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    JESU MOR VAR DÄR
    En studie om barnbiblar, Maria 
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Inledning 

I många sammanhang, både inom kyrkan och utanför, skildras bibelns berättelser för barn. Sedan 

folkskolan infördes i Sverige på 1800-talet har barnbibeln som genre vuxit sig stark i Sverige 

(Dalevi 2007, 25-27). För många är barnbibeln det första mötet med bibelns berättelser och således 

också den första uppfattningen av vilket budskap bibelns berättelser bär. Ett vedertaget problem i 

bibeltolkning är att bibelns texter innehåller flertalet problematiska passager där tolknings- och 

översättningsproblem uppstår. Dessa svårigheter blir än mer uppenbara när texterna ska förmedlas 

för barn. 

 Inom den exegetiska forskningen har många tolkningar gjorts av Joh 2:1-12 där forskare särskilt 

analyserat dialogen mellan Jesus och Maria i perikopen (Bulembat 2007, 55). I perikopen syns en 

problematik i kommunikationen där Jesus kan uppfattas bemöta sin mor på ett respektlöst sätt 

(Bulembat 2007, 69). Svårigheten i dialogen har vidare orsakat problem när passagen ska 

översättas, vilket översättningen i Bibel 2000 är ett exempel på. Då den svårförståeliga dialogen 

sker mellan en mor och en son har översättningar och tolkningar av Joh 2:1-12 skapat ett problem 

gällande hur barn ska bemöta sina föräldrar (Bulembat 2007, 69). Vidare kan svårigheten i dialogen 

också relateras till kulturell och kontextbunden förståelse och översättning. I flertalet av de 

barnbiblar som används idag finns berättelsen om bröllopet i Kana med. Dessa väljer att bemöta 

problematiken i den svårtolkade dialogen på skilda sätt.

Problematik

Det första problemet som ligger till grund för analysen är den språkliga svårighet som finns i texten 

i och med dialogen mellan Jesus och Maria. Kommunikationen mellan Jesus och Maria ger ingen 

tydlig bild av hur relationen dem emellan ser ut och inte heller vilken roll Maria ska tillskrivas i 

händelseförloppet. Inom den exegetiska forskningen har forskare visat på olika förklaringar till hur 

dialogen ska förstås (Michaels 2010, 143-144). En dominerande förståelse av Joh 2:1-12 inom 

traditionell tolkning är att Jesus distanserar sig från sin mor Maria genom ordet γύναι och frågan τί 

ἐµοὶ καὶ σοί (Bulembat 2007, 71).

 Ett grundantagande som görs i analysen är att det krävs en viss förändring av bibeltexter för att 

de ska fungera för och förstås av barn. Det är det andra problemet som analysen belyser. I 

barnbiblar har bibelberättelser valts ut, anpassats för målgruppen och sedan återberättats för barn 

med ett mer eller mindre fritt förhållningssätt (Dalevi 2007, 15-16). Anpassningen medför att 

berättelsen i sin helhet skiljer sig från grundtexten, i större utsträckning och på andra sätt, än mer 

 4 (41)



textnära översättningar som Bibel 2000. Detta i kombination med den otydlighet som finns i 

grundtexten skapar dubbla problem när Joh 2:1-12 ska återges för barn. 

Frågeställningar

Analysarbetets målsättning är att besvara följande två frågor:

- Hur porträtteras Maria och relationen mellan henne och Jesus i barnbiblarnas versioner av Joh 

2:1-12?

- Vad händer med berättelsen från Joh 2:1-12, innehållsligt och tolkningsmässigt, när den 

transformeras för att berättas för barn?

Material 

I arbetet analyseras tre berättelser skrivna för barn utifrån perikopen Joh 2:1-12. Materialet består 

av tre biblar för barn. I analysen används Ylva Eggehorns översättning av Barnens bibel från 1983. 

Barnens bibel är skriven av Anne de Vries och utgavs första gången 1948, skriven på nederländska. 

Den andra barnbibeln som används är Bibel för alla skriven av Karin Andersson, Inga Wernolf och 

Lisa Östh 1995. Den tredje bibelberättelsen som analyseras återfinns i Gun-Britt Sundströms 

översättning av Familjens bibel från 1994. Till grund för översättningen ligger Selina Hastings 

original som utgavs i Storbritannien samma år. 

 Analysen av texterna i de tre barnbiblarna utgår från den grekiska grundtexten för Joh 2:1-12 

hämtad ur Nestle-Alands Novum Testamentum Graece och översättningen av perikopen i Bibel 

2000. 

Avgränsningar

Det finns idag en stor mängd bibelmaterial anpassat för barn och det ges fortfarande ut nya 

tolkningar av bibeltexter för barn. Begränsningen av material att analysera har därför behövt vara 

skarp. Tre barnbiblar, som både liknar varandra och skiljer sig från varandra, har valts ut. De är alla 

skrivna i en europeisk kontext och hör till de vanligt förekommande och väl använda i Sverige. De 

skiljer sig åt då de är skriva i något skilda tider, Barnens bibel från 1948 samt Bibel för alla och 

Familjens bibel från 1995 respektive 1994. De svenska översättningarna är dock utgivna relativt 

nära varandra i tid.  

 I analysen är en målsättning att belysa hur Maria och relationen mellan henne och Jesus gestaltas 

i barnbiblar. För att kunna ge en rimlig tolkning av detta är dock analysen begränsad till en 

berättelse. Målet är inte att ge en bild av hur Maria framställs i barnbiblar i stort. Skälen till att just 
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Joh 2:1-12 används för att belysa Marias roll är dels att det är första gången hon nämns i evangeliet 

och dels att det i perikopen, till skillnad från många andra evangelieberättelser där både Jesus och 

Maria finns med, sker en kommunikation mellan dem. Vidare är Joh 2:1-12 en nyckeltext i 

Johannesevangeliet där Jesu första tecken beskrivs samt den första perikopen i Johannesevangeliet 

som kan ses som en berättelse. 

 En anledning till att se på hur just Maria och hennes relation till Jesus återspeglas i barnbiblar är 

att majoriteten av barn enkelt kan relatera till relationen mellan barn och förälder. För de flesta barn 

är barnets mamma en viktig person i livet och relationen till henne är ofta grundläggande i 

livstillvaron. Relationen mellan Jesus och Maria och bilden av Maria är också viktig inom många 

kristna traditioner. För att kunna ge en så god tolkning av Marias roll och relationen mellan henne 

och Jesus analyseras Joh 2:1-12 till viss del i sin helhet. Detta då det är svårt att se på Maria och 

Jesus utan att ta hänsyn händelserna runtomkring. 

 Det sekundära i analysarbetet är att se på hur en bibeltext transformerats till en annan text, och 

inte på hur bibeltext uttrycks genom illustrationer. I analysen ges därför inte utrymme åt de bilder 

som finns i barnbiblarna. 

Syfte 

Syftet med analysen är alltså att ta reda på hur perikopen Joh 2:1-12 berättas för barn och genom 

det få reda på mer om strategier för hur texter görs tillgängliga för barn. Analysen syftar till att 

klarlägga på vilket sätt bibeltexten transformerats för att kunna nås och förstås av barn. Arbetet 

utgår således från frågor som: Vad tas med när berättelsen återges för barn? Vad utelämnas? Och 

varför? Finns det ett visst intresse eller perspektiv hos barnbibelförfattaren eller tiden då barnbibeln 

är skriven som kommer till uttryck i hur berättelsen förmedlas? Vad kan kommuniceras till barn? 

Vad kan inte kommuniceras? Hur borde berättelsen förmedlas till barn?

 Analysen syftar således till att belysa vilka förändringar som skett i texten, ge en bild av vad det 

är för text som återfinns i barnbiblarna och klargöra vad den transformerade texten förmedlar. De 

förändringar som går att relatera till Maria och som avser hennes relation till Jesus är de som 

analysen primärt fokuserar på. 

 En delmålsättning i arbetet är att ge en inblick i hur texterna genom transformation förhåller sig 

till sammanhanget de är skrivna i och hur detta påverkar förståelsen av bibeltexten. Således belyses 

teorier som relaterar till kontextbundenhet och tolkningar i olika kristna traditioner. 
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Metod

Metoden för arbetet är en textanalys där barnbibeltexterna analyseras utifrån grundtexten på 

grekiska och översättningen i Bibel 2000. Varje barnbibeltext har ett enskilt analysavsnitt. Analysen 

är dock till stor del komparativ då de tre barnbibeltexterna dels jämförs med varandra och dels med 

grundtext och översättningen i Bibel 2000. Ett fokus i analysen är att belysa de språkliga problem 

som finns i texten, därför utgör en språklig analys en del av arbetet. Den grekiska grundtexten 

används för att lyfta fram de språkliga problem som perikopen innehåller och som behöver 

analyseras för att transformationen som skett i barnbiblarnas texter ska kunna identifieras. 

 Syftet med att använda översättningen i Bibel 2000 är att visa hur barnbiblarna förhåller sig till 

en nutida svensk översättning. Något som bör observeras är att ingen av de barnbiblar som 

analyseras använt översättningen i Bibel 2000 som utgångspunkt. Resultatet från 

transformationsanalyserna kan möjligen bli ett annat om en annan översättning används som 

jämförelsetext. Ytterligare något som bör poängteras är att Joh 2:1-12 i analysen antas vara en 

sammanhängande berättelse med versuppdelning. Även rubriken från Bibel 2000 används som 

jämförelseunderlag. Detta trots att varken verser eller rubriker förekommer i grundtexter. I 

textanalysen används versuppdelning och rubrik för att skapa struktur. 

 Studien tar avstamp i bibelforskaren Sören Dalevis Gud som haver barnen kär? som är den 

första svenska avhandlingen som gjorts om barnbiblar. Det som främst baseras på Dalevis 

avhandling är begreppsapparaten som används i analysen. 

 Textanalysarbetet fokuserar på den transformation som texten genomgått för anpassas för barn. 

Med transformation menas den bearbetning som skett när bibeltexten ändrats om till en 

barnbibeltext (Dalevi 2007, 43). Det som avses är hur texten har förändrats när den skrivits om och 

blivit till en ny berättelse för barn. Vad har lagts till och vad har tagits bort? Och hur påverkar detta 

förståelsen av texten? (Dalevi 2007, 12) 

 Ytterligare något som hämtats från Dalevis avhandling är det narratologiska perspektiv som ger 

struktur åt analysen. Då perikopen Joh 2:1-12 ofta ses som en narrativ text används narratologiska 

analysverktyg. Främst används bibelforskaren Yairah Amits teorier om berättelsers början, slut och 

huvudrollsinnehavare, Greimas klassiska aktantmodell samt teorier om berättarröster och 

fokalisation. De tre sistnämnda är hämtade från A Dictionary of Narratology skriven av 

språkvetaren och narratologen Gerald Prince.

 Textverserna analyseras i stort i kronologisk ordning. Användningen av de narratologiska 

verktygen gör emellertid att analysen bitvis avviker från ordningen.
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Tidigare forskning 

För att kunna ge förståelse för relationen mellan Jesus och Maria samt Marias roll i Joh 2:1-12 

presenteras först en övergripande bild av hur forskare tolkat perikopen i stort och hur dess 

huvudsakliga betydelse vad gäller innehåll och teologi diskuterats. Detta leder sedan in på en 

presentation av forskningsläget för de specifika verser som berör relationen mellan Jesus och Maria. 

De verser som behandlas är främst 2:1-5 där berättelsen om bröllopet i Kana inleds och en dialog 

mellan Jesus och Maria beskrivs. Även vers 12, där Maria finns med, kommenteras. Efter detta ges 

ytterligare bakgrund till hur Marias roll i Johannesevangeliet i allmänhet och perikopen i synnerhet 

tolkats och diskuterats. Detta följs av en redogörelse för forskningsläget för barnbiblar där ett urval 

av barnbibelforskningen presenteras. Vidare ges inblick i hur litteraturvetenskapliga analyser kan 

användas för att analysera tolkningar av Joh 2:1-12 i barnbiblar. Fokus är att ge en förståelse för vad 

en barnbibel är, hur barnbibeltexter har diskuterats inom forskningen och hur berättelser i allmänhet 

förmedlas till barn. 

Huvudsaklig betydelse av Joh 2:1-12 enligt exegetisk forskning 

Bibelforskaren René Kieffer (1987, 59-60) menar i sin tolkning av Joh 2:1-12 att den avslutande 

kommentaren i vers 11 anger evangelistens tolkning av vad som skett i perikopen. I vers 11 får 

läsaren veta att Jesu stund nu kommit då han uppenbarat sin härlighet i och med sitt första tecken. 

