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Abstract 
 
Vi har i vårt examensarbete haft ambitionen att se om karaktären Alfons i Gunilla Bergströms 

böcker om Alfons Åberg förändrats från 1970-talet fram till 2000-talet. Vi valde ut fyra 

Alfons Åberg-böcker, en från varje årtionde, och valde att studera dem utifrån ett 

diskursanalytiskt perspektiv. Det vi kom fram till var att karaktären Alfons Åberg inte 

förändrats avsevärt, utan istället menar vi att Alfons intar olika subjektspositioner i de 

situationer vi studerat.  

 

Vårt syfte med studien var att se om det skett någon samhällsutveckling i böckerna och 

därmed även förändrade värderingar. Detta för att väcka ett intresse hos andra pedagoger och 

få de att reflektera kring de bilderböcker barnen får ta del av ute i verksamheten.  
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1.Inledning  
 

Vi har under vår utbildning till förskollärare med inriktningen språk, kommunikation, lek och 

lärande på högskolan i Halmstad stött på bilderboken flera gånger i olika sammanhang och 

därmed blivit inspirerade av att arbeta vidare med den. I delkursen Berättande och gestaltning 

i ett interkulturellt perspektiv fick vi tillsammans med föreläsaren prova på att gå in på djupet 

i bilderböcker och analysera vad som egentligen stod i böckerna och vad bilderna 

symboliserade. Uppgiften väckte ett intresse hos oss och fick oss att vilja arbeta vidare med 

bilderboksanalyser.  

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) sett att barn visar ett tydligt 

intresse för böcker då de gärna använder sig av bilderböcker både på egen hand och 

tillsammans med pedagoger. Eftersom vi av erfarenhet vet att man tar till sig något bättre när 

man har ett intresse för det, vill vi ta reda på hur en bilderboks karaktärer och innehåll har 

kommit att förändras under åren, detta för att undersöka vad barnen kan tänkas få med sig vid 

högläsning. Det sistnämnda kan vi dock inte få reda på då vi endast kommer att analysera 

bilderböcker i sig i vår undersökning, men det går alltid att spekulera utifrån resultatet av våra 

analyser. Vi anser det vara spännande att undersöka om det går att synliggöra någon 

förändring bland bilderböckernas karaktärer när det kommer till hur de interagerar med 

varandra och hur de framställs. 

    Vi kommer i våra framtida roller som pedagoger att använda oss mycket av bilderböcker i 

vårt arbete med barnen och vill därför studera ämnet mer djupgående för att väcka en tanke 

hos våra medarbetare kring hur barn kan speglas i barnlitteraturen. Kan det vara så att barnets 

roll i samhälle och familj har förändrats från sjuttiotalet fram till idag, och är det då något vi 

kan se i bilderböckerna? Har karaktären Alfons Åberg samma personlighet idag som han hade 

för fyrtio år sedan, eller har han förändrats i takt med samhället? 
 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. [---] Vuxnas 

förhållningsätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. (s. 6, Lpfö 98). 

 

Samhällets värderingar förändras konstant vilket gör att de värderingar som fanns på 

sjuttiotalet möjligtvis inte är de samma som idag. Vi kan då ana att de tidiga Alfons-böckerna 

har andra etiska aspekter än de senare, vilket gör att vi som pedagoger har anledning att 
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fundera kring vilka värderingar och förhållningsätt vi strävar efter att barnen ska få med sig 

genom vår läsning. Genom att studera samhällets utveckling från 1970-talet fram till 2010 

samt bilderbokens historia hoppas vi kunna bidra med nya sätt att se på bilderböcker. 

 

1.1 Syfte 
Vårt syfte med forskningen är att väcka ett intresse och ökad förståelse hos pedagoger för 

bilderböcker och få de att fundera över vad som egentligen förmedlas i böckerna. Hur 

framställs Alfons Åberg i böckerna och hur ser interaktionen ut mellan barn-vuxna och barn-

barn? Vi vill göra denna undersökning för att få bättre vetskap kring vad barnen, som vi läser 

böckerna för, omedvetet kan få med sig från lässtunden. Genom att undersöka eventuella 

karaktärsförändringar utifrån bilderbokens historia och samhällets utveckling hoppas vi kunna 

få svar på de frågor som vi tar upp i inledningskapitlet.   

 

1.2 Frågeställning 
Har karaktären Alfons Åberg i Gunilla Bergströms böcker kommit att förändras genom åren 

och i så fall på vilket sätt? 

 

2. Tidigare forskning 
 

Här tar vi upp tidigare forskning som vi anser är relevant i vår forskning. På 2.1 bilderbokens 

historia, 2.2 samhällsutvecklingen i stort utifrån ett barnperspektiv. 

 

2.1 Bilderbokens historia  
En bilderbok består av både text och bild, till skillnad från till exempel en roman som endast 

består av text (Nikolajeva, 2000:11). Hur bilderbokens text och bild är sammanvävda kan 

dock variera, bilderna kan antingen bekräfta eller ta avstånd till det som står skrivet 

(Nikolajeva, 2000:141). Bilderna kan även fylla i de luckor som texten utelämnar (ibid).  

