i denna uppsats 

är att Judas, främst med hjälp av berättarrösten och retoriken, framställs som mer negativ än 

nödvändigt i Barnens bibel och Barnbibeln. De yngstas bibel förhåller sig väldigt tydligt till 

evangelietexterna men med hjälp av dess illustrationer uppfattas Judas även där mer negativ. 

Slutsatsen blir även att olika barnbiblar kan förändras på olika sätt. Det är författarens val som 

styr hur läsaren kommer att se på Judas. En sak alla barnbiblar har gemensamt är att Judas till 

en början målas upp som en negativ gestalt och att det är viktigt att komma ihåg att en 

barnbibel inte är en översättning, utan en tolkning av en bibeltext.  
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Bilaga 1- Maria smörjer Jesus fötter med balsam 

Johannesevangeliet 12:1-8 

1 Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lasaros bodde, han som Jesus hade 

uppväckt från de döda. 2 Man ordnade där en måltid för honom; Marta passade upp, och 

Lasaros var en av dem som låg till bords med honom. 3 Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta 

nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av 

doften från denna balsam. 4 Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda 

honom, sade: 5 ”Varför sålde man inte oljan för trehundra denarer och gav till de fattiga?” 6 

Detta sade han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv; han hade 

hand om kassan och tog av det som lades dit. 7 Men Jesus sade: ”Låt henne vara, hon har 

sparat sin balsam till min begravningsdag. 8 De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni 

inte alltid.”82 

Barnens bibel 

En dag kom Jesus tillbaka till Betania. Där bodde fyra av hand vänner: Simon, som han hade 

botat från spetälska, Maria, Marta och Lasaros. Det var Lasaros som hade dörr och varit död i 

fyra dagar innan Jesus kom och väckte honom till liv igen. Nu var det kväll i Betania. Jesus 

satt till bords med sina vänner och lärjungar. De skulle just äta tillsammans, och Marta hade 

fullt sjå med att duka fram mat åt allihop. Lasaros satt bredvid Jesus, och alla var glada över 

att Jesus var hos dem igen. Men just som de skulle börja äta, kom Maria in. Hon hade en 

flaska i handen. Det var en fin och dyr parfymflaska. Men varför såg hon så sorgsen ut? Jo, 

hon visste att det här var sista gången som Jesus skulle vara tillsammans med dem. Nästa dag 

skulle han gå till Jerusalem och aldrig mer komma tillbaka. Jesus hade talat om det för dem, 

så det var därför hon visste det. Nu ville Maria göra någonting för Herren, för att visa hur 

mycket hon älskade honom. Därför gick hon och köpte den dyra flaskan. Hon brydde sig inte 

om att den kostade så mycket. Hon ville att Jesus skulle få något riktigt fint.  

 Flaskan var fylld med fin parfym. Det var en slags parfym som man brukade ha i 

håret på den tiden, bara några droppar varje gång. Och den doftade underbart! Men Maria 

tyckte inte att det räckte med bara ett par droppar till Jesus. Hon ställde sig bakom honom och 

lät nästan all parfymolja flyta ner över hans hår. Hon smorde hand huvud med den fina oljan. 

Sedan böjde hon knä och smorde hans fötter också. Den ljuvliga doften spred sig i hela huset. 

Jesus satt tyst och lät Maria göra allt färdigt, för han visste hur mycket hon älskade honom. 
                                                
82 Bibel 2000 
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Med de andra som satt där förstod inte vad Maria gjorde. Judas, en av lärjungarna, han begrep 

ingenting! Han blev arg och klagade: ”Vad tar hon sig till? Titta, hon öppnade den där dyra 

flaskan som om det inte var något värde i den! Titta, hur hon slösar med den dyrbara oljan!” 