Lärjungarna som förstår tecknet kommer till tro på Jesus. Kieffer menar vidare att det första undret 

som Jesus utför har en avgörande roll i Johannesevangeliet och inleder ett uppräknande av vissa av 

de under som Jesus utför under sitt jordiska liv. Kieffer tolkar att Joh 2:1-12 avslutar berättelserna 

om hur lärjungarna först möter Jesus och samtidigt inleder tiden där Jesu tecken pekar fram mot 

hans stund av förhärligande. Kieffer menar att författarens avsikt med berättelsen kommer till 

uttryck i de kristologiska utsagorna och i beskrivningen av själva undret. Vidare menar han att 

texten framhäver Jesu stund och härlighet samt att bröllopsbilden fungerar som en metafor för den 

messianska tiden. Kontrasten mellan vinet och vattnet tolkar Kieffer som en bild för hur de judiska 

cermonierna kommer att ge vika för Jesu budskap.

 Bibelforskaren Beverly Roberts Gaventa (2005, 127) konstaterar att beträttelsen är fylld av 

symbolik men att dess huvudsakliga betydelse går utöver individuella symboler. Hon menar att det 

är en berättelse om förväntan. Berättelsen ger en föraning av Guds gåva som Jesus kommer med 

och blickar fram mot tiden för Jesus förhärligande. 
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 I analysen antas en huvudsaklig tolkning av texten som går utöver individuella symboler, vilket 

stämmer överens med Gaventas tolkning. Dock bör den symbolik som Kieffer betonar också ses 

som viktig i övergripande tolkning av perikopen. 

 

Dialogen och relationen mellan Maria och Jesus 

I många kommentarer till och tolkningar av Joh 2:1-12 tar dialogen mellan Jesus och Maria upp 

stort utrymme och uppfattningarna om texten varierar på flertalet punkter. Gaventa (2005, 127) 

menar att det utifrån Joh 2:1-12 har skapats en bred variation av tolkningar av Maria. Hon 

konstaterar vidare att denna mångfald av tolkningar inte bara visar på en mångfald av tolkare utan 

även på oklarheter i berättelsen.

 En företeelse i texten som ofta diskuterats inom exegetiken är det faktum att Maria i berättelsen 

inte nämns vid namn utan konstant omnämns som Jesu mor. Angående detta har bibelforskare 

resonerat utifrån olika förklaringar. Bibelforskaren J. Ramsey Michaels (2010, 141) förklaring 

baseras på att Jesu mors namn aldrig nämns i Johannesevangeliet. Bibelforskaren Judith Lieu (1998, 

62-63) menar att evangelistens undvikande av Marias namn är ett av de mest slående dragen i 

Johannesevangeliet och diskuterar flertalet rimliga förklaringar. Hon lyfter exempelvis teorier om 

tillkomstkontextens benämningstraditioner. 

 Närmast följande svårighet som diskuterats inom exegetiken är hur dialogens inledande ord 

οἶνον οὐκ ἔχουσιν bör tolkas. Texttolkningarna skiljer sig främst åt när det gäller om Marias 

yttrande bör tolkas som ett påstående eller en fråga. Michaels (2010, 143) tolkar att Maria snarare 

uttrycker ett påstående än en fråga. Bibelforskaren Raymond Brown (1966, 98-99) är av en annan 

åsikt och menar att Jesu svar tyder på att en fråga ställts. Bibelforskaren Ritva H. Williams (1997, 

685-686) redogör för ytterligare en tolkning och menar i sin kontextuella förståelse av Joh 2:1-12 

att det finns en implicit fråga där Maria ber Jesus att agera. Williams resonemang bottnar i att det 

finns en förväntan i det Maria säger som är relaterad till att en familjs manliga överhuvud är 

ansvarig för att öka familjens heder och status vid offentliga arrangemang.  

 Nästa problem som diskuterats flitigt inom den exegetiska forskningen är att Jesus tilltalar Maria 

med begreppet γύναι. Michaels (2010, 145) menar att tilltalet inte medför en respektlöshet men att 

det gör Maria till en främling. En liknande uppfattning finns hos Kieffer (1987, 58) som menar att 

γύναι inte innebär något avståndstagande då Jesus använder detta tilltal till kvinnor i flertalet andra 

situationer. Lieu (1998, 65) menar i likhet med många andra nutida forskare att γύναι är en 

accepterad form att adressera någon med men att Jesus med tilltalsformen avviker från 

konventionen. Brown (1966, 99) menar att det inte är ett försök att förkasta relationen mellan mor 
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och son. Bibelforskaren Jean-Bosco Matand Bulembat (2007, 67) upphöjer tilltalssättet ytterligare 

och konstaterar att Jesus använder γύναι i möten med utsatta kvinnor.

 Fortsättningen av Jesu svar till Maria har också det tolkats på flera sätt. Michaels (2010, 143) 

klargör att uttryckssättet τί ἐµοὶ καὶ σοί alla andra fem gånger det förekommer i nytestamentliga 

texter är kopplat till demonbesatthet. Uttrycket används då från den besatte till Jesus. Lieu (1998, 

65) konstaterar att tolkningen bör utgå från hur uttrycket på olika sätt används i hebreiska texter. 

Det kan användas i konflikter mellan två parter, för att undvika en konflikt eller för att frigöra en 

part från en annan. Michaels (2010, 143-144) menar vidare att tolkningen av Jesu svar är beroende 

av hur Marias föregående yttrande tolkas. Brown (1966, 102) är av den mer bestämda uppfattningen 

att Jesu svar är ett artigt nekande. Han menar att det inte finns någon tillrättavisning som om Maria 

vore fel ute eller något som pekar på att han avvisar hennes roll som hans mor. Dock menar Brown 

att en annan roll förnekas i Jesu svar. Kieffer (1987, 62) är av en liknande uppfattning och menar att 

uttrycket Jesus använder inte alltid uttrycker fientlighet i hebreiska texter. Han menar att det istället 

kan peka på en perspektivändring. 

 Också det faktum att Maria i vers 5 vänder sig till tjänarna istället för att fortsätta dialogen med 

Jesus diskuteras inom exegetiken. Michaels (2010, 147) menar att det Maria säger till tjänarna visar 

att hon inte tolkat Jesu svar som en vägran att handla. Brown (1966, 100) är av en liknande 

uppfattning och menar att Maria inte tvekar på att Jesus kommer att ingripa. Brown tillägger dock 

att Maria inte vet på vilket sätt ingripandet kommer att ske. 

 Lieu (1998, 64) betonar vers 12 och menar att den ytterligare förstärker Marias viktiga roll och 

relationen mellan henne och Jesus i berättelsen. Detta skiljer sig från övriga bibelkommentarer som 

ligger till grund för analysen, där avslutande fokus i stort rör vers 11. 

Marias roll i berättelsen 

Inom forskningen har Marias roll i berättelsen och de handlingar hon utför tillskrivits olika värde.  

Lieu (1998, 63-64, 70) menar att Maria har en ledande roll i Joh 2:1-12. Ett argument för detta är att 

läsarna redan innan Jesu närvaro nämns får veta att Maria befinner sig på bröllopet. Hon menar 

vidare att fokus i berättelsen ligger på vad Maria gör och jämför med Jesus som, till skillnad från 

andra underberättelser, är passiv i perikopens händelseförlopp. Gaventa (2005, 127-128) tolkar 

Marias roll i berättelsen på ett annat sätt än Lieu. Hon menar att Maria snarast ges en funktionell 

roll i berättelsen, att hon fungerar som en del av grunden till scenen. Gaventa konstaterar vidare att 

Marias roll i Johannesevangeliet uteslutande består av den relation hon har till Jesus. 
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 Kieffer (1987, 60) menar att evangelistens avsikt kommer till uttryck i de kristologiska utsagorna 

och att tolkningar som betonar Marias roll inte kan menas täcka det primära budskapet i texten. 

Bulembat (2007, 56, 69) tillskriver Maria en betydligt viktigare roll i perikopen. Han menar att det 

finns två huvudsakliga teologiska motiv i Joh 2:1-12, ett kristologiskt där Jesus uppenbaras som den 

sanne brudgummen som gifter sig med Guds folk och ett mariologiskt där Maria tillskrivs en viktig 

roll i Guds familj. Hennes tro och tillit till Jesus är ideal för alla kristna. 

Barnbiblar

Det har gjorts relativt lite analysarbete där barnbiblar fungerat som forskningsobjekt. Inte förrän 

under de senaste årtiondena har den exegetiska forskningen intresserat sig för barnbiblar och det är 

främst forskningen i tyskspråkiga länder som ägnat sig åt barnbiblar. I dessa länder har sedan 

bibelforskaren och pedagogen Christine Reents pionjärarbete Die Bibel als Schul- und Hausbuch 

Fur Kinder: Werkanalyse und Wirkungsgeshichte einer fruhen Schul-und Kinderbibel im 

evangelischer Raum utkom 1984 flertalet avhandlingar med olika inriktningar publicerats (Dalevi 

2007, 45). 

 Även i USA har forskningen om barnbiblar blivit större under senare år. Bland den litteratur som 

publicerats i USA har litteraturforskaren Ruth B. Bottigheimers The Bible for Children: from the 

Age of Gutenberg to the Present som utkom 1996 blivit speciellt viktig inom barnbibelforskningen 

(Dalevi 2007, 46). Bottigheimer (1996, xi), som skriver utifrån ett socialhistoriskt perspektiv, menar 

att berättelser från en specifik tid och kontext innehåller och reflekterar värderingar från berättare 

och mottagare i den specifika kontexten. Bottigheimer (1996, xii) lyfter i sin forskning också 

faktumet att många bibliska berättelser innehåller svåra passager som skapar krångliga problem då 

de ska förmedlas till barn. Hon menar att författare i skilda tider och kontexter på olika sätt försökt 

hantera dessa svåra passager och hitta lösningar till den spänning som uppkommer mellan 

bibeltexterna och författarens egna förhållningssätt vad gäller social etik. 

 Den första avhandlingen om barnbiblar som skrivits inom svensk exegetik, Gud som haver 

barnen kär?, utkom 2007 och är skriven av Sören Dalevi. Enligt Dalevi (2007, 14-18) utmärks en 

modern barnbibel av att den består av ett urval av bibliska texter, att den använder ett berättarspråk 

som är anpassat för barn och att berättelserna kompletteras med illustrationer. Dalevi använder sig 

av Christine Reents breda definition av en barnbibel, där hon utifrån ett historiskt perspektiv delar 

in barnbiblar i fyra olika genrer. Den första kategorin barnbiblar utgörs av bibliska 

ordspråkssamlingar. Den andra genren som presenteras är återgivande av berättande text där själva 

berättelsen är mer eller mindre identisk med översättningar i ”vuxenbiblar” och urvalet av 
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berättelser är det som gör boken till en barnbibel. Den tredje kategorin är barnbiblar med bilder där 

texterna inte behöver vara lika textnära som i den föregående genren och berättelserna alltid 

kompletteras av illustrationer. Dalevi konstaterar att de flesta moderna barnbiblar bäst stämmer 

överens med den genrens kriterier. Den sista genren, bibeldelar för barn, utmärks av att en specifik 

bibelberättelse återberättas i en egen bok.  

 Den första barnbibel som Reents definition stämmer överens med är Martin Luthers 

lekmannabibel Passional. I Passional återges ett urval av bibliska berättelser som direkta, men 

beskurna, citat tillsammans med illustrationer. Ett drag som blev vanligt inom barnbibeltraditionen i 

tiden efter Luther är ett återberättande som inte bara består av direkta citat utan där bibeltext och 

kommentarer från författaren blandas utan att författaren visar vad som är vad (Dalevi 2007, 19-20). 

Barnbibeltexterna kunde således bli kombinationer av berättelsesammanfattningar, enkla 

bibelverser som sammanfattar berättelsen och illustrationer (Bottigheimer 1996, 11-12). Från dessa 

två förhållningssätt till att förmedla bibliska berättelser menar Dalevi (2007, 20) att två traditioner 

av barnbiblar vuxit fram. Förenklat har barnbiblar inom den protestantiska traditionen följt 

konceptet i Luthers lekmannabiblar och fokuserat på att föra vidare själva bibelordet. Barnbiblar 

som hör till den kategorin idag består av urval av bibeltexter med illustrationer. Den andra 

traditionen, som generellt kan tillskrivas katolska kristna, lade istället vikten på det som uppfattades 

som textens innehåll. Bibelberättelserna återgavs således mer fritt från grundtexten. Utifrån dessa 

två traditioner kan barnbiblar alltså bedömas vara mer textnära eller ha ett friare förhållningssätt till 

bibeltexten.