Nikolajeva (2000:117) menar att bilderbokens bakgrundsmiljö inte har någon större betydelse 

för handlingen, utan har istället andra uppdrag som till exempel att förtydliga vilken årstid det 

är eller i vilket land berättelsen utspelas. Illustratören kan också använda sig av negativa rum 

när de skapar sina bilder, vilket innebär helvita bakgrunder (Nikolajeva, 2000:121). En 
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anledning till att denna metod används kan vara för att sätta karaktären och den aktuella 

händelsen i centrum (ibid). Genom bilderna kan författaren tydligt visa förhållandet mellan de 

olika karaktärerna (Nikolajeva, 2000:141). Hon menar att en karaktär som avbildas större 

eller är placerad högre upp i bild, kan tolkas som den karaktär som är den mer bestämmande 

eller innehar mer makt (ibid).  

Bilderböckernas upplägg och syfte har dock inte alltid varit som det är idag, det har skett en 

hel del förändringar sedan 1800-talet fram till idag. 

Hallberg (1985:12) citerar ur boken Barnens julbok för mamma och småttingarne av Ottilia 

Adelborg från 1885: 

Se och höra. 

Men inte röra, så ska små snälla barn göra. 

Här ser man tydligt barnens roll i slutet på 1800-talet, man skulle vara snäll och stilla för att 

vara ett duktigt barn. Det var då också vanligt att man satte in bilder i böckerna på 

lässituationer för att förmedla hur dessa stunder skulle gå till (Hallberg, 1985:14). Ett exempel 

på detta är ur Ottilia Adelborgs bok ovan där det är en bild på en äldre kvinna som sitter ner 

och håller i en bok medan ett barn står lutad över boken med händerna bakom ryggen (ibid).  I 

slutet av 1800-talet var det vanligt att ha starka moraliska budskap med i bilderböckerna för 

att avskräcka barn att hitta på hyss, Pelle Snusk är ett exempel på detta (Hallberg, 1985:15). I 

den ville författaren bland annat få barn att sluta suga på tummen, vilket illustrerades genom 

att ett av barnen i boken fick sina tummar avklippta med en stor sax (Kåreland & Werkmäster, 

1985:9).  

      År 1886 kom Sveriges första bilderbok Skogstomten av Nanna Bendixson, som följde en 

berättelsestruktur med tydligt upplägg och moraliskt budskap (Hallberg, 1985:23). Berättelsen  

börjar i hemmets trygga vrå och sedan uppstår en situation som medför att de båda barnen ger 

sig iväg. Till en början är barnen väl till mods, men när de varit borta en längre tid börjar de 

längta hem och ångrar att de gett sig av. Sedan följer en rad händelser som alla har en tydlig 

sensmoral. Sagan avslutas med att familjen återsamlas och det blir ett lyckligt slut. 

 

     I början av 1900-talet skrevs det många äventyrliga berättelser, där skogen oftast var det 

som skulle undersökas. Det var dock inte bara positiva upplevelser för dem, oftast pojkar, som 

besökte skogen (Hallberg, 1985:26). Det var ofta lustfyllt i början av äventyret, men sedan 

kommer det något okänt och skrämmande som huvudkaraktären måste ta sig förbi. I mitten på 

1900-talet var berättelserna mer verklighetstrogna då äventyren handlade om mer vardagliga 

ting med hushållsnära sysslor såsom att mata djuren och hjälpa till att bära in ved och 
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liknande (Hallberg, 1985:34). Det som nu ändrades karaktärsmässigt var att det var 

hjälpsamma, snälla flickor som fick huvudrollerna medan det tidigare var upptäckssökande 

pojkar som stod i centrum (ibid). År 1945 kom den första Pippi Långstrump–bilderboken som 

blev något av en uppståndelse (Westin, 1985:58). Detta för att den handlade om en flicka som 

bodde ensam i ett stort hus, då hennes mamma bodde i himlen och hennes pappa i Söderhavet. 

Pippi var en i raden av ett antal kavata flickor som författaren kallar det, däribland Nubban av 

Christina Alin, Anne på Grönkulla av Lucy Maud Montgomery och Röda Zora av Kurt Held 

(Westin, 1985:58). Det som sammanband dessa karaktärer var att alla hade rött hår, fräknar 

och var verbalt starka och framförallt, alla var flickor. Man påvisade att flickor inte längre 

behövde vara snälla och hjälpsamma utan de kunde såsom pojkar vara självständiga och 

drivande.  

     En trend som etablerades på 1960-talet var att skildra verkligheten i barnböckerna och på 

1970-talet var så gott som alla bilderböcker vardagsrelaterade. De skildrade tydligt vad som 

pågick i samhället och författarna var inte rädda för att ta upp tabubelagda ämnen som miljö, 

politik och sociala problem. En genre av böcker handlade om att lämna landsbygden och 

flytta in till de nya höghusen i städerna. Med den optimistiska syn som ofta sågs i 

bilderböckerna så framstod inte flytten som något negativt, utan den ägde rum med glädje och 

hopp, Det nya huset från 1962 är ett exempel på detta (Kåreland & Werkmäster, 1985: 96-

101).  

     1980–talet var årtiondet då man tog vara på gamla klassiska sagor och gjorde om till nya, 

fräscha bilderböcker. Det minskade intresset för vardagsskildringar ersattes med fantasi och 

spännande sagor.  