Fastän Judas var en lärjunge till Jesus, var han en girig man. Han älskade pengar mer än 

Herren. Judas ville gärna bli rik, och ibland hade han till och med stulit pengar för att det 

skulle gå lite fortare att bli rik. ”Varför kunde inte Maria ha givit flaskan till Jesus precis som 

den var, fylld med olja?” muttrade Judas. ”Då kunde vi ha sålt den och fått pengar för den. 

Och så kunde vi ha givit pengarna till de fattiga.” Det där sade han inte för att han brydde sig 

om de fattiga. Han sade det för att han tänkte att han kunde ha tagit lite av pengarna och haft 

för sig själv.  

 De andra lärjungarna började också klaga, men Jesus sade: ”Var tysta, allihop! 

Varför klagar ni? Maria har gjort något fint. Det finns alltid fattiga människor här, och om ni 

verkligen bryr er om dem, har ni gott om tid att ge dem något senare. Men vet ni varför Maria 

gjorde det här? Det var för att säga adjö till mig, för jag ska snart dö. Det Maria har gjort 

kommer aldrig att bli bortglömt.” Då tystnade lärjungarna för de skämdes. Men Judas 

skämdes inte alls. Han var fortfarande arg, så han reste sig och gick bort i kvällsmörkret. Han 

tänkte göra någonting hemskt.83 

De yngstas bibel 

Maria och Marta var goda vänner till Jesus. De höll på och gjorde i ordning för en stor 

middagsbjudning hemma hos sig. De skulle ordna en fest för Jesus, och de hade bjudit alla 

hans goda vänner. Den kvällen var de många vid matbordet hemma hos Marta och Maria. 

Marta hade som vanligt mycket att göra. Hon serverade maten vid bordet. Men Maria gjorde 

någonting väldigt konstigt. Hon tog en parfym, som var väldigt dyr, och hällde ut den över 

Jesu fötter. Sedan torkade hon hans fötter med sitt hår. Mmm! Det luktade gott i hela huset! 

 

                                                
83 Vries, Barnens bibel, 203-205 



45 

En av Jesu vänner hette Judas. Han sa: ”Varför sålde inte Maria parfymen i stället? Hon 

kunde ha gett pengarna till oss, och så kunde vi ha gett dem till de fattiga." Men Judas sa så 

för att han egentligen ville ha pengarna själv. Det var han som hade hand om portmonnän, och 

han brukade ta pengar ur den när ingen såg det. Han köpte något till själv för pengarna. ”Säg 

inte så”, sa Jesus. ”Maria gjorde något bra. Hon gav mig den här parfymen som en present, för 

jag kommer inte alltid att finnas hos er.”84 

Barnbibeln 

När Jesus och hans lärjungar kom till Betania strax före påsk, lagade Marta till en riktig 

festmåltid. Det var underbart att ha Lasaros i livet igen – och det berodde helt och hållet på 

Jesus, deras kära mästare och vän. Alla var glada den kvällen. De förstod fortfarande inte vad 

Jesus hade framför sig. Om några dagar skulle han arresteras och bli grymt avrättad. Det var 

bara Maria som förstod, att Jesus var tung till sinnes, fast han deltog i den glada festmåltiden. 

Hon smet tyst ut ur rummet och kom tillbaka med sin allra käraste ägodel. Det var en stor 

vacker flaska med mycket dyrbar parfym. En man måste arbeta ett halvår, innan han fick råd 

att köpa en sådan present. Maria gick fram till Jesus, där han låg på soffan vid bordet och 

hällde varenda droppe av parfymen över hans bara fötter. Sedan torkade hon varsamt bort 

parfymdropparna med sitt långa hår. Jesus blev glad. Det var en stor tröst för honom, att 

någon hade förstått hur han kände sig och visade honom en sådan kärlek och omsorg. Doften 

fyllde snart hela rummet. Men Judas Iskariots sträva röst bröt tystnaden: ”Vilket slöseri!” 

ropade han. ”Tänk så mycket pengar man hade kunnat få för parfymen! Vi kunde ha sålt den 

och gett pengarna till de fattiga.” (Judas brydde sig egentligen inte så mycket om de fattiga, 

men det var han som skötte kassan, och ibland tog han själv pengar ur den.) Jesus såg skuggan 

som drog över Marias ansikte. Hennes lycka fördunklades, och hon var nära till gråten. ”Låt 

Maria vara ifred”, sa han skarpt till Judas. ”Hon har gjort något fint för mig. Snart ska jag dö. 