 Ytterst lite forskning har gjorts på hur just Joh 2:1-12 presenteras i barnbiblar. Inte heller bilden 

av Maria har prioriterats i barnbibelforskningen. Bottigheimer (1996, 174-179) analyserar hur 

berättelsen tolkats i ett antal barnbiblar genom historien. Dock lägger hon i analysen mestadels 

fokus på hur själva undret berättas för barn. 

Litteraturvetenskap 

Även litteraturvetenskaplig forskning som syftar till litteratur för barn samt en avhandling om 

litteratur med bibliska inslag ligger till grund för analysen. I analysen används barnpsykologen 

Bruno Bettelheims (1989, 9-14) teori om att en viktig poäng med att berätta berättelser för barn är 

att de ger utrymme för livstolkning genom att vara komplicerade och inte alltid så enkla att förstå. 

Han menar att berättelser är ett sätt för barn att hantera verkligheten och den komplexitet som livet 

innebär. Den goda berättelsen är således den som hjälper barnet att förstå sin egen tillvaro, en 

tillvaro av både gott och ont, och inte den som förenklar livsvillkoren. Även barnboksförfattaren 

 12 (41)



och litteraturvetaren Pamela Cleavers teorier om hur litteratur för barn författas nyttjas i 

analysdelen.  

 Bibelforskaren Mikael Sjöbergs resonemang (2006, 202-210) om hur utombibliska versioner 

möter och löser den etiska problematik som finns i bibeltexter används också i analysen. Sjöbergs 

fem olika strategier för hur författare bemöter svårigheter är användbara i den problematik som 

finns i dialogen mellan Maria och Jesus. 

Analys

I följande avsnitt analyseras versionerna av Joh 2:1-12 i barnbiblarna Barnens bibel (168-169) Bibel 

för alla (156) och Familjens bibel (212-213). Analysen är strukturerad så att barnbiblarna 

analyseras var för sig utifrån en textanalytisk metod med narratologiska verktyg. Analysavsnittet 

om Bibel för alla utgår delvis från analysresonemang från Barnens bibel och innehåller således 

likheter och skillnader mellan de två barnbiblarna. Analysen av Familjens bibel utgår vidare från de 

två föregående analyserna och presenterar jämförelser mellan de tre barnbiblarna. Analysen för 

varje barnbibel är uppdelad i avsnitten berättelsens början, berättarröst, karaktärisering och 

berättelsens slut.

Analys av Barnens bibel 

Att Barnens bibel gör en tolkning av Joh 2:1-12 som skiljer sig från Bibel 2000 syns redan i 

berättelsens rubrik. Bibel 2000 har valt att rubricera berättelsen som ”Bröllopet i Kana” medan 

Barnens bibel sätter rubriken ”När Jesus var på bröllopsfest”. Då det kan ses som vedertaget att en 

berättelses rubrik, mer eller mindre, styr läsaren kan tolkning göras att författaren redan i rubriken 

väljer att framhäva Jesus. I rubriceringen i Bibel 2000 tas ingen ställning till vem som är 

huvudperson i berättelsen. Rubriceringen i Barnens bibel kan snarast tolkas som att Jesus är den 

viktigaste personen i berättelsen. 

Berättelsens början

Amit (2001, 33) menar att en berättelse ofta börjar med en exposition där läsaren får grundläggande 

information för att kunna få del i den värld berättelsen utspelar sig i. Amit menar vidare att ett av 

syftena med en berättelses början är att presentera huvudkaraktärerna.

 I den grekiska grundtexten introduceras Jesu mor Maria redan i första bibelversen. Det berättas 

hur det hölls ett bröllop i Kana i Galileen och att Jesu mor var där. Jesus och lärjungarna presenteras 

först i den andra versen. Att Maria tar plats i berättelsen innan Jesus och lärjungarna tolkar Lieu 

 13 (41)



(1998, 63-64) som att Maria har en ledande roll i berättelsen. Genom den grammatiska 

uppbyggnaden ἦν ἡ µήτηρ τοῦ Ὶησοῦ ἐκεῖ menar Lieu att Maria presenteras som en central 

karaktär. Hon menar vidare att den introducerande formeln gör att läsaren fokuserar på Jesu mor. 

Lieu menar att formeln ofta används i Johannesevangeliet för att presentera en person som spelar en 

viktig roll i den kommande scenen, dock aldrig för att presentera en person som kommer till tro i 

berättelsen. Läsaren borde således förvänta sig att Maria kommer att spela en nödvändig roll.

 Cleaver (2010, 68) menar att en barnboksförfattare bör presentera huvudpersonen redan i det 

första stycket. Hon menar vidare att läsaren tar fasta på vilken karaktär som introduceras först i en 

berättelse och att ett barn antar att det är den personen som de förväntas fokusera på och ”hålla på” i 

berättelsens händelseförlopp. Cleaver (2010, 30-32) definierar huvudpersonen i berättelser för barn 

som ett barn lite äldre än litteraturens målgrupp eller en person med karaktärsdrag som barnen kan 

identifiera sig med.

 Med hjälp av dessa tre teorier är det intressant att se hur Barnens bibel väljer att presentera 

berättelsens karaktärer. Ordningen som karaktärerna introduceras är en annan än i grundtexten och 

översättningen i Bibel 2000. I berättelsen beskrivs först hur Jesus och några av hans vänner kommit 

för att gratulera brudparet. Efter det nämns att Maria, som var mamma till Jesus, hade följt med 

dem till festen. Istället för att framhäva Maria får Jesus således läsarens primära fokus. Dock bör 

poängteras att det i Barnens bibel klargörs att Maria och Jesus kommer till bröllopet tillsammans till 

skillnad från grundtexten. Emellertid bör också observeras att bröllopsparet nämns allra först. Det är 

dock svårt att se dessa som viktiga karaktärer då de inte namnges och närmast har en obetydlig roll i 

resterande händelser. Rimligt är att brudparet nämns först för att ge en grund till berättelsen.  

Berättarröst

I berättelser, och så även i bibeltexter, finns alltid en berättarröst. Denna kan dock fylla olika 

funktioner i olika berättelser. Prince (1988, 65) menar att berättarrösten kan variera vad gäller hur 

mycket information berättaren har, vilken distans berättaren har till texten och hur uppenbar 

berättarrösten ter sig vara.

 I Barnens bibel finns en tydlig berättarröst. Ett markant drag hos berättarrösten är att den fyller 

de luckor som finns i grundtextens berättelse. Dalevi (2007, 74) menar att bibeltexter ofta rymmer 

tomrum där läsaren själv kan fylla ut berättelsen och således göra en tolkning. I tolkningen av Joh 

2:1-12 i Barnens bibel görs dessa utfyllnader av författaren genom berättarröstens funktion. 

Michaels (2010, 141) klargör att läsaren i grundtexten inte vet någonting om omständigheterna för 

bröllopet, inte heller ges någon information om brudgummens och brudens identiteter. Han menar 
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vidare att det enda som nämns gällande omständigheter är att Jesu mor var där. Michaels menar 

således att författaren genom att nämna Maria ger en förklaring till varför Jesus och hans lärjungar 

befinner sig på bröllopet. I Barnens bibel har författaren fyllt bristen på skildringar av bröllopets 

omständigheter genom en inledande beskrivning: ”I den lilla staden Kana höll två unga människor 

på att rusta till bröllop. Nu ville de bjuda släkt och vänner på stor bröllopsfest. De dukade långbord 

och pyntade hela huset med blommor. Och så kom alla gästerna”.

 Dessa inledande meningar lägger en grund till att presentera de karaktärer i berättelsen som 

läsarna känner igen: Jesus, lärjungarna och Maria. Genom den andra meningen i texten kan 

karaktärerna tolkas som släkt eller vänner till brudparet. I och med detta ges till skillnad från 

grundtexten en förklaring till varför Maria, Jesus och lärjungarna är på bröllopet. De har en relation 

till bröllopsparet och de är där som gäster. Sättet att berätta stämmer in på den berättarteknik som 

Bottigheimer (1996, 11-12) menar har vuxit fram i katolsk tradition efter Luthers tid. Istället för att 

fokusera på direkta bibelcitat kombineras dessa med kommentarer från författaren. Författaren till 

Barnens bibel för genom berättarrösten in beskrivande detaljer och egna kommentarer till det som 

sker.

 Genomgående i berättelsen i Barnens bibel är den goda stämning som infinner sig på 

bröllopsfesten. Det berättas hur gästerna fick god mat, att de fick äta och dricka så mycket de ville 

och att festen fylldes av musik, sång och dans. Även här får berättarrösten en tydlig roll. 

Berättarrösten bygger ut omständigheterna för det som ska ske i berättelsen och använder adjektiv 

för att förstärka och bedöma. Detta ger berättarrösten mer närhet till berättelsen än vad 

berättarrösten har i grundtexten. Berättarrösten är involverad och väl underrättad om bröllopet. 

Berättaren vet att festen är härlig, maten god och gästerna glada. Berättarrösten lägger in 

kommentarer och värderingar till det som sker. Exempelvis beskriver berättarrösten faktumet att 

vinet är slut som ”förargligt”. Kommentaren kan inte tillskrivas någon av karaktärerna. Följaktligen 

är det berättaren själv som bedömer situationen som förarglig. Även detta tyder på att berättaren har 

en närhet till händelserna. Något som visar på att berättaren är väl informerad och känner till 

karaktärernas känsloliv är beskrivningen av hur bedrövade brudgummen och tjänarna blir när de 

upptäcker att vinet tagit slut. Att berättaren fyller ut med målande beskrivningar skulle kunna 

förklaras med hjälp av Bettelheims (1989, 11) teori om att en berättelse behöver underhålla och 

skapa nyfikenhet för att behålla barnens uppmärksamhet. I Barnens bibel syns också Bottigheimers 

(1996, xi) teori om att en bibelberättelse, då den överförs från grundtext till en berättelse i en 

barnbibel, laddas med olika känslor och värderingar. 

 Även det begrepp som hos Prince (1988, 29-32, 45) benämns som fokalisation kan lyftas i 
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resonemanget. Fokalisation är informationen som läsaren får i en berättelse. När informationen som 

ges endast är yttre, läsaren får inte tillgång till karaktärernas inre liv eller berättelsen ur deras 

perspektiv, finns i berättelsen en extern fokalisation. Om berättelsen istället begränsas till en eller 

ett antal karaktärers perspektiv är fokalisationen intern. Ges både inre och yttre information finns 

således ingen fokalisation. I berättelsen i Barnens bibel får läsaren information både ur ett externt 

perspektiv men också ur ett intern perspektiv. Läsaren får exempelvis information om att Jesus 

tänker att han vill hjälpa till innan han svarar Maria vilket således kan kategoriseras som intern 

fokalisation. 

Karaktärisering

I Barnens bibel benämns Maria först som ”Maria, som var mamma till Jesus” och sedan endast som 

Maria. I grundtexten benämns hon som Jesu mor. Anledningen till detta har inom exegetiken 

diskuteras ingående och olika förklaringar har presenterats. I Barnens bibel förefaller relationen 

mellan Jesus och Maria enbart nämnas för att introducera vem Maria är, för att tydliggöra vilken 

Maria som är på bröllopet. När det är klargjort omtalas hon endast som Maria. Gaventa (2005, 128) 

konstaterar att Marias roll i Johannesevangeliet uteslutande består av hennes relation till Jesus. 

Hennes namn nämns inte då det som gör henne viktig är faktumet att hon är Jesu mor. Att omtala 

henne som Jesu mor förstärker således den rollen. I dagens kontext kan en förklaring till att Maria 

omnämns vid namn i Barnens bibel vara att ett namn är grundläggande för att en person ska tolkas 

som en självständig individ. Att ha ett eget namn hänger starkt ihop med att ha en egen identitet. Att  

Maria inte konstant omtalas som Jesu mor gör dock att relationen dem emellan inte betonas lika 

starkt som i grundtexten. 

 Lieu (1998, 63) menar att benämningen Jesu mor kan ge en tolkning där Maria endast blir en av 

de många kvinnor som i bibliska texter presenteras och definieras utifrån sina manliga ”ägare”. 

Denna svårighet undviks således i Barnens bibel. Lieu menar dock att sättet Maria benämns på 

också ger en unik innebörd till vem hon är, som hans enda mor. Lieu menar att den tolkningen får 

stöd av likheten som finns till benämningen ”lärjungen som Jesus älskade.” Detta framhävs 

följaktligen inte lika starkt i Barnens bibel.