      Ellen Key upprättade Barnets århundrade i början av 1900-talet och hade som dröm att 

den då rådande barnsynen skulle förändras (Rhedin, 2004:50). Hennes vision kom att 

förverkligas då vuxna idag är mer lyhörda och ser till det kompetenta barnet (ibid). Detta är 

också något som går att se i dagens bilderböcker, då barnen i böckerna är mer självständiga än 

de tidigare varit och trotsar de vuxnas orättvisor (Rhedin, 2004:51). Barnkaraktärerna i 

bilderböckerna fungerar idag som språkrör för den nya barnsynen, men samtidigt som de gör 

uppror mot de vuxnas regim, har de oftast en uppmärksam och trygg vuxen vid sin sida (ibid). 

Idag har bilderböckerna fått en större publik, då de inte bara riktar sig till barn utan också till 

vuxna (Rhedin, 2004:11). Detta då det kan finnas budskap i böckerna som utöver barnen, 

också angår de vuxna (ibid).   
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2.2 Samhällsutvecklingen i stora drag utifrån ett barnperspektiv 1970-2010  
Barn ansågs redan på 1970-talet som medaktörer av sin egen barndom med rätten att få 

uttrycka åsikter och vuxna skulle vara lyhörda inför barnen (Söderlind & Engwall, 2005:46). 

Det fördes ofta diskussioner kring samhällsfrågor som rörde barn och åtgärder togs fram för 

att barnen skulle få det så bra som möjligt (Köhler, 1978:12). Det var dock inte alltid som 

dessa åtgärder egentligen var för barnets bästa, ett exempel är den stora mängd skolarbete som 

högstadieelever skulle ta i tu med under och efter skoldagen, arbetsbördan skulle vara en 

förberedelse inför det kommande vuxenlivet (ibid). Juul & Jensen (2002:32) beskriver att förr 

var skolan och arbetsplatser snarlika, på båda institutionerna rådde hieraki och de som styrde 

över anställda och elever var auktoritära. Barnen skulle förberedas för att bli vuxna, vilket 

indikerar på att barndomen i sig endast var ett stadium inför det riktiga livet (Köhler, 

1978:13). Man kan då fråga sig om det var för barnens bästa, eftersom man utifrån denna 

åtgärd inte såg till barnet där det befann sig, det vill säga i barndomen (ibid). Även Juul & 

Jensen (2002:31-32) tar upp det temat och menar att vuxna förr såg barn som något som 

skulle formas för att platsa i samhället, man såg inte barnet som individ utan istället hur barnet 

skulle vara, och framför allt, hur det skulle bli. 

      Det var hårda krav på hur föräldrarna, i de allra flesta fall mödrarna, skulle uppfostra sina 

barn. Det fanns tydliga indikationer på hur ett barn borde se ut och agera och det var 

föräldrarnas plikt att se till att barnet fostrades på ett optimalt sätt. 

Även inom barnomsorgen, förskola fritidshem och skola, sattes strikta regler upp gällande 

barnets uppförande, då de bland annat skulle vara lydiga, lyhörda och ha ett välvårdat språk 

(Köhler, 1978:38).  

      Massmedia började ta mer plats i samhället runt 1980-talet, i synnerhet TV, då vuxna 

började prioritera tv-tittandet framför andra sysslor som skulle utföras (Svenning, 1988:9). I 

sin tur minskades också föräldrarnas möjlighet att påverka sina barn i takt med att TV, radio 

och tidningar fick allt större plats i barnens liv (Svenning, 1988:10). Om TV-apparatens 

intågande i samhället var positivt eller negativt rådde dock det delade meningar om 

(Svenning, 1988:197), en del ansåg TV som en källa till kunskap och då den underhöll barnen 

höll den även dem också hemma om kvällarna. Andra menade att TV var en tidsbov, eftersom 

barnens TV-tittande låg till grund för att de inte längre hann med att göra sina sysslor (ibid). 

     Genom barnkonventionens intåg blev barnens bästa och barnperspektiv två centrala 

begrepp i den politiska debatten på 1990-talet (Söderlind & Engwall, 2005:9). Barnens bästa 

kan dock anses diffust då man genom tiderna har haft delade meningar om vad som 
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egentligen är bäst för ett barn (ibid). Den generation som växte upp under lydnad och fattiga 

förhållanden blev också de som, när ekonomin kommit på fötter igen, ville ge sina egna barn 

det materiella som de själva saknat under sin uppväxt. Dock gav de inte bara barnen en 

materiell frihet, utan även en fri uppväxt utan gränser och ansvar. Den frihet som barn 

tilldelats ledde till att deras materiella behov eskalerade vilket i sin tur kunde resultera i 

otillfredställelse och merkrävande barn.  

      Killén (2002:32) sammanfattade på 1990-talet forskning kring de tre olika 

uppfostransmetoder som varit vanlig fram till dess. Han skrev om att den fria, ansvarslösa 

uppfostran orsakar omognad hos barn då det inte ställs några krav på dem, men han 

förespråkar inte heller den auktoritära metoden, där uppfostraren sätter upp strikta regler som 

inte lämpar sig efter barnens behov. Den orsakar ångest och dåligt självförtroende, ofta i form 

av försvagad social kompetens. Han anser att den mest harmoniska metod att använda sig av i 

uppfostran av barn är den auktoritativa. Den innebär en balanserad, förnuftig uppfostran där 

kommunikation, värme och lyhördhet dominerar (ibid). 

Killéns publicering skapade diskussion och ända sedan dess har föräldrar försökt tolka den 

och utforma en ny variant av den auktoritaiva metoden. Ambitionen är att effektiva regler 

anpassade efter barnens individuella behov, ska ligga till grund för uppfostran.   