Jag ska inte vara hos er mycket längre, med de fattiga är alltid hos er. Du kan ge dem pengar, 

när du vill. I framtiden ska berättelsen om Marias kärlek och frikostighet nämnas varje gång, 

som man berättar de goda nyheterna om mig.”85 

 

 

                                                
84 Henley, De yngstas bibel, 659-463 
85 Batchelor, Barnbibeln, 360 
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Bilaga 2- Judas bestämmer sig för att förråda Jesus 

Matteusevangeliet 26:14-16 

14 Då gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: ”Vad 

vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” De räknade upp trettio silvermynt åt honom. 16 

Från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom.86 

Barnens bibel 

Judas gick ensam iväg i mörkret. Han var arg på Jesus. Han hade trott att Jesus skulle bli 

kung, och nu sade han att han skulle dö istället. Varför ville inte Jesus bli kung? Nästan hela 

folket hoppades ju på det! Judas hade förberett sig på det. Ja, det var därför han blev lärjunge 

till Jesus. Tänk om Jesus ändå hade blivit kung. Då skulle Judas ha varit en av hans förnämsta 

tjänare och fått ha vackra kläder på sig. Ett fint hus hade han nog fått att bo i, och mycket 

annat som han önskade sig väldigt mycket. Om Jesus bara hade bestämt sig för att bli kung, 

då hade Judas blivit rik, men nu skulle han inte få någonting alls!  

 Han ville inte alls vara lärjunge till Jesus längre. ”Jag ska förstöra allt för honom!” 

tänkte han. ”Jag är så arg på honom, så jag ska gå till Jerusalem där hans ovänner bort och 

hjälpa dem att få tag på Jesus. Eftersom jag inte fåt något av Jesus, kan jag lika gärna få något 

av hans fiender istället. Det är bara rätt åt Jesus! Han skulle ha gjort som jag ville ha det.” Så 

Judas gick iväg för att förråda Jesus! Jesus hade alltid varit god mot Judas, men han hade ändå 

ont i sinnet mot Jesus.  

 Judas gick till Herrens ovänner. ”Vad ger ni mig om jag talar om hur ni ska få tag på 

Jesus?” frågade han prästerna och fariséerna. De lovade honom pengar. Trettio 

silverpenningar skulle han få. Pengarna glänste och klirrade i deras händer.  

 Det där ville Judas gärna ha! Han älskade rikedom mer än allt annat. ”Jag säger till er 

när ni lätt kan fånga honom”, sade han. ”Jag håller mig till honom ett tag till och låtsas att jag 

fortfarande är hans vän.” 

 Sedan smög han iväg i mörkret och återvände till Jesus. Han låtsades som om inget 

hade hänt. Han hade förrått Jesus, men han anade inte att Jesus redan visste om det.87  

                                                
86 Bibeln 2000 
87 Vries, Barnens bibel, 205 
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De yngstas bibel 

Judas hade tänkt ut något elakt. Han visste att ledarna var arga på Jesus och att de ville få fast 

Jesus. Judas tyckte mer om pengar än om något annat. Nu gick han och sa till ledarna att han 

skulle visa dem var Jesus fanns, om de gav honom pengar för det. De betalade honom 30 

silverpengar.88 

 

Barnbibeln 

När Jesus red in i Jerusalem vid påskfestens början, var hans lärjungar ännu mer uppjagade än 

folkmassan. De hade längtat efter den dag, då Jesus öppet skulle erkännas som kung. Kanske 

var den dagen äntligen inne. Jesus fortsatte tålmodigt att tala om för dem att han inte skulle bli 

en vanlig kung. Han skulle i stället regera i sina efterföljares hjärtan. Snart skulle han 

arresteras och dödas. Men sedan skulle han bli levande igen för evigt, och hans rike skulle bre 

ut sig över hela världen. De flesta av lärjungarna fattade inte än, vad Jesus menade. Men 