 Greimas klassiska aktantmodell går ut på att belysa de relationer som finns mellan aktanterna i 

en berättelse. Enligt modellen går alla karaktärer i en berättelse in under någon av följande 

kategorier: subjekt, objekt, sändare, mottagare, hjälpare och motståndare. Aktanterna knyts till en 

projektaxel där den karaktär som är berättelsens subjekt strävar efter att uppnå ett objekt. Det krävs 

en sändare och en mottagare för att kunna genomföra projektet och i berättelsen finns både hjälpare 
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och motståndare (Prince 1988, 2). Genom att använda aktantmodellen kan Jesus och Marias roller i 

berättelsen, och hur dessa förhåller sig till varandra, identifieras. Aktantmodellen kan också reda ut 

huruvida rollfördelningen skiljer sig åt i grundtexten och barnbiblarna.

  sändare        mottagare

subjekt -------------------------------------- projektaxel ---------------------------------------------- objekt

  hjälpare       motståndare

           (Prince 1988, 2)

Olika tolkningar av Joh 2:1-12 ger olika subjekt. Det kan dels tolkas att Jesus är subjektet som vill 

visa ett tecken på sitt framtida förhärligande (objektet). Dels kan Maria tolkas som subjektet som 

vill återställa ordningen på bröllopet genom att se till att mer vin skaffas fram (objektet). Enligt 

Dalevi (2007, 81) relateras detta till vilket perspektiv som väljs i berättelsen. Läsaren kan välja att 

se berättelsen ur olika perspektiv. Dalevi menar vidare att en indikation på vem som är berättelsens 

subjekt är den karaktär som totalt sett får mest utrymme. I grundtexten kan Jesus ses som den som 

dominerar berättelsen då Maria, förutom i vers 12, inte nämns efter hon instruerat tjänarna. I 

Barnens bibel finns Maria kvar längre in i berättelsen då berättarrösten, efter Jesus talat med 

tjänarna, kommenterar att tjänarna gjorde som Jesus sa eftersom de kom ihåg vad Maria sagt. Detta 

kan tolkas som en påminnelse om att det var Maria som lade grunden för hur problemet som 

uppstått skulle lösas. Något som dock tyder på att Jesus är subjekt även i Barnens bibel är att slutet 

visar på att målet (objektet) i berättelsen är att Jesus gjort ett under, att det som hänt visar att han är 

något mer.

 Brown (1966, 98-102) menar att Marias fråga i berättelsen kan ses som grunden till Jesu mirakel, 

oavsett om det är hennes intention eller inte. Brown menar vidare att det är uppenbart att Maria 

försöker få Jesus att uppmärksamma situationen, hon verkar förvänta sig att han ska agera. Många 

forskare har menat att Maria efterfrågar mirakel i det hon säger till Jesus men Brown konstaterar att 

det inte finns något bevis om tidigare mirakel utförda av Jesus och inte heller något i texter från 

hebreiska bibeln som tyder på att Messias förväntas utföra mirakel till individers intressen. I vilket 

fall kan Maria tillskrivas rollen som en hjälpare i berättelsen då hennes fråga enligt Brown lägger 

grunden till miraklet. Dock menar Brown att Jesus först behöver neka hennes uppmaning då Maria 

inte kan ha något att göra med hans uppdrag. Hans tecken måste visa på hans fars suveränitet, inte 

mänsklig eller familjär makt. På liknande sätt menar Kieffer (1987, 62) att uttrycket stunden 

används i Jesu svar för att visa att Jesus handlar utifrån uppdraget från fadern och inte från en 

mänsklig önskan från Maria. Således blir Maria också en slags motståndare till att uppenbara Jesu 
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härlighet. Maria kan ses som en motståndare då det finns en risk att Jesu härlighet kommer att visas 

på ett felaktigt sätt. Maria kan i berättelsen alltså få en roll som både hjälpare och motståndare.

 Om berättelsen istället ses ur Marias perspektiv där hon är subjekt och objektet är att få fram mer 

vin till bröllopet kan Jesus i grundtexten snarast ses som både hjälpare och motståndare då det 

enligt många kommentarer till Joh 2:1-12 inte är självklart hur Jesu svar ska tolkas. Browns teori 

ovan är ett exempel på detta. Lieu (1998, 65-66) menar att en jämförelse med hur τί ἐµοὶ καὶ σοί 

används i andra bibeltexter indikerar att Jesus i sitt svar till Maria på något vis antyder distansering. 

Jesus blir således en motståndare till det objekt Maria försöker uppnå men samtidigt den som 

hjälper till att utföra projektet. Han tillskrivs således också en hjälparroll.

 I grundtexten nämns varken att gästerna eller bröllopsarrangörerna är omedvetna om att vinet är 

slut. I Barnens bibel tillskrivs Maria en speciell roll då hon är den enda förutom brudgummen och 

tjänarna som känner till situationen. Att stämningen på bröllopet beskrivits som så god förstärker 

vidare problemet som uppstått och Marias insats. Den aspekten finns inte i grundtexten eller Bibel 

2000. Dock skulle detta implicit kunna tolkas in även där då bröllop, då som nu, ofta innebär fest 

och glädje. Marias insats förstärks ytterligare genom berättarröstens kommentarer om att det som 

hänt är förargligt och att de som håller i festen är väldigt bekymrade. I berättelsen är det också, till 

skillnad från grundtexten, uppenbart att Jesus inte är medveten om bristen på vin vilket gör att 

Maria måste underrätta honom. 

 Författaren till Barnens bibel är dock snabb med att sedan klargöra att Maria inte kan lösa 

problemet som uppstått. Det är följaktligen inte hon som hjälper brudgummen och tjänarna. Från 

berättarrösten får läsaren först veta att Maria är den enda förutom tjänarna och brudgummen som 

vet att vinet är slut och i meningen efter att hon inte kan hjälpa till. I följande mening beskrivs hur 

Maria går fram till Jesus. Hennes förflyttning finns inte med i grundtexten och kan här ge en 

tolkning av att Maria inte är med Jesus på festen utan att de befinner sig på olika ställen. Eftersom 

läsaren precis fått veta att Maria inte kan hjälpa till görs kopplingen att Jesus är den som kan lösa 

situationen.

 Marias fråga till Jesus har broderats ut från grundtexten. Hon konstaterar först att de inte har 

något vin och frågar sedan om han inte vill hjälpa dem. Det tolkningsproblem som Michaels (2010, 

143) diskuterar, där han menar att det är svårt att avgöra om det Maria säger bör ses som ett 

påstående eller en fråga, har här tolkats som både och. Maria klargör situationen som uppstått och 

ber sedan Jesus om hjälp. Precis som i resten av berättelsen är dialogen trevlig. Marias yttrande ”De 

har inget mer vin. Vill du inte hjälpa dem?” kan tolkas betydligt mildare än ”De har inget vin” som 

Bibel 2000 har översatt det till. 
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 Efter detta sker ytterligare ett expanderade av dialogen mellan Maria och Jesus. Innan författaren 

återger vad Jesus svarar ges en inblick i vad Jesus tänker med orden ”Jo, det ville Jesus, men han 

sade:” Författaren använder således en intern fokalisation där läsarna får veta vad Jesus tänker. 

Utbyggnaden av dialogen gör att det som i grundtexten är svårt att förstå i Jesu svar, det vill säga att 

hans svar kan tolkas som nekande men att han ändå utför miraklet, reduceras bort. På en gång får 

läsaren veta att Jesus tänker hjälpa till. Hans svar till Maria, ”Inte ännu”, är inte heller det speciellt 

textnära. Det som Bibel 2000 översätter till ”Låt mig vara kvinna” finns inte med och stunden 

nämns inte.

 Sjöberg (2006, 208-210) presenterar fem strategier för att förhålla sig till etisk problematik i 

bibliska texter. Sjöbergs strategier syftar till etisk problematik som rör våld men är applicerbara 

även på den relationsetiska problematiken i dialogen. Williams (1997, 681-682) menar att även en 

vuxen man i grundberättelsens kontext förväntades lyda sin mor då det fanns ett starkt band mellan 

en mor och hennes son. Att Jesus svarar som han gör kan således tolkas som ett relationsetiskt 

problem i kontexten. Den strategi som Sjöberg (2006, 209, 213) beskriver som glorifiering, där 

delar i en berättelse genom positiva värdeomdömen höjs upp, stämmer in på hur författaren till 

Barnens bibel hanterar dialogen mellan Maria och Jesus. Sjöberg menar vidare att glorifiering 

innebär en bejakande bedömning av element i en berättelse. I Barnens bibel syns dels en 

glorifiering av karaktären Jesus och dels en glorifiering av dialogen, och således även tolkningen av 

relationen, mellan Jesus och Maria. Vidare skulle relationsetisk problematik kunna uppstå i det 

sammanhang där barnbibeln kommer läsas om ett barn skulle kalla sin mamma för ”kvinna”. 

Författaren till Barnens bibel väljer att reducera bort γύναι. För att ytterligare tydliggöra Jesu svar 

kommenterar författaren det med ”Det skulle bara dröja lite till”. Nu vet läsaren säkert att Jesus 

kommer hjälpa till. 

 I följande mening går Maria till tjänarna och ”visar dem på Jesus”. Detta tyder på att Jesus är 

med henne när hon ber dem göra vad han säger åt dem, något som är otydligt i grundtexten. Precis 

som mellan Maria och Jesus är dialogen mellan Maria och tjänarna utbyggd, tydligare och 

trevligare än i grundtexten och översättningen i Bibel 2000. Maria säger till tjänarna att de ska 

komma ihåg att skynda att göra vad han än säger åt dem och tjänarna svarar ”Javisst”. I grundtexten 

finns inget svar från tjänarna.

 Efter detta går Jesus bort till tjänarna och säger åt dem att fylla krukorna med vatten, vilket de 

gör. Han säger sedan åt dem att ge lite åt värden vilket de också gör. Anledningen till att de gör 

detta är enligt författaren att de kommer ihåg Marias ord. Till skillnad från grundtexten nämns nu 

Maria igen och det är hennes ord som driver tjänarna till att göra det Jesus säger. Här finns alltså en 
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karaktärsförskjutning där det som Maria sagt är det primärt viktiga för tjänarna. 

 I Barnens bibel finns i dialogen mellan Jesus och Maria ingenting som tyder på att det finns en 

problematik i att Maria är den som ber Jesus utföra sitt första mirakel. Det finns i dialogen 

ingenting som tyder på att hon har rollen som en motståndare. Om Jesus ses som subjektet i 

berättelsen i Barnens bibel kan Maria endast tillskrivas en roll som hjälpare. Hon är den som hjälper 

Jesus att nå sitt mål och lägger grunden för att han ska kunna utföra undret. På samma sätt finns det 

ingenting i dialogen som tyder på att Jesus gör motstånd när Maria ber honom hjälpa till. Om Maria 

anses vara berättelsens subjekt är Jesus således enbart en hjälpare. 

Berättelsens slut

Värden får sedan smaka på vinet och kallar till sig brudgummen som inte alls förstår var vinet 

kommit ifrån. Berättelsen avslutas med följande meningar: ”Herren Jesus hade förvandlat vattnet 

till vin! Det var ett under”. Meningarna är en tolkning av vers 11 i perikopen. Utläggning om vers 

12 saknas således. I grundtexten syns ett nytt tema i vers 13, där judarnas påskfest närmar sig och 

Jesus går upp till Jerusalem, vilket kan ses som ett argument för att vers 12 hör det till de 

föregående verserna. Istället för att berätta att Jesus, Maria, lärjungarna och Jesu bröder går ner till 

Kafarnaum stannar emellertid författaren till Barnens bibel vid vers 11 vilket förstärker det Jesus 

gjort. Amit (2001, 36) menar att en berättelses slut redogör för hur berättelsens centrala karaktärer 

lämnar scenen och att tillståndet, precis som i berättelsens början, blir statiskt. Karaktärerna har ofta 

förändras av det som hänt i berättelsen, vilket syns i slutet. Om Amits teori appliceras på slutet i 

Barnens bibel blir Jesus ensam den viktiga karaktären i berättelsen. Det är endast han som finns 

med i avslutet och det är han som har förändrats i berättelsen. Detta stämmer överens med Browns 

(1966, 109) teori om att Maria i berättelsen inte är viktig som person samt Kieffers (1987, 60) 

utläggning om att tolkningar som betonar Marias roll inte kan menas täcka det primära budskapet i 

texten. 