     

Hamilton (2004:232) menar att barndomen har slutat existera, det var något som fanns förr, 

men nu har gränsen suddats ut och vuxna och barn lever i samma värld. Vuxna börjar klä sig 

som barn och barn börjar klä sig som vuxna (Hamilton, 2004:237). Hamilton (2004:277) 

menar att barn idag blir stressade att snabbt växa upp och bli något, mycket tack vare 

massmedia och samhället. Han menar också att dagens föräldrar i viss grad överger sina barn 

då det har mycket annat de ska hinna med, de ska bygga upp en karriär och göda det sociala 

livet, samtidigt som de ska vara bra föräldrar. Föräldrar idag har mycket mer de vill 

åstadkomma än att bara vara föräldrar, vilket kan påverka barnen (Hamilton, 2004:279). Han 

menar dock vidare att föräldrarnas ambition inte är att glömma bort sina barn, utan att det 

snarare är tvärtom, många har idag väldigt dåligt samvete att de inte är mer med sina barn. 

Samtidigt som föräldrar är stressade över sin karriär, finns det de föräldrar som tillhör de 

arbetslösas skara (Starrin, 1997:32). Då är det helt plötsligt andra delar som spelar in, 

ekonomiska problem och man tappar det sociala liv man tidigare haft (ibid). Pågår det under 

en längre tid kan det medföra psykisk ohälsa då man lättare bli irriterad och man har mindre 

tålamod inför sina barn (Starrin, 1997:34). Samtidigt som en förälder slåss med sitt eget liv 

och framtid ska han/hon även vara en bra föräldrar, vilket är något som kan få vem som helst 
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att drabbas av psykisk ohälsa. Enligt Starrin (1997:32) kan barn med arbetslösa föräldrar 

påverkas och hamna i emotionell obalans. Detta kan medföra problem i barnens vardag, både 

när det kommer till prestation i olika sammanhang och även inom det sociala (ibid). Starrin 

(1997:37) menar dock att samtidigt som arbetslöshet kan knäcka en familj psykiskt, så kan det 

också föra familjen närmare, eftersom man inom familjen får mer tid över till varandra och 

kan hjälpas åt på ett annat sätt. 

 
Sammanfattningsvis kan vi se att bilderbokens koncept förändras i takt med att samhället 

utvecklas. Om böckerna om Alfons Åberg följer samhällsutvecklingen hoppas vi kunna se 

genom denna studie. 

 
3. Metod 
 
I följande kapitel beskriver vi hur vi har gått till väga samt vilket teoretiskt förhållningssätt vi 

har i vårt arbete. Vi har sammanfattat varje bilderbok på punkt 3.3 för att läsaren ska få en 

bild av vad böckerna handlar om samt bakgrund om karaktärerna och författaren. På de två 

sista punkterna redogör vi för trovärdigheten i arbetet och hur vi förhåller oss etiskt till våra 

böcker och författaren. 

 

3.1 Diskursanalys som förhållningssätt och datainsamlingsmetod 
Då det inte går att separera metod och teori i diskursanalys, valde vi att istället skriva ihop 

vårt förhållningssätt och metod. För att använda sig av diskursanalys som metod menar 

Winther Jørgensen & Philips (2000:10) att man måste ta till sig de teoretiska utgångspunkter 

då teori och metod är sammankopplade inom det diskursanalytiska området. De menar dock 

att man kan gå sin egen diskursanalytiska väg, då det finns olika diskursanalytiska perspektiv 

att utgå ifrån (ibid).  

      Diskursanalys grundar sig i socialkonstruktionism som menar att vi förstår och 

konstruerar vår verklighet utifrån de sociala interaktioner och sammanhang vi ingår i 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000:104).  

     Börjesson & Palmblad (2007:10) menar att verklighet skapas så fort språk används, och då 

vi sätter ord på saker och ting skapas också ett sammanhang. Då vi använder oss av 

bilderböcker i vår studie, har vi redan ett färdigt material att utgå ifrån. Ett material där texten 

och bilden är det som skapar en verklighet, i detta fall en konstruerad sådan. De menar vidare 
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att det är svårt som forskare att hålla sig objektiv, eftersom vi själva och tillsammans med 

andra konstruerar den verklighet och sammanhang vi befinner oss i (ibid). Då våra egna 

erfarenheter och förförståelser ligger till grund för hur vi tolkar och förstår det vi studerar, 

anser vi att det kan bli problematiskt för oss att hålla oss helt objektiva i denna studie.  

     Genom diskursanalys går det att synliggöra den språkliga interaktionen mellan människor, 

vilket gör att forskaren kan få en djupare förståelse för mänskligt beteende (Norrby, 1996:75). 

Forskaren vill dock inte studera det som ligger bakom, utan endast det som faktiskt står 

skrivet (Alvesson & Sköldberg, 2008:464), vilket innebär att vi i vår studie inte kommer få 

fram varför karaktärerna egentligen gör som de gör, utan istället vad det är de gör, och då det 

är fiktiva personer vi analyserar kan vi endast spekulera kring vad författaren har haft för 

avsikt med karaktärernas beteende. 

      Alvesson & Sköldberg (2008:460) menar att en diskursanalys inriktar sig på det språkliga, 

både det skriftliga och muntliga som uppkommer i sociala sammanhang. Börjesson & 

Palmblad (2007:10) menar dock att det inte bara är det talade och skrivna språket som är 

aktuellt inom en diskursanalys, utan även bilder. Detta för att de har ett annat uttrycksätt än 

vad texter och samtal har (ibid). Då vi har bilder till de texter vi analyserar, är det viktigt att vi 

också tar de på allvar och ger dem lika stor plats som texten.  

