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Mona Henning tilldelas Abrahams Barns Pris 2022 

Abrahams Barns Pris 2022 tilldelas Mona Henning för hennes banbrytande initiativ att ge ut 
svensk litteratur på arabiska. Genom hennes engagemang att sprida barnlitteratur till områden 

som saknar barnbokstradition och för hennes insats att verka för barns läsning främjar hon 
kunskapen om vårt samhälles betydelsebärande berättelser och demokratiska värden. 

 

Abrahams Barns Pris delas ut årligen av Abrahams Barn och Sigtunastiftelsen. Prisutdelningen sker i 
samband med ”Abrahams Barns Dag” lördag den 26 mars kl 14.00 på Sigtunastiftelsen. Charlotte 
Frycklund, nätpräst i Svenska kyrkan och författare föreläser under rubriken ”Kvinnor från det första 
testamentet”. 

Mona Henning startade förlaget Dar Al-Muna 1984 för att ge ut svenska barnböcker på arabiska och var 
därmed den första att göra detta i Sverige. Den jordanskfödda förläggaren har nu i snart 40 år gett ut mer 
än 200 titlar där utbudet utökats med svensk ungdoms- och vuxenlitteratur som översätts till främst 
arabiska, men även till andra språk. Det började med att Mona Henning, insåg att arabiskspråkiga länder 
ofta saknar barnboksutgivning som inte har ett pedagogiskt eller religiöst innehåll. De första böckerna 
som översattes blev därför Gunilla Bergströms Alfons Åberg. Utgivningen når idag både arabisktalande i 
Sverige och utomlands. Mona Henning har oförtröttligt verkat för att lyfta barnbokens status. I Sverige 
och arabvärlden deltar hon i bokmässor, besöker skolor och bibliotek och är en stark förkämpe för 
vikten av att stimulera barns läsning. ”Den narrativa pedagogiken är en av hörnstenarna i Abrahams 
Barns verksamhet där tonvikten ligger på att synliggöra vårt samhälles betydelsebärande berättelser, som 
vi bland annat finner i (barn)litteraturen. Genom berättelser skapas identifikation som stärker empatin 
och dessutom bidrar läsning till språkutveckling, som ger individen möjlighet till en aktiv roll i samhället. 
Abrahams Barn vill därför lyfta förebilder som Mona Henning, eftersom hon, liksom Abrahams Barn 
önskar delta i byggandet av ett mer inkluderande samhälle”, säger Elisabet Mattizon Armgard, 
programsekreterare för Abrahams Barn.  
 

Sigtunastiftelsen och Abrahams Barn 

Sigtunastiftelsen vill genom sin verksamhet skapa rum för dialog och gränsöverskridande möten i en 
miljö och ett sammanhang som utmanar till reflektion kring hela människan. Abrahams Barn är ett 
verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen, som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program 
för skolans alla stadier. Abrahams Barns tre huvudområden omfattar religionskunskap och kulturmöten, 
språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Den narrativa pedagogiken står i centrum. 
Grunden är berättelsen och berättandet. www.abrahamsbarn.se  
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