 Lieu (1998, 64) menar att det i ljuset av berättelsen inte kommer som en överraskning att Jesu 

mor nämns först av dem som går med Jesus till Kafarnaum i vers 12. Vidare menar hon att vers 11, 

där det beskrivs att lärjungarna trodde på Jesus då miraklet skett, inte ska ses som något negativt 

mot Maria. Lärjungarna har varit passiva i händelseförloppet medan Maria varit aktiv. Hennes tro 

på Jesus behöver varken diskuteras eller konstateras. Hon menar vidare att Maria varit en viktig och 

aktiv karaktär i berättelsen och att detta förstärks i och med vers 12 där Maria nämns före 

lärjungarna och Jesu bröder och där evangelisten klargör att Maria finns med i gruppen som går 

tillsammans med Jesus efter det som har hänt i Kana. Denna aspekt försvinner i Barnens bibel där 
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informationen i vers 12 inte finns med. Författaren har uppenbarligen prioriterat att betona Jesu 

mirakel istället för att Maria och Jesus följs åt efter bröllopet. 

 Amit (2001, 35) menar att koncentriska slut är typiska för bibliska berättelser. I ett koncentriskt 

slut kopplas slutscenen samman med öppningsscenen. Situationen är återigen stabil. Slutet i Joh 

2:1-12 kan ses som koncentriskt då det kan kopplas ihop med början då samma personer nämns. 

Början berättar hur Maria, Jesus och lärjungarna har kommit till ett bröllop och slutet att dessa 

personer lämnar bröllopet och går ner till Kafarnaum. Att bibliska berättelser ofta har dessa 

koncentriska slut ger ytterligare argument för att vers 12 är en del av berättelsen. Vidare ligger i 

analysen fokus på berättelsens aktanter. Hur dessa fungerar i berättelsen tyder på att vers 12 hör 

ihop med föregående snarare än efterföljande verser. Genom att avsluta berättelsen med vers 12 

förstärks också relationen mellan Jesus och Maria. De lämnar bröllopet tillsammans och går till 

Kafarnaum tillsammans.

Analys av Bibel för alla

Bibel för alla rubricerar Joh 2:1-12 på samma sätt som Bibel 2000 med ”Bröllopet i Kana”. I 

rubriken syns således ingen styrning i vem berättelsen handlar om till skillnad från rubriceringen i 

Barnens bibel.

Berättelsens början

Berättelsen i Bibel för alla kortas ner redan i den inledande delen. Det nämns inte att bröllopet hålls 

på den tredje dagen och inte heller att det är i Kana i Galileen, mer än i rubriken. Den början som 

Amit (2001, 33) menar att en bibelberättelse ofta har, där tid, plats och centrala karaktärer 

introduceras, har delvis redigerats bort. Vad gäller plats får läsaren endast information om att 

berättelsen utspelar sig på ett bröllop. Fokus i expositionen ligger på att presentera berättelsens 

karaktärer. Amit menar, som nämnts i avsnittet om Barnens bibel, att expositionens syfte är att ge 

den primära information som krävs för att läsaren ska kunna få del i berättelsens värld. I Bibel för 

alla kan följaktligen tolkas att den information som är viktig att förmedla till läsarna är berättelsens 

centrala karaktärer.

 I likhet med Barnens bibel väljer författaren att först berätta att Jesus och hans lärjungar var 

bjudna till bröllopet. Först efter det nämns att Maria, Jesu mor också var där. Detta gör att även 

berättelsen i Bibel för alla väljer att fokusera på Jesus framför Maria. Jesus kan vidare, enligt 

Cleavers teori i föregående analysavsnitt, tolkas som berättelsens huvudkaraktär då han 

introduceras först i berättelsen. 

 Gaventa (2005, 121-122) menar att den protestantiska kyrkan har en enhetlig inställning till 
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Marias roll i evangelietexterna. Hon beskriver den enhetliga inställningen som en enhetlig tystnad 

där den protestantiska traditionen inte talar om Maria. Gaventa konstaterar vidare att den 

protestantiska traditionen menar att den uppmärksamhet som riktas åt Maria i den romersk-katolska 

kyrkan, där Maria ses som ett ideal vad gäller andligt liv, hotar hängivelsen till Jesus Kristus. 

Gaventa (2005, 129) drar i sin analys slutsaten att rädslan för att ge uppmärksamhet till Maria är att 

uppmärksamhet kommer att tas från hennes son. Kanske kan den protestantiska traditionens 

Mariatolkning ge en förklaring till varför Jesus fokuseras i berättelsens inledning? 

 Något som dock bör poängteras i diskussionen är att Maria i grundtexten och översättningen i 

Bibel 2000 tydligt definieras genom sin relation till Jesus. Detta skulle kunna tolkas som att Jesus 

ändå är den centrala karaktären. Gaventa (2005, 128) drar som tidigare nämnt slutsatsen att Marias 

roll enbart utgörs av relationen till Jesus. Att författarna till Bibel för alla introducerar Jesus först 

kan således vara en tolkning av hur de uppfattar karaktärernas roller i berättelsen och inte en 

omskrivning där de omvärderar rollerna.

Berättarröst

Berättarrösten i Bibel för alla är avsevärt mer otydlig än i Barnens bibel. Berättaren kommenterar 

varken situationer eller karaktärernas repliker. Meningarna är korta och innehåller inga beskrivande 

adjektiv. Berättaren har distans till händelseförloppet på ett annat sätt än i Barnens bibel och har 

inte heller lika mycket information som berättarrösten i Barnens bibel. En tydlig skillnad är att 

berättarrösten i Bibel för alla inte fyller de tomrum som finns i texten. Omständigheterna för 

bröllopet byggs exempelvis inte ut. Det ges utrymme åt läsaren att skaffa sig en egen bild av 

bröllopet och varför Jesus, lärjungarna och Maria befann sig där. I likhet med grundtexten och Bibel 

2000 tvingas läsaren att själv tolka in de delar som saknas. 

 En ytterligare skillnad till berättarrösten i Barnens bibel är att berättaren i Bibel för alla inte ger 

några omdömen eller värderingar till vad som händer. Det finns heller ingen intern fokalisation där 

läsaren får veta vad karaktärerna tänker eller känner. Berättelsen i Bibel för alla är begränsad till 

karaktärernas yttre handlingar. Till skillnad från Barnens bibel får läsaren i dialogen mellan Maria 

och Jesus inte tillgång till något annat än det aktanterna säger. Fokalisationen kan följaktligen 

bedömas som extern. Genom avsaknaden av omdömen och adjektiv uppfattas berättaren som 

objektiv.

Karaktärisering

Precis som i Barnens bibel omnämns Maria först som Maria, Jesu mor och sedan endast som Maria. 

Michaels (2010, 141) diskuterar faktumet att Maria i berättelsen i grundtexten inte nämns vid namn 
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utan omnämns som Jesu mor. Han poängterar att Jesu mors namn aldrig nämns i 

Johannesevangeliet och att detta inte är speciellt märkligt. Till denna tes finner han stöd i att inte 

heller Jesu bröder nämns vid namn och att Josefs namn endast nämns två gånger (1:45, 6:42) och då 

inte av evangelieförfattaren. Lieu (1998, 63) bygger ut teorin och menar att en förklaring till att 

Marias namn inte nämns kan vara att det fanns en tradition i att tala om Jesu familj i termer av 

släktskap och att den traditionen nått evangelisten. För att koppla ihop Lieus teori med texten i 

Bibel för alla kan det konstateras att grundtexten och Bibel för alla är skrivna i kontexter som 

skiljer sig åt på många sätt. Till skillnad från den tradition som Lieu menar kan ha funnits under 

Johannesevangeliets tillkomsttid och tillkomstmiljö fanns ingen tradition i Sverige på 90-talet att 

omtala en mor utifrån relationen till hennes son. En sådan benämning skulle därför dels te sig 

onaturlig och dels vara svår att relatera till för textens mottagare. Stöd för detta finns i 

Bottigheimers (1996, 217-218) slutsatser om hur barnbiblar underställs rådande sociala antaganden 

och berättelserna återskapas utifrån varje kontexts egen bild. Barnbiblarna är bundna till tid och 

plats och anpassar de bibliska texterna till föränderliga moraliska värderingar och idéer.  

 Innan dialogen mellan Jesus och Maria inleds berättar författarna att vinet tog slut mitt under 

festen. Även om det inte är lika tydligt som i Barnens bibel finns i konstaterandet en förstärkning av 

situationen som uppstått i jämförelse med grundtexten och Bibel 2000. Förstärkningen sker med 

hjälp av orden ”mitt under festen”. Genom förstärkningen stärks även i Bibel för alla Maria och 

Jesu insatser. Dialogen inleds med att Maria säger ”De har inget vin”. Här väljer författarna precis 

som i Bibel 2000 att se Marias replik som ett påstående. Tolkningen följer Michaels (2010, 143) 

teori om att Maria inte ber Jesus att agera utan enbart pekar på fakta.

 Även Jesu svar har stora likheter till översättning i Bibel 2000 och är närmare grundtexten än 

svaret i Barnens bibel. Trots att det Maria säger kan tolkas som ett konstaterande tyder Jesu svar på 

att en fråga implicit ställts. Jesus svarar: ”Låt mig vara. Min stund har inte kommit än.” Michaels 

(2010, 143-144) menar att det är naturligt att förstå Jesu svar som ett frigörande från Maria, och vad 

hon ber om, såvida Jesus förstår Marias kommentar som en implicit fråga där hon ber honom att 

agera. En rimlig översättning skulle då kunna vara: ”Vad vill du ha från mig?” Han menar vidare att 

Marias kommentar, om den istället tolkas som ett faktakonstaterande, vilket Michaels förespråkar, 

ger en tolkning där Jesu svar bör ses som ett frigörande för dem båda från problemet som uppstått 

på bröllopet. Översättningen skulle då kunna vara: ”Vad har detta att göra med dig och mig?” 

Oavsett om Marias replik i Bibel för alla tolkas som ett konstaterande eller en implicit fråga kan 

Jesu svar snarast tolkas som det första alternativ Michaels presenterar. ”Låt mig vara” kan snarare 

tolkas som att Jesus skapar distans till Maria och problemet än att han försöker frigöra dem båda 
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från situationen. 

 Till skillnad från berättelsen i Barnens bibel behålls således svårigheten i dialogen i Bibel för 

alla. Bettelheim (1989, 11) menar att en berättelse behöver hjälpa till att ge reda i ett barns 

känsloliv för att kunna ge näring åt barnets liv. Vidare behöver berättelser erkänna de problem som 

kan finnas i barns liv och samtidigt bidra till hur dessa problem kan lösas. I berättelsen i Bibel för 

alla kan ett problem, motsättning mellan barn och förälder, som kan konstateras som vanligt 

förekommande för barn tolkas in. 

 Det som skiljer svaret i Bibel för alla från Bibel 2000 är att γύναι saknas. Michaels (2010, 

145-146) diskuterar hur faktumet att Jesus tilltalar Maria med begreppet γύναι bör tolkas. Han 

menar att tilltalet inte medför en respektlöshet men att det gör Maria till en främling. Jesus tilltalar 

sin mor på samma sätt som han tilltalar den samariska kvinnan eller Maria Magdalena. Brown 

(1966, 99) är av en liknande åsikt och menar att det inte är ett otrevligt tilltal eller att det indikerar 

avsaknad av tillgivenhet från Jesus utan istället är Jesu vanliga, vänliga sätt att tilltala en kvinna. 

Vad som enligt honom är underligt är att ordet används ensamt utan ytterligare titel eller adjektiv av 

en son till sin mamma. Till det finns ingen förklaring att tillgå varken inom hebreiskan eller 

grekiskan. Brown menar dock att det inte är ett försök att förkasta eller omvärdera relationen mellan 

mor och son just eftersom Maria kallas Jesu mor fyra gånger i perikopen. Han misstänker istället att 

det finns en symbolik i begreppet. Därför skulle en översättning som ”mor” både undanskymma den 

möjligheten och dölja egenheten i tilltalet.

 Trots att de allra flesta exegetiska teorier idag menar att tilltalet inte har någon negativ klang 

väljer Bibel för alla att redigera bort det. En rimlig förklaring är tilltalet, i den kontext Bibel för alla 

kommer läsas i, med stor sannolikhet kommer att få en negativ klang i alla fall. I 90-talets Sverige 

ansågs inte ”kvinna” som ett accepterat sätt att tilltala varken sin mamma eller någon annan kvinna. 