      Genom att analysera situationsbunden bild och text i böcker, kan forskaren enligt Thörn 

(2007:55) antingen få fram att bilden styrker textens innehåll eller motarbetar den då det kan 

finnas andra budskap i bilderna. Thörn (2007:53-55) menar att bilder sätter fart på vår fantasi 

och våra känslor samt hjälper oss att tolka och förstå vår omvärld. Då vi själva märkt att vi 

tolkat någon situation på olika sätt, har vi varit noga med att diskutera vad det egentligen är vi 

ser i utdragen. Bilder tolkas olika beroende på vilka situationer de presenteras i, en 

dekontextualiserad bild tolkas troligtvis på ett annat sätt än en bild som befinner sig i sitt 

sammanhang. Det är dock inte bara i vilken kontext bilden befinner sig i som spelar roll för 

tolkningen, även bildens färger, perspektiv och bildernas lay-out är väsentligt. Det är alltså 

flera aspekter som är avgörande för det slutgiltiga resultatet (ibid).  

 

3.2 Urval 
Vår tanke med studien var från början att utgå från tre olika författare/författarpar och sedan 

jämföra deras böcker från 1970-talet och fram till idag, detta för att få en större 

generaliserbarhet. Dock insåg vi snart att det skulle bli för mycket arbete och vi valde därför 

att fokusera på en författare istället. Valet föll på Gunilla Bergströms böcker, dels för att de är 
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vanligt förekommande böcker på förskolan och dels för att hon fortlöpande har skrivit sina 

böcker om Alfons Åberg sedan 1972 och skriver fortfarande 2011.  

Då vi utgått från en och samma författare, har vi haft ambitionen att få tag på alla böcker hon 

har skrivit om Alfons Åberg. Detta för att få ett stort bokutbud för att sedan kunna inrikta oss 

på några få bilderböcker. Vi valde ut fyra stycken böcker, en från varje decennium mellan 

1970-2000. Vi valde att ta böcker från åren, -76, -86, -96 och -06, detta för att få en 

tioårsperiod mellan böckerna. Dock fanns det ingen bok från -96 så då föll valet på -97 

istället. Det vi kan se som en nackdel med att vi endast går in på en författares böcker är att 

det inte går att generalisera vår forskning med andra barnböcker på samma sätt som om vi 

hade jämfört tre olika författare. Å andra sidan kan vi inte heller generalisera bland 

Bergströms böcker, eftersom hon har skrivit ett stort antal Alfons Åberg-böcker och vi endast 

valt ut fyra stycken. Då vi valt att ta böcker med samma slutsiffra på åren, som till exempel -

76 och -86, kan vi inte riktigt säga att vi använt oss av någon av de urvalsmetoder som finns. 

Om vi till exempel hade gjort ett systematiskt urval (Patel & Davidsson, 2003:110) skulle vi 

valt ut var 10:e Alfons Åberg-bok, i den ordning de kom, men eftersom Bergström har skrivit 

olika antal böcker varje år, skulle inte denna metod fungera. Vi anser dock att vår urvalsmetod 

ligger nära den systematiska, då vi vill få en så jämn jämförelseperiod som möjligt för att se 

Alfons förändring genom åren. Hade vi till exempel tagit en bok från -97 och sedan en från -

01 så hade det inte varit så stor tidsintervall de böckerna i mellan. 

 

3.3 Material 
 De böcker vi valt ut att använda vid våra analyser. 

 

 Vem räddar Alfons Åberg? (1976) 

 Kalas, Alfons Åberg! (1986) 

 Flyg! Sa Alfons Åberg! (1997) 

 Alfons och soldatpappan (2006) 

 

Information i korthet om författaren och karaktärerna i de böcker vi använt oss av. 

 

Författare Gunilla Bergström 
Gunilla Bergström, född 1942 i Göteborg, har författat Alfons Åberg-böcker sedan 1972 då 

hennes första bok God natt, Alfons Åberg skrevs (Rabén & Sjögren, n.d.). Hon är utbildad 
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journalist men bestämde sig för att börja författa och illustrera på heltid i mitten av 1970-talet. 

Hennes tanke med böckerna var att skapa historier utifrån det verkliga livet eftersom det alltid 

händer nya saker, då den ena dagen inte är den andra lik (ibid). Hon menar att vardagen består 

av många olika delar, skratt och humor, men samtidigt allvar och ledsamheter. Gunillas 

böcker handlar om verklighetstrogna händelser som kan vara hämtade ur vems liv som helst 

så att alla barn ska kunna känna igen sig (Bok-makaren, n.d.). 

      Gunilla skriver än idag om Alfons och hans vänner och allt vardagligt som kan hända. 

Hon använder sig av kollage som teknik i illustrationerna, då hon blandar tecknade bilder med 

vissa inklippta, fotografiska detaljer.  

 

Karaktärsbeskrivning 
Alfons Åberg är en vanlig pojke som bor på en oidentifierbar plats i ett bostadsområde med 

höga hus. Hans ålder i böckerna varierar mellan 4-7 år och vi kan, efter att ha läst majoriteten 

av alla Alfons-böcker, lista ut att han går på daghem (förskola) samt att han bor med sin 

pappa och katten Puzzel. Vi kan även förstå utifrån böckerna att han tycker om att leka, 

framför allt med hans vänner Viktor, Milla och Hamdi. Vi vet att Viktor och Hamdi bor i 

samma område som Alfons, men det framgår inte av de böcker vi läst vart Milla bor. 