Judas Iskariot började förstå alldeles för bra. Han hade mer än någon annan sett fram mot 

denna dag, när han som en av Jesu främsta män skulle ha makt och rikedom. Jesu ord vid 

middagen i Betania när Maria hällde ut dyrbar parfym, fick Judas att förstå, att Jesus 

förberedde en helt annorlunda framtid och inte tänkte bli en jordisk kung och lyfta bort det 

romerska oket. Judas drömmar om rikedom och makt skulle aldrig gå i uppfyllelse. Han hade 

kastat bort sina bästa år. Han var bittert besviken och mörk till sinnen. Han visste, att 

prästerna och ledarna för folket behövde någon av Jesu egna som hjälpte dem, om de skulle 

lyckas arrestera Jesus – någon som kunde tala om för dem var man kunde hitta Jesus, utan att 

det fanns några folkskaror runt omkring. Judas gick till templet, där han visste att han skulle 

finna rådsmedlemmarna och prästerna. ”Hur mycket pengar ger ni mig, om jag talar om, var 

                                                
88 Henley, De yngstas bibel, 476 
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och när ni kan hitta mannen som ni vill ha tag i?” frågade han. De sammansvurnas ansikten 

lyste upp. Det här var för bra för att vara sant. De hade knappast väntat sig att få hjälp av en 

av mannens egna följeslagare. Någon tog fram en penningpåse och räknade omsorgsfullt 

silvermyntet. ”Där har du, Judas”, sa han. ”Trettio stycken – och du kan ta dem med en gång. 

Låt oss så snart som möjligt få veta, var vi kan hitta din mästare” Judas gick sin väg, medan 

tankarna virvlade runt. Från och med nu måste han vara uppmärksam på hur han på bästa sätt 

skulle hålla sin del av avtalet med sina nya herrar.89 
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Bilaga 3- Judas ångrar sig 

Matteusevangeliet 27:3-5 

3 När Judas, som hade förrått honom, såg att Jesus blivit dömd, ångrade han sig. Han lämnade 

tillbaka de trettio silvermynten till översteprästerna och de äldste 4 och sade: ”Jag har syndat 

och förrått oskyldigt blod.” De svarade: ”Vad angår det oss? Det är din sak.” 5 Då kastade han 

in pengarna i tempelhuset och gav sig av därifrån och gick bort och hängde sig.90 

Barnbibeln 

När Judas hade fört den beväpnande vakten till Getsemane och visat, vem som skulle 

arresteras, var hans del i planen över. Han kunde gå sin väg och börja ett nytt liv. Men nu när 

allt hade lyckats, började han inse vad han hade gjort. Och han greps av fasa. Judas hade levt 

nära Jesus i tre år, och han visste, att Jesus aldrig hade handlat fel eller varit ovänlig. Men han 

förstod, att de där grymma, hänsynslösa männen inte skulle få en lugn stund, förrän de hade 

lyckats döda honom. Plötsligt gav sig Judas halvspringande iväg till templet för att leta reda 

på de män, som han hade gjort upp affären med. ”Jag har gjort fel”, sa han. ”Jag har hjälpt er 

att arrestera en man, som är alldeles oskyldig.” ”Det är ditt problem”, sa de och hade lite 

roligt åt att han tog det så allvarligt. ”Vi bryr oss verkligen inte om dina känslor.” De fortsatte 

samtalet, som han hade avbrutit. Med ett skrik av förtvivlan kastade Judas de trettio 

silvermyntet, som de hade betalat honom, och flydde. Sedan tog han ett rep och hängde sig.91 

 

 

                                                
90 Bibel 2000 
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