Bulembat (2007, 67-71) beskriver hur Jesus i andra bibliska texter använder tilltalet i möten med 

utsatta kvinnor där han visar medlidande och ger upprättelse. Han menar vidare att engelskans 

”woman” inte ger en rättvis översättning och att översättningar som ”lady” ger en tolkning som 

skapar en bättre bild av relationen mellan Jesus och Maria. Dock är det svårt att finna en 

översättning på svenska som speglar det de flesta bibelkommentar menar att begreppet innebär. 

Utifrån Bulembats teori skulle ”dam” kunna vara en lämplig översättning. Tilltalet skulle vidare 

kunna ses som lämpligt att behålla i en kontext där en översättning som inte tyder på respektlöshet 

kan göras.

 Något som ger texten en något annorlunda innebörd än grundtexten eller översättningen i Bibel 

2000 är det ”men” som Marias svar inleds med. I grundtexten inleds inte vers 5 med δέ eller ἀλλά. 
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Michaels (2010, 147) menar att det Maria säger till tjänarna i vers 5 indikerar att hon inte tolkat 

Jesu svar som en vägran att handla. Vidare menar Michaels att Marias optimism inte handlar om 

övernaturligt vetande eller någon moderlig intuition där hon som mor förstår att hennes barn säger 

en sak men menar något annat. Istället menar Michaels att Maria gör en god tolkning av det Jesus 

sagt till henne i föregående vers. I Bibel för alla indikerar dock ”men Maria sa till tjänarna:” att 

Maria, eller berättaren, tolkat Jesu svar som en vägran. Här blir innebörden att Maria, trots att Jesus 

sagt att hans stund inte kommit än och att hon ska låta honom vara, ber tjänarna att de ska göra som 

han säger. Detta förstärker således hennes initiativ. Marias ”men” underlättar vidare förståelsen för 

dialogen. Brown (1966, 102-103) menar att konversationen mellan Jesus och Maria och dess följder 

är svåra att förstå. Bland annat beror detta på att Jesu svar utan närmare analys tolkas som ett 

nekande samtidigt som Maria direkt instruerar tjänarna och Jesus handlar. I Bibel för alla väljer 

författarna att sätta in ett ”men” för att klargöra dialogen. 

 Om karaktärerna i Bibel för alla analyseras utifrån Greimas aktantmodell kan Jesus mer tydligt 

än i Barnens bibel ses som berättelsens subjekt. Han nämns först och dominerar berättelsen 

betydligt mer än Maria. Maria försvinner ur berättelsen efter en tredjedel och nämns sedan inte mer. 

Gaventa (2005, 127-128) menar att Maria i Joh 2:1-12 tillskrivs en närmast oansenlig roll. Hon 

menar vidare att hon snarast kan ses en funktionär, en del av bakgrunden till scenen. Gaventa 

konstaterar att Marias ord till Jesus och tjänarna framkallar att miraklet sker men det inte innebär att 

hon vet att miraklet ska ske eller att hon har avsikten att få Jesus att utföra handlingen. Gaventa 

menar vidare att Maria finns med hos Johannes för att uppenbara något hos Jesus, inte hos sig själv. 

Marias roll i evangeliet är dels att visa på Jesu mänsklighet och dels att först peka fram mot tiden 

för Jesu förhärligande, på bröllopet i Kana, och sedan, vid korset, visa att tiden är inne. Gaventas 

rollanalys går att applicera på den roll Maria får i Bibel för alla. Maria nämns endast tre gånger, 

samtliga i berättelsens början, och försvinner från scenen så fort hon talat till tjänarna. Hon fyller en 

funktion där hon lägger grunden till scenen. 

 Jesus finns med genom hela berättelsen och är den karaktär som tar upp mest utrymme. Amit 

(2001, 88) menar att ett av kriterierna för att se vem som är en berättelses huvudkaraktär är att se 

vem som kvantitativt tar mest plats i berättelsen och att ett annat är att se vilken karaktär som 

strukturellt sett får utrymme. I detta fall är Jesus den som nämns flest gånger i berättelsen och också 

den enda karaktären som finns med i alla delar i berättelsen. Objektet i berättelsen blir således att 

visa ett tecken för Jesu härlighet. Maria kan även här ses som en hjälpare då hon är den som lägger 

grunden för projektet. Precis som i grundtexten och översättningen i Bibel 2000 kan Browns teori 

om att Jesus behöver neka Maria en roll i uppdraget tolkas in i berättelsen då det ”men” som 
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tidigare diskuterats tyder på att Jesus nekat Maria. Maria kan således även här tolkas stå i vägen för 

att tecknet visas på rätt sätt. Hon kan följaktligen tillskrivas en motståndarroll. Då det i Bibel för 

alla är mer tydligt än i Barnens bibel att Jesus är subjekt är det inte nödvändigt att diskutera vad 

aktantmodellen visar om Maria ses som subjekt.

Berättelsens slut

Precis som i Barnens bibel avslutas berättelsen i Bibel för alla med en tolkning av vers 11. Det 

berättas att Jesus gjort det första av sina under i Kana i Galileen och att hans lärjungar trodde på 

honom. I berättelsen förstärks således Jesu roll. Enligt Amits teori, som redogörs i avsnittet om 

Barnens bibel, blir Jesus ensam den viktiga karaktären i berättelsen. Ett slut får en bestämmande 

roll i en berättelse eftersom slutet visar på meningen av berättelsens händelser (Prince 1988, 26).  

Även här avslutas berättelsen med att lyfta fram vad Jesus gjort och att han visat vem han är. En 

utläggning om vers 12 där Jesus, Maria, Jesu bröder och lärjungar går till Kafarnaum lämnas ute.

Analys av Familjens bibel 

I Familjens bibel rubriceras Joh 2:1-12 precis som i Bibel 2000 som ”Bröllopet i Kana”. Inte heller 

här tar författaren någon ställning till karaktärernas roller i berättelsen.

Berättelsens början

I Familjens bibel läggs grunden för berättelsen genom att platsen för händelserna först presenteras 

med orden: ”I staden Kana i Galileen firandes ett bröllop”. Sedan presenteras berättelsens 

karaktärer på ett sätt som skiljer sig från både grundtext, Bibel 2000 och de andra två barnbiblarna. I 

Familjens bibel berättas att Jesus och hans mor Maria och de tolv lärjungarna var inbjudna till 

bröllopet. I likhet med Barnens bibel och Bibel för alla nämns Jesus före Maria. Det som skiljer 

Familjens bibel från de andra är att Maria presenteras tillsammans med Jesus och lärjungarna och 

dessutom innan lärjungarna. Till skillnad från de andra texterna finns här en möjlighet att förstå 

berättelsen som att Maria hör ihop med Jesus lika mycket som lärjungarna. Hon skiljs inte åt från 

Jesus och lärjungarna. Ordningen karaktärerna introduceras kan ge en tolkning där Maria tillskrivs 

en viktigare roll i berättelsen än i Barnens bibel och Bibel för alla.

Berättarröst

Berättarrösten i Familjens bibel är tydligare och mer kommenterande än i Bibel för alla men inte 

lika underrättad och nära berättelsen som i Barnens bibel. I likhet med Barnens bibel fyller 

berättaren vissa av de tomrum som finns i händelseförloppet. Detta syns redan i inledningen där det 
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kommenteras att Maria märker att vinkannorna är tomma. Genom att fylla luckor i texten undviker 

författaren oklarheter i stil med hur Maria kunde veta att vinet var slut. En skillnad från Barnens 

bibel är att berättarrösten där nämner att även brudgummen och tjänarna har vetskap om att vinet 

tagit slut. I Familjens bibel blir Maria ensam om att ha information om situationen som uppstått. 

 Det finns ett förklarande drag hos berättarrösten. Exempelvis väljer Familjens bibel att behålla 

förklaringen från grundtexten att stenkärlen var till för judarnas reningscermoni, något de andra 

barnbiblarna redigerat bort.

 Berättarrösten målar ut vissa delar av berättelsen men utvecklar exempelvis inte de inledande 

omständigheterna för bröllopet och ger inga omdömen om varken vad som händer eller hur 

karaktärerna känner och tänker. Berättarrösten är mer objektiv och distanserad än i Barnens bibel.

Karaktärisering

I likhet med de andra två barnbiblarna omtalas Maria inledningsvis som Jesu mor Maria och sedan 

enbart som Maria. Som det har klargjorts i tidigare analysavsnitt är en rimlig förklaring att 

författaren använder benämningen Jesu mor för att tydliggöra vem Maria är, vilket bara behöver 

göras en gång. Som diskuterats i avsnittet om karaktärisering i Bibel för alla skulle det te sig 

onaturligt att enbart benämna Maria som Jesu mor då det i barnbibelns kontext inte finns någon 

tradition att identifiera en person utifrån relation på samma sätt som i grundtextens kontext. 

Bulembat (2007, 55) menar att det i en kongolesisk kontext, precis som i flertalet andra delar av 

Afrika, ter sig betydligt mer naturligt att omtala en kvinna som en mor. Att behålla benämningen 

Jesu mor skulle således kunna te sig mer naturligt i de kontexterna. 

 Maria får fortsatt fokus efter berättelsens inledning då det, som tidigare nämnts, beskrivs hur hon 

märker att vinkannorna är tomma. Det beskrivs sedan hur ”Hon viskade till sin son:”. Meningen är 

intressant ur ett rollperspektiv då Jesus här omnämns som Marias son. Här syns en kontrast till 

grundtexten, Jesus benämns som Marias son istället för att Maria benämns som Jesu mor. Gaventas 

teori, som tidigare presenterats, om att Maria definieras som Jesu mor då hennes enda viktiga roll är 

att hon är just hans mor blir här omvänd. Perspektivet blir ett annat där Jesus beskrivs genom den 

relation han har till Maria. Det är Maria och inte Jesus som är utgångspunkten.

 Det som kan tolkas in i att Jesus benämns som Marias son är att författaren vill framhålla 

relationen mellan dem som mor och son. På samma sätt som Brown (1966, 98-99) menar att 

benämningen Jesu mor förstärker relationen mellan dem kan också benämningen Marias son tolkas 

som att författaren till Familjens bibel vill betona mor- och sonrelationen. Detta stänger således ute 

de tolkningar som menat att det i berättelsen sker en omvärdering av relationen mellan Jesus och 
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Maria, att Jesus vill frigöra sig från henne som mor. Ett exempel på en sådan tolkning finns hos 

Michaels (2010, 145) som menar att Jesus i berättelsen tilltalar Maria som en främling.

 Williams (1997, 680-682) analyserar Joh 2:1-12 utifrån en socialvetenskaplig metod och menar 

att ett resultat av den sociala rollfördelningen mellan män och kvinnor i grundtextens kontext, där 

ansvaret för barnen endast låg hos mödrarna, är att den viktigaste personen i en pojkes liv således 

blev hans mor. På samma sätt blev sonen primärt viktig för modern då han gav henne säkerhet när 

han blev äldre. Williams menar att relationen Jesus hade till Maria således bör har varit stark, sett 

utifrån kontexten. Williams resonemang speglas bättre i Familjens bibel än i någon av de andra två 

barnbiblarna. Dels syns det genom att Maria är en del av gruppen tillsammans med Jesus och 

lärjungarna, dels syns det i att Jesus benämns som Marias son. Ytterligare ett tecken är att det 

beskrivs att Maria viskar att vinet är slut. Att hon viskar tyder på att hon och Jesus är med varandra 

på bröllopet, att de står nära intill varandra. Att viska kan också ses som intimt och att det som sägs 

blir en hemlighet mellan den som viskar och den som hör. Relationen mellan Jesus och Maria kan 

således tolkas som nära.

 Williams (1997, 685-686) menar att Marias känslighet i situationen belyses av att hon hanterar 

problemet diskret. Williams menar att det antagligen sker en diskret interaktion mellan Jesus och 

Maria, vilket speglas i Familjens bibel. Maria lyckas be Jesus på ett så diskret sätt att endast 

tjänarna, och i slutet också lärjungarna, bevittnar vad som faktiskt händer. Williams (1997, 684) 

menar att ett bröllop i kontexten inte bara var en privat fest utan en offentlig händelse som visade på 

både materiella och sociala tillgångar. Att vinet tog slut kan vidare tolkas som en problematisk 

situation som behövde lösas med diskretion. Att Maria i Familjens bibel viskar visar just på att hon 

hanterar det problem som uppstått på ett diskret sätt, vilket kan tolkas som ett statushöjande drag för 

henne som karaktär i berättelsen. Hon hanterar en kritisk situation på ett genomtänkt sätt. Williams 

(1997, 685-686) menar vidare, utifrån ett kontextuellt perspektiv, att det implicit i det Maria säger 

kan finnas en påminnelse om de skyldigheter Jesus har till familjen. I berättelserna som föreligger 

perikopen har Jesus inte varit närvarande hos familjen vilket gör det rimligt att Maria nu påminner 

honom om hans plikt att, som manligt överhuvud i familjen, representera familjen vid offentliga 

arrangemang och utföra handlingar som kan öka familjens heder och status. Williams beskriver hur 

heder, i kontexten där berättelsen utspelar sig, visar på en social ställning och en persons och familjs 

plats i samhället. Att Maria i Familjens bibel viskar till Jesus om situationen som uppstått skulle 

således kunna spegla en sådan aspekt av berättelsen. 