Karaktäristiskt för Alfons är att han är snäll, trygg och ganska busig samt att hans kläder och 

frisyr som så gott som alltid är detsamma, vilka vi kommer att beskriva nedan. 

Någon mamma finns inte med i böckerna om Alfons, men det finns dock två kvinnliga 

förebilder med i böckerna, faster Fiffi och farmor. Förutom dessa två och pappa finns 

ytterligare en vuxen – Hamdis pappa, soldatpappan, samt ett fåtal bikaraktärer. 

 

I böckerna om Alfons Åberg är Bergström konsekvent i sättet hon illustrerar karaktärerna, 

med några få undantag har de alltid samma kläder, frisyrer och skor.    

Alfons har oftast mörkbruna, lappade shorts, en stickad tröja i en något ljusare nyans än 

shortsen samt ett par orange knytskor och hans frisyr är kort och stubbig. 

Pappa Åberg har för jämnan en brun, tillsynes stickad, långärmad tröja och till det ett par 

bruna byxor med prickar på. På fötterna har han ett par mörkgröna tofflor. Hans frisyr är alltid 

densamma, flint uppe på huvdet och en tunn krans av hår i nacken, och hans kropp är i vår 

mening normalbyggd. 

    Likt pappa Åberg har även faster Fiffi enligt oss en normalbyggd kropp och hon har kort, 

lockigt hår. Hon har en vit knytblus och en jordgubbsröd pennkjol ihop med ett par svarta 



15 
Caroline Berglund & Paulina Nilsson 

klackskor med rosett, eller annan prydnad framtill på skorna. Hon smyckar sig med en ring på 

höger ringfinger och hängörhängen i öronen. Hon har även på sig förkläde under 

förberedelsena inför och på kalaset. Först ett vit/gult randigt förkläde med volang på 

axelpartiet, och senare ett litet vitt midjeförkläde med spetskant.  

      Viktor har, med undantag för kalaset då han hade en vit skjorta med slips, alltid en blå, 

stickad tröja och blå långbyxor. Han har skor av liknande typ som Alfons, det vill säga orange 

knytskor. 

      Milla har rosa tröja och rosa strumpbyxor och en röd klänning över det. Hon har röda skor 

med spännen och ett halsband med en hjärte-berlock. Hon har axellångt ljust hår, lugg och 

fräknar över näsa och kinder.  

      Alla ovanstående karaktärer har ljus hy och ett nordiskt utseende, de två nästkommande 

karaktärerna har ett mer exotiskt utseende och det framgår också av boken Alfons och 

soldatpappan att de kommer från ett annat land. Ett land med lite skog men med mycket 

öken, sand och berg, en miljöbeskrivning som knappast passar in på vår nordiska natur. 

      Hamdi har mörk hy och svart heltäckande hår. Han har en röd- och vit-randig tröja, beige 

byxor och med några få avvikelser alltid svart-vit-röda fotbollsskor.   

      Hamdis pappa har även han mörk hy och svart heltäckande hår, buskiga ögonbryn och 

mustasch. Han har med ett fåtal undantag en beige stickad tröja, beige långbyxor samt beige 

sandaler med grå sockar i. 

 

3.3.1 Vem räddar Alfons Åberg? 

I Vem räddar Alfons Åberg? får vi möta den fyraåriga Alfons som nyligen flyttat till ett nytt 

område och ännu inte lärt känna några andra barn i närområdet. Den ensamhet som Alfons 

upplever gör att han föreställer sig en fiktiv vän i form av låtsaskompisen Mållgan. Enligt 

Alfons är det bästa med att ha en låtsaskompis att de är starka och stora, samt att de aldrig 

säger emot eller bråkar, det vill säga att de har just de egenskaperna Alfons önskar i en 

kompis. Till följd av att Mållgan är fiktiv kan han inte ”ställa upp” och skydda Alfons när 

stora killar jagar honom och han känner därför att han behöver en riktig vän.  

      När Alfons en dag stöter på en utelåst grannpojke i trapphuset som har trillat och slagit 

sig, glömmer han bort sin låtsaskompis. I stället tar han hand om grannpojken Viktor och 

bjuder in honom hem till sig. Alfons och Viktor blir bästa vänner och leker ofta detta trots att 

Viktor, tillskillnad från Mållgan, har en egen vilja och kan säga emot och bråka. Det gör inte 

Alfons någonting, för Viktor kommer i alla fall när Alfons behöver en vän. 
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3.3.2 Kalas, Alfons Åberg! 

Boken handlar om Alfons som har fyllt år och ska ha kalas. Hans faster Fiffi ska hjälpa 

honom med kalaset och börjar planera direkt när hon kommer hem till Alfons. Hon skriver 

inköpslistor, städar, handlar, bakar och planerar lekar, allt som behövs inför ett kalas. När hon 

frågar Alfons vilka han vill bjuda till sitt kalas nämner han endast två, hans närmsta vänner 

Viktor och Milla. Faster Fiffi menar dock att man ska bjuda många när det är kalas, så hon 

bjuder in alla barn på Alfons gata. När kalasdagen sedan kommer är det tio förväntansfulla 

barn, inklusive Alfons, som är på kalaset. Barnen är lite blyga och avvaktande till en början då 

de inte brukar leka med varandra. På kalaset är det presentöppning, tårtätning, lekar och 

fiskedamm. Efter fiskedammen börjar kalaset spåra ur till följd av att barnen börjar känna sig 

mer som hemma. De börjar då klaga på orättvisor, såsom ”han fick en grön klubba” och ”jag 

vill vara i andra laget” och sedan börjar de bråka och slåss. När klockan är sex går alla barnen 

hem, vilket Alfons tycker är skönt. Dagen efter har Alfons sitt alldeles egna kalas till vilket 

han bara bjudit Viktor och Milla. 