 Marias replik skiljer sig till viss del från grundtexten och Bibel 2000. Dock får ”Vinet är slut”, 

som det står i Familjens bibel, en betydelse som är snarlik ”De har inget vin”, vilket Bibel 2000 
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översatt meningen till. Även här kan det Maria säger relativt enkelt tolkas som ett påstående. Det 

blir i Familjens bibel än tydligare att det inte är någon fråga då Jesus inte ger något svar. Sjöbergs 

(2006, 208-209) teori om författares olika strategier för att hantera etisk problematik i bibliska 

texter är applicerbar också här. Strategin som tillämpas i Familjens bibel är det tillvägagångssätt 

som Sjöberg benämner som censur. I Familjens bibel redigeras hela det svar, som kan uppfattas som 

respektlöst och som gör dialogen svår att förstå, bort. Maria går istället direkt till tjänarna och säger 

att de ska göra som Jesus säger. Att författaren väljer att reducera bort Jesu problematiska svar kan 

också ha med moral och relationen mellan förälder och barn att göra. Bottigheimer (1996, 57) 

menar att författare omedvetet väger in kulturella värderingar som de vill plantera hos barnen som 

läser. 

 Lieu (1998, 64, 70) menar att förväntningen att Maria kommer ha en ledande roll i berättelsen i 

generella termer uppfylls genom att det är Maria som rapporterar till Jesus att det saknas vin samt 

att hon är den som säger åt tjänarna att de ska göra det Jesus säger. Lieu drar slutsatsen att det utan 

Marias agerande inte hade skett något mirakel. Hon menar vidare att de andra händelserna i 

berättelsen i kontrast till Marias avgörande agerande bleknar. Enligt Lieu ligger fokus i berättelsen 

på vad Maria gör. Detta menar hon bland annat syns i att Jesus, till skillnad från vid sina andra 

mirakel, är passiv i händelseförloppet. Den tolkning Lieu gör stämmer väl in på hur Familjens bibel 

väljer att återge berättelsen. Fram till mitten av berättelsen är Jesus passiv, han varken säger eller 

gör något. Jesus får i berättelsens början betydligt mindre plats än i de andra tolkningarna av Joh 

2:1-12. Att Jesu svar saknas medför att det varken finns något medgivande eller motstånd från Jesu 

sida. Maria lägger grunden till vad som ska ske. Jesu åsikt kan tolkas som irrelevant, från läsarens 

perspektiv förväntas han agera. 

 Det uppstår i Familjens bibel, precis som i Barnens bibel, en tolkningssituation där både Maria 

och Jesus skulle kunna tolkas som berättelsens subjekt utifrån aktantmodellen. Amit (2001, 88) 

diskuterar ytterligare kriterium, än de som tidigare nämnts, för att avgöra vem som är 

huvudkaraktär. Ett kriterium är den karaktär som berättelsen fokuserar på. I berättelsen i Familjens 

bibel är det svårt att avgöra vilken karaktär som fokuseras. I början är Maria den som står i centrum 

i berättelsen då hon är ensam om att handla och tala. Fokus ligger på att vinet tagit slut och om 

Maria kommer kunna göra något åt situationen. Dock försvinner Maria från scenen efter halva 

berättelsen. Det sker en brytning i berättelsen och Jesus blir aktiv. Detta kan kopplas till det 

kvantitativa kriteriet Amit presenterar, Maria är inte närvarande i hälften av scenerna. Ett annat 

kriterium är vem som är med i berättelsens viktiga scener strukturellt sett. Amit lyfter berättelsers 

början och slut. Det kan således konstateras att det strukturella kriteriet inte pekar på Maria som 
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huvudroll då hon inte finns med i berättelsens slut. Det sista kriteriet syftar till det centrala temat i 

berättelsen. Om detta tolkas vara att rädda bröllopet genom att få fram mer vin finns argument för 

att Maria är huvudperson.

 Om Maria ses som berättelsens subjekt får Jesus rollen som hjälpare även i Familjens bibels 

tolkning av Joh 2:1-12. Projektet Maria driver är att skaffa fram mer vin och objektet att ordningen 

på bröllopet ska återställas. Jesus agerar efter Marias situationskonstaterande och visar ingen ovilja 

att hjälpa till.  

 Om Amits kriterier istället appliceras på Jesu roll i berättelsen syns att han inte fokuseras i 

berättelsens första del, dock nämns han som tidigare diskuterats först. I berättelsens andra del ligger 

fokus på Jesus och huruvida han kommer att lyckas lösa situationen. Kvantitativt är också Jesus mer 

närvarande än Maria. Strukturellt är Jesus med i både berättelsens början och slut, vilka kan ses som 

viktiga scener i berättelsen. Om berättelsens centrala tema ses som att uppenbara Jesu härlighet är 

vidare Jesus huvudroll. Om Jesus ses som berättelsens subjekt blir således objektet att uppenbara 

hans härlighet. Maria får vidare rollen som en hjälpare som lägger grunden för undret och får Jesus 

att handla. 

Berättelsens slut

Precis som berättelserna i Barnens bibel och Bibel för alla avslutas berättelsen med en tolkning av 

vers 11. Författaren återger att Jesus utfört sitt första underverk, att han uppenbarat sin gudomliga 

härlighet och stärkt lärjungarnas tro. Då slutscenen, vilket diskuterats i avsnittet om slutet i Bibel för 

alla, kan tolkas få en bestämmande funktion i en berättelse lyfts följaktligen undret fram även i 

Familjens bibel. Fokus hamnar på att Jesus utfört sitt första underverk och uppenbarat sin härlighet 

och inte på att situationen som uppstått på bröllopet lösts. Att berättelsen avslutas med en 

utläggning om vers 11 stämmer överens med Kieffers (1987, 60) teori om att evangelistens avsikt 

med berättelsen kommer till uttryck i de kristologiska utsagorna och i beskrivningen av själva 

undret. Han menar vidare att den avslutande kommentaren i vers 11 anger vilken betydelse undret i 

Kana har för evangelisten. Det är således betydelsen av undret som är det viktiga. Brown (1966, 

101) menar att vissa forskare ser Joh 2:1-12 som en teologisk kreation där det inte finns någon 

grundberättelse. Vid en sådan tolkning av texten ter det sig rimligt att framhäva vers 11.
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Slutdiskussion 

I följande avsnitt sammanfattas analysen och slutsatser läggs fram. Det som med hjälp av 

narratologiska verktyg identifierats i analysavsnitten bidrar på olika sätt till att besvara 

frågeställningarna. Slutsatserna som presenteras berör således samtliga analysavsnitt (berättelsens 

början, berättarröst, karaktärisering och berättelsens slut). Samtliga analysavsnitt bidrar både till 

förståelse för hur Maria och hennes relation till Jesus gestaltas i barnbiblarna och för hur texten 

transformerats. Varje analysavsnitt har därför ett avsnitt i slutdiskussionen. Fokus i slutsatsen ligger 

dock på karaktärisering och resultat från Greimas aktantmodell. Detta då karaktärsanalysen är mest 

relevant för arbetets primära frågeställning. Utöver dessa rubriker finns i slutdiskussionen ett 

konkluderande avsnitt om transformation och ett avsnitt där nya frågor och områden för analys i 

ämnet presenteras. 

Berättelsens början 

Ett gemensamt drag för samtliga barnbiblar är att de förhåller sig fritt till berättelsens början genom 

att introducera Jesus före Maria. Detta skiljer sig från grundtexten. Utifrån litteraturvetenskapliga 

teorier och narrativa analysverktyg kan slutsatsen dras att detta framhäver Jesu karaktär i berättelsen 

och följaktligen tonar ner Marias. I analysen lyftes frågan huruvida den protestantiska traditionens 

Mariatolkning som Gaventa diskuterar går att applicera på utläggningarna av berättelsen i 

barnbiblarna. Då Bibel för alla är skriven och ska fungera i Sverige, som domineras av den 

protestantiska traditionen, skulle en förklaring till att författarna redigerar om texten så att Jesus 

nämns först kunna finnas i Gaventas resonemang. Vidare kan konstateras att översättningarna till 

Barnens bibel och Familjens bibel är författade i samma kontext som Bibel för alla och därför 

också ryms i diskussionen. Följaktligen kan en förklaring till att samtliga författare väljer att nämna 

Jesus före Maria och således framhäva honom finnas i det Gaventa menar är den protestantiska 

kyrkans tysta inställning till Maria och hennes roll, det vill säga en rädsla att uppmärksamma Maria 

då risken finns att uppmärksamheten tas från Jesus. Här bör dock poängteras att Maria och Jesus 

antagligen presenteras på samma sätt i originalutgåvorna av Barnens bibel och Familjens bibel samt 

att översättarna till dessa möjligen inte tagit ställning till vem som ska introduceras först. 

 I analysen finns inte tillräcklig grund för att dra slutsatsen att förklaringen till att Jesus framhävs 

i berättelsens inledning enbart är att barnbiblarna är skrivna eller översatta inom protestantiska 

traditioner. Övriga förklaringar som diskuterats kan inte uteslutas. Förklaringen skulle kunna finnas 

i att författarna tolkar Jesus som huvudroll då Maria konstant definieras utifrån sin relation till 

 31 (41)



honom och enbart förenklar läsarens förståelse genom att introducera honom först. En ytterligare 

förklaring som identifierats är att det är lämpligt att använda Jesus som huvudperson då målgruppen 

barn vill ha en huvudperson de kan identifiera sig med. Jesus stämmer bättre in 

identifikationsmässigt då han åtminstone är barn i relation till Maria. Kanske är en kombination av 

dessa förklaringar mest rimlig.

Berättarröst 

Slutsaten kan dras att berättarrösterna i barnbiblarna har skilda förhållningssätt till berättelserna vad 

gäller distans, informationsmängd och hur tydlig berättarrösten är. Berättaren fyller skilda 

funktioner. Det finns dock ett gemensamt drag där berättarrösten i samtliga barnbiblar, mer eller 

mindre, strävar efter att få berättelsen att gå ihop genom att förenkla och förklara. Således undviks 

missförstånd och logik skapas. Berättarrösten kan ses som en viktig del i hur texten anpassas för 

målgruppen. I samtliga transformationer har berättelsen både reducerats och byggts ut, förklaring 

sker således både genom att lägga till och genom att ta bort. I Barnens bibel skapas koherens genom 

en tydlig och styrande berättarröst som kommenterar, värderar och fyller innehållsliga luckor. I 

berättelsen finns interna fokalisationer som bidrar till att ta bort svårigheten i dialogen och ger 

läsaren bättre förståelse för karaktärerna och deras intentioner. Fokalisationerna gör dock också 

Maria och Jesus mindre komplexa då de inte kan tillskrivas motståndardrag. I Bibel för alla syns 

strävan efter att skapa logik enbart på ett ställe, dock på det ställe där berättelsen kan uppfattas som 

svårast att få ihop. Berättarrösten lägger till ett ”men” framför Marias instruktioner till tjänarna. I 

Familjens bibel syns vissa förklarande och kommenterande drag. Den främsta transformationen 

sker även där i dialogen mellan Maria och Jesus som blir logisk genom att Jesu svar redigeras bort. 

Karaktärisering 

Genom Greimas aktantmodell kan konstateras att Maria och Jesus utifrån ett narrativt perspektiv 

kan tillskrivas något skilda roller i olika tolkningar av Joh 2:1-12 men också att det inom en specifik 

barnbibeltext kan ges uttryck för att en karaktär har flera funktioner. Både Jesus och Maria kan 

tolkas som berättelsens subjekt då de båda har ett definierat objekt. I Bibel för alla, precis som i 

grundtexten, är det dock förhållandevis tydligt att Jesus är subjekt då Marias plats i berättelsen är 

begränsad. I Barnens bibel finns Maria med längre i berättelsen och hennes karaktär och initiativ är 

förstärkta. Även i Familjens bibel finns mer grund för att se Maria som subjekt då fokus till en 

början tydligt ligger på henne och vad hon gör. Jesus är passiv både vad gäller dialog och handling. 