 

3.3.3 Flyg! Sa Alfons Åberg! 

Den tredje boken som vi har valt att analysera heter Flyg! Sa Alfons Åberg och handlar om 

den femåriga Alfons som skulle vilja vara lite mer som sin pappa, allvarsam och vuxen.  När 

han glömmer av sig blir pappa irriterad och beklagar sig över Alfons barnsligheter.  Alfons 

tröttnar snart på sin pappas allvarsamhet, som grundar sig i att han glömt att skriva upp något 

på kom-ihåg-listan. Han börjar då leka och klä ut sin pappa, vilket kommer att lätta upp 

faderns humör och gör honom engagerad i Alfons lek. Sedan leker de tillsammans och ger sig 

ut på äventyr i rymden. Leken leder till att pappan till slut minns vad han hade glömt och i 

slutet skrattar både pappa och Alfons mitt i allt kaos som uppstått under leken.  

 

3.3.4 Alfons och soldatpappan 

I den här boken är Alfons sex år och har träffat en ny kompis, Hamdi. Han är väldigt stolt 

över att känna Hamdi då hans pappa tidigare varit soldat i sitt hemland, vilket fascinerar 

Alfons. Alfons och Hamdi har ett stort intresse för fotboll och krig vilket kommer att 

genomsyra hela boken. Boken börjar med att Alfons och Hamdi spelar boll, och sedan hjälper 
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de Hamdis pappa med att bygga ett fotbollsmål. Därefter tittar de på krigsfilmer, leker krig 

och letar upp spännande krigs-leksaker i leksakskatalogen att önska sig i julklapp. Hemma 

hos Hamdi och hans familj är det alltid besök av kusiner och släktingar. Alfons tar tillfället i 

akt när han får en ensam stund med Hamdi och soldatpappan och frågar om kriget han varit 

med i. Hamdis pappa, soldaten, vill inte prata om det, då han menar att det är så bedrövligt 

med krig. Han kommer dock på en sak han vill dela med sig av och berättar om en myra han 

såg när han krigade som värst mitt ute i öknen. Han låg och tog skydd i ett litet hus och 

väntade på att bombplanen uppe i skyn skulle försvinna samtidigt som det gick förbi en myra 

framför honom, som bar på något att bygga bo med. Den stannade upp när det bombades som 

mest och soldaten och myran såg på varandra och när planen försvann och allt tystnade gick 

myran vidare. Soldatpappan tyckte att det var så fantastiskt att myran bara fortsatte sitt arbete 

och uppmanade killarna att vara envisa och aldrig ge upp. Efter berättelsen får Alfons stanna 

på middag, vilken blir en annorlunda händelse för Alfons. Innan maten ska de nämligen be 

Alltings Stora Gudamakt välsigna maten. Under middagen ser Alfons och Hamdi genom 

fönstret att någon har förstört deras fotbollsmål som de byggt. De vill direkt springa ut och 

titta, men uppmanas att äta upp sin mat först. När de sedan ska springa ut, ger Hamdis pappa 

de en verktygslåda och uppmanar de att bygga upp målet igen. De är väl inte sämre än en liten 

myra? 

3.4 Databearbetning 
För att begränsa vår forskning tog vi ut några delar ur de fyra valda böckerna som vi ansåg 

relevanta för vår studie. De situationer vi valde har alla fokus på vad Alfons, och de 

karaktärer som är med i de olika situationerna, intar för olika roller i förhållande till de andra 

karaktärerna. Då vår avsikt med studien är att ta reda på hur Alfons har förändrats under åren, 

är det också det som varit i fokus då vi valt ut vilka situatuioner vi skulle analysera. Vi ville se 

hur Alfons betedde sig i de olika böckerna för att kunna få en bild av hur han har förändrats 

under åren. Vi såg också det relevant att se hur de vuxna i böckerna uppträdde i förhållande 

till barnen, för att se om deras förhållningssätt kommit att förändras genom samhällets 

förändrade barnsyn.  

 

Då vi kontinuerligt diskuterat vårt insamlade material var det givet för oss att också skriva all 

text tillsammans, med andra ord har vi inte delat upp de olika kapitlen mellan oss. 
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3.4.1 Trovärdighet 

När en forskare bedriver sin studie är det viktigt att undersöka det som faktiskt är syftet med 

undersökningen samt att det görs på ett korrekt och riktigt sätt. Detta för att studien ska 

erhålla god validitet och reliabilitet (Patel & Davidsson 2003:98). Validitet och reliabilitet är 

två vanliga begrepp inom forskning och de används i regel i förhållande till varandra. För att 

använda begreppet validitet måste det stå i relation till reliabilitet. Validiteten står för i vilken 

grad det vi studerar stämmer överens med det vi avser studera, reliabiliteten däremot 

fastställer i vilken grad vår empiri är trovärdig (Patel & Davidson, 2003:98-99).  