Även Amits huvudrollskriterier kan appliceras på Marias roll i de två barnbiblarna. Där kan 

 32 (41)



slutsatsen dras att kriterierna i stort, men inte fullt ut, pekar på Maria som huvudkaraktär i 

berättelsen. Slutsatsen kan således dras att Maria i två av barnbiblarnas berättelser kan ses som 

subjekt. Det är dock tydligt att Jesus i samtliga barnbiblar också stämmer in på subjektsrollen och 

uppfyller Amits kriterier för berättelsens huvudrollsinnehav. Det finns i analysen ingen grund för att 

Maria i någon av barnbiblarna ensam är subjekt eller huvudroll. Snarare ger resultatet från analysen 

av Barnens bibel och Familjens bibel en utgång där det finns två subjekt, två huvudroller, med var 

sitt angivet objekt i texten. Dock bör konstateras att det objekt som tillhör Jesus är det som 

framhävs i samtliga barnbiblar. En ytterligare reservation är att Maria har varit i fokus i analysen 

och att resultatet kan ha blivit ett annat om en annan karaktär fokuserats. Dalevis teori om att 

samtliga karaktärer kan ses som subjekt utifrån ett visst perspektiv bör tänkas in i resultatet. 

 Om Jesus utifrån Greimas aktantmodell antas vara subjekt får Maria i samtliga barnbiblar och i 

grundtexten rollen som en hjälpare. Hon lägger grunden för Jesus att uppenbara sin härlighet och 

bidrar således till projektet att uppnå objektet. Både i grundtexten och i Bibel för alla kan Maria 

även tillskrivas en motståndarroll i berättelsen då det svar Jesus ger henne där kan tolkas som att 

han behöver neka hennes uppmaning till en början för att hans härlighet ska uppenbaras på ett 

riktigt sätt. Som det har konstaterats ovan finns i analysen stöd för att tillskriva Maria en roll som 

subjekt i Barnens bibel och Familjens bibel. Således får Jesus i de barnbiblarna ytterligare en roll 

som definieras utifrån Marias objekt. Då Jesu svar i de två barnbiblarna är redigerat så att inga drag 

av motstånd kan identifieras kan Jesus enbart tillskrivas rollen som hjälpare. 

 Vid en första läsning av barnbibeltexterna uppfattas författarna ha tagit skilda ställningar till 

förståelsen av dialogen mellan Jesus och Maria och hanterar således svårigheterna i dialogen olika. 

Detta kan kopplas ihop med hur det inom exegetiken finns skilda tolkningar av dialogen. En likhet 

är emellertid att samtliga barnbiblar strävar efter att mer eller mindre underlätta dialogens innebörd. 

Dialogen i Bibel för alla skiljer sig från de andra två då den är mer textnära återgiven. I Barnens 

bibel och Familjens bibel förhåller sig författarna mer fritt till grundtextens och översättningars 

dialog. Barnens bibel redigerar bort problematiken i dialogen genom omskrivningar och en 

kommenterande berättarröst. Det sker en glorifiering av samtalet vilket gör att det uppfattas som 

artigt och aktanterna som uppenbart överens. Bibel för alla återger dialogen på samma sätt som 

Bibel 2000 förutom att ”kvinna” saknas samt att Marias initiativ förstärks genom ett ”men” innan 

hon instruerar tjänarna. Familjens bibel löser dialogens etiska problematik genom censur, Jesu 

problematiska svar redigeras bort. Detta leder till att svårigheten undviks och att Marias insats 

förstärks. Slutsatsen kan således dras att endast en barnbibel behåller drag i dialogen som kan 

definieras som svårtolkade. En förklaring som presenterats ryms i Bottigheimers teori om att 
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barnboksförfattare planterar kulturella värderingar som moral hos barn genom berättelser. Att de 

vuxna i samhället vill att barnen ska lyda sina föräldrar och att dialogen mellan förälder och barn 

ska vara god kan ses som en självklarhet. Kanske är det just denna moraliska norm författarna 

strävar efter att belysa genom glorifiering och censur. Slutsatsen kan således också dras att 

berättelsen i sina nya former öppnar för andra tolkningsaspekter än de som finns i grundberättelsen. 

Berättelsens slut 

Ytterligare ett drag som är gemensamt för de tre barnbiblarna är hur de hanterar berättelsens slut. 

Samtliga berättelser avslutas med en utläggning av vers 11. Med hjälp av teorier från exegetiken 

och narratologin blir det tydligt att samtliga barnbibelförfattare fokuserar på att Jesus utfört ett 

under och visat ett tecken på vem han är och inte på att vinet till bröllopet ordnats fram. Slutsatsen 

kan således dras att det i berättelserna är uppenbarelsen av Jesu härlighet som verkar vara det 

centrala, vilket således kan kopplas ihop med Jesu objekt i aktantmodellen. En reservation gällande 

slutet är dock att vers 12 skulle kunna tolkas som ett otydligt avslut då det inleder något nytt genom 

att berätta att Jesus, Maria, lärjungarna och Jesu bröder beger sig till en ny plats och att det är därför 

det inte finns med. 

Transformation och konklusion 

En likhet vad gäller resultatet av de transformationer som skett är att samtliga berättelser både 

innehåller drag som förstärker och drag som försvagar Marias roll och hennes relation till Jesus i 

jämförelse med grundtexten. Hennes roll förminskas i samtliga då Jesus istället för Maria 

introduceras först samt genom att berättelserna slutar med en utläggning om vers 11 där Maria inte 

finns med. Marias roll höjs i Barnens bibel genom berättarröstens kommentarer som 

uppmärksammar hennes initiativ och betydelsen av hennes handlingar. En förminskande faktor, där 

det kommenteras att Maria inte kunde hjälpa till, syns dock också. Marias roll utökas då hon utifrån 

Greimas aktantmodell och Amits huvudrollskriterier passar in som subjekt och huvudroll i större 

utsträckning än i grundtexten. I Bibel för alla förstärks Marias roll i jämförelse med grundtexten 

genom berättarröstens kommentarer som belyser hennes initiativ. Även i Familjens bibel förstärks 

Maria och hennes insats genom berättarröstens åskådliggörande. Ytterligare karaktärshöjning syns i 

att Jesus omtalas som hennes son. Även här utökas Marias roll då hennes karaktär ligger närmare 

rollerna subjekt och huvudkaraktär än i grundtexten. I samtliga barnbiblar uppmärksammas 

relationen mellan Jesus och Maria mindre än i grundtexten då en utläggning av vers 12 inte finns 

med. I Barnens bibel förbättras relationen i jämförelse med grundtexten genom att dialogen mellan 

dem transformerats till att bli artig och deras intentioner överensstämmande. Huruvida det bör 
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tolkas att Maria och Jesus löser situationen tillsammans är otydligt då författaren klargör att Maria 

inte kan hjälpa till samtidigt som det kommenteras att hennes instruktioner är den primära grunden 

till tjänarnas handling. I Bibel för alla kan relationen tolkas som relativt densamma som i 

grundtexten. Jesus och Maria går inte till bröllopet tillsammans och det finns en dialog mellan dem 

som kan tolkas som problematisk. Relationen försvagas dock genom att berättarrösten tydligare än i 

grundtexten antyder att Maria handlar emot Jesu vilja då hon instruerar tjänarna. I Familjens bibel 

förstärks relationen genom att Maria och Jesus presenteras tillsammans, deras mor-sonrelation 

belyses och kan uppfattas som nära samt genom att det inte finns någon problematisk dialog mellan 

dem. 

 I stort kan slutsatsen dras att samtliga barnbiblar till viss del stämmer in på Bottigheimers teori 

om att barnbiblar är kontextbundna. Tydligast exempel på detta är barnbiblarnas likhet i 

transformation vad gäller hur Maria omtalas och tilltalas. Samtliga barnbiblar benämner Maria vid 

namn istället för att omtala henne som Jesu mor och redigerar bort γύναι. Redigeringen blir framför 

allt intressant i Bibel för alla som i stort ligger nära grundtexten. Genom analysens diskussion ter 

sig kontextbundenheten som en rimlig förklaring till transformationerna. I receptionskontexten är 

det onaturligt att enbart omtala en person utifrån en relation och svårt att översätta γύναι till något i 

det svenska språket som inte inrymmer respektlöshet. Samtliga barnbiblar redigerar således bort det  

som i receptionskontexten är svårt att relatera till. Resonemanget visar exempel på ett generellt 

förekommande problem vid översättning av bibeltexter. Det kan uppstå en svårighet att förena 

grundtextens språkbruk, kultur och värderingar med översättningskontextens. Förklaringen till att 

författarna reducerat Jesu svar skulle kunna relateras till att det i översättning är svårt att spegla 

bibelberättelsens kultur, vara textnära och samtidigt ge en tolkning som fungerar i 

receptionskontexten. Om författarna hade valt att behålla γύναι i dialogen hade dels ett 

relationsetiskt problem mellan förälder och barn kunnat uppstå vid reception, dels hade 

översättningen inte överensstämt med vad de flesta forskare menar att begreppet betydde i 

Johannesevangeliets kontext. När γύναι plockas bort blir texten istället mindre textnära och bevarar 

inte ursprungskontextens språkbruk.

 Genom att se på hur texterna transformerats i barnbiblarna och hur författarna förhållit sig till 

grundtexten kan en slutsats dras att Barnens bibel och Familjens bibel förhåller sig fritt till 

grundtexten och således stämmer bättre in på den typ av barnbiblar som generaliserat tillskrivits den 

katolska traditionen där det som uppfattas som textinnehållet är det väsentliga .Vidare stämmer 

Bibel för alla, som är mer textnära, bättre överens med det som förenklat presenterats som den 

protestantiska traditionens barnbiblar där fokus ligger på själva bibelordet. 
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Nya frågor och analysområden 

Diskussionen om svårigheten i att bevara en texts kulturella kontext och språkbruk, översätta 

textnära och samtidigt anpassa för receptionskontexten har genererat i frågor gällande hur 

barnbiblar i olika kulturella kontexter hanterar och redigerar Joh 2:1-12. Detta tillsammans med 

Bulembats diskussion om tolkningen av berättelsen i en kongolesisk kontext har öppnat för 

reflektion över hur barnbiblar i den och andra närliggande kulturella kontexter transformerar texten. 

 Även Bottigheimers diskussion har skapat en nyfikenhet på hur Joh 2:1-12 kan spegla olika 

värderingar och normer i skilda tider och platser. Vidare studier där barnbibeltexter från mer 

åtskilda kontexter analyseras skulle således vara intressant.

 Observationen att samtliga barnbiblar transformerar inledningen på liknande sätt tillsammans 

med Gaventas diskussion om protestantismens och katolicismens skilda hållningar till Marias roll 

öppnar för ytterligare frågor gällande barnbiblars kontext. En intressant studie skulle vara att se hur 

barnbiblar i protestantiska kontexter skiljer sig från de i katolska traditioner vad gäller Marias roll 

och relationen mellan Jesus och Maria. 

 Ytterligare frågor som väckts i analysarbetet berör barns reception av bibelberättelsen. Enligt 

Bettelheims teorier blir berättelser som undviker problematik grunda. Således skulle dialogerna i 

Barnens bibel och Familjens bibel kunna tolkas som ytliga. Den berättelse som för barnet är 

livstolkande är inte den som förenklar livsvillkoren utan den som erkänner de svårigheter som kan 

finnas i barns liv, exempelvis de konflikter som kan uppkomma mellan barn och förälder. Slutsatsen 

kan utifrån Bettelheims teori dras att berättelsen i Bibel för alla är den som berikar och utvecklar 

barnen då den skildrar ett problem som kan uppstå i ett barns liv. Ett intressant område för vidare 

studier skulle således vara hur de olika barnbibelberättelserna fungerar för barn i praktiken. Öppnar 

dialogen i Bibel för alla upp för reflektion och samtal mellan barn och förälder? Kan faktumet att 

svårigheten bevaras göra att Bibel för alla tillför mer för barnen än vad de andra två barnbiblarna 

gör?
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”När Jesus var på bröllopsfest” i Barnens bibel. 
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”Bröllopet i Kana” i Bibel för alla. 
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”Bröllopet i Kana” i Familjens bibel. 
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