      Validitet innebär att forskningen ska baseras på god och relevant fakta, korrekta 

tolkningar samt att analysen ska vara väl sammanbunden till den tidigare forskningen. 

Validiteten blir som ett slags försvar för att ens forskning är riktig (Denscombe, 2004:124). 

Kvale & Brinkman (2009:276) menar att validitet är något som genomsyrar hela forskningen 

och inte bara ett delmoment. När man validerar sin forskning ifrågasätter man hela tiden det 

man skriver och kommer fram till (Kvale & Brinkman, 2009:270). Genom att se kritiskt på 

det man samlar in, ökar möjligheten till hög validitet. Samtidigt måste man använda sig av rätt 

metod för att kunna undersöka det man vill få reda på (Ejlertsson, 2005:100). Då vi är 

intresserade av att se hur Alfons Åberg har förändrats under de fyra decennier vi studerar, är 

diskursanalys den mest validerande metoden, enligt vår mening.  

      En faktor som kan höja vår reliabilitet är det faktum att vår empiri, bilderböckerna, är 

konstant och oföränderlig. Vi kan alltid återgå till våra bilderböcker för att kontrollera att våra 

slutsatser är riktiga och sanna (Patel & Davidsson, 2003:100). Dessutom går böckerna inte att 

påverka, vi kan inte lotsa vår empirikälla till svar som stämmer överens med vår hypotes, det 

vill säga; drabbas av intervjuareffekten. Den innebär att forskaren som håller i intervjun 

ställer frågorna på ett sätt så att informanterna, medvetet eller omedvetet, ger svar som de tror 

att forskaren förväntar sig av dem. (Patel & Davidsson, 2003:102). Om vi istället tillämpat 

forskning som rör människors upplevelser, vetande eller andra abstrakta företeelser blir 

empirin inte lika konkret och därför svårare att gå tillbaka till för att studera mer djupgående 

(Patel & Davidsson, 2003:99). En nackdel med vår empiri skulle kunna vara att den är så pass 

lättillgänglig att vi går tillbaka till den för mycket, och omedvetet eller medvetet söker efter 

sådant som bekräftar vår hypotes (Patel & Davidsson, 2003:102). Samtidigt är det bra att det 

är en offentligt tryckt text, då läsaren kan skapa sin egen uppfattning av det som står utan att 

vi har redigerat texten och kanske vet något som vi inte skrivit med, som till exempel vid en 

observationstranskibering. 
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      Denscombe (2004:125) menar att reliabiliteten, eller tillförlitligheten som den även kallas, 

visar hur väl man lyckas få likvärdiga resultat i sin forskning, det vill säga få fram resultat 

som är jämna och konstanta från gång till gång, detta i relation att inga faktorer har påverkat 

samt att ingenting i resultatet förändras oavsett vem som utför forskningen. 

Reliabilitet är hög om andra forskare kan återfå samma resultat vid en annan tidpunkt med 

samma empiri (Kvale & Brinkman, 2009:263). Då vi har en färdig empiri som alltid är 

densamma, har vår empiri hög reliabilitet. Däremot är det svårt att säga om resultatet blir 

detsamma bara för att empirin är oföränderlig, detta då vi kan komma fram till ett annat 

resultat än andra forskare.  

      Patel & Davidsson (2003:104) skriver om triangulering, vilket innebär att man använder 

sig utav många olika insamlingsmetoder för att få olika infallsvinklar på det man studerar. I 

vårt fall är det dock svårt att ta in en annan metod, då vi studerar en bilderbokskaraktär. Vi är 

inte direkt intresserade av vad utomstående människor anser om Alfons Åberg, och därför är 

både en intervju- och enkätstudie orelevant i vår studie. Även en observationsstudie är 

ointressant i vårt fall, eftersom vi inte har intentionen att studera hur människor använder, 

påverkas av eller agerar med Alfons Åberg-böckerna. Vi anser dock att det vore intressant att 

få olika infallsvinklar, för att höja validiteten i arbetet. Samtidigt som validiteten ökar, får vi 

ett bredare underlag för studien (ibid), vilket hade varit bra för att få en mer tillförlitlig studie. 

Något som Patel & Davidsson (2003:105) uppmärksammar är transkibering av 

intervjumaterial, då det är lätt att som forskare försköna det som sägs genom att skriva 

korrekta meningar istället för att skriva ut precis det som sägs. Detta är inte något som vi 

direkt behöver förhålla oss till då vårt material redan är nedskrivet och inte kan förändras på 

samma sätt.  

 

3.5 Etik 
Denscombe (2004:216) framhäver vikten av att en forskare bör ha en öppen relation med de 

som deltar i studien, på så vis att forskaren visar vem han/hon är och vad man har för 

intentioner med forskningen. Han framhäver vikten av att man som forskare bör ha i åtanke 

att man kan ha inflytande på den som deltar i studien och forskaren bör därav vara aktsam för 

att göra något som kan sätta personerna i dålig dager (Denscombe, 2004:17). Då vi inte har 

några riktiga människor som deltar i vår studie, har vi inte heller någon att förhålla oss etiskt 

till. Vi har sinsemellan diskuterat hur vi ska förhålla oss etiskt till författaren Gunilla 

Bergström, då våra analyser å ena sidan inte berör henne personligen, men det å andra sidan 
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är hennes texter och bilder som ligger till grund för hela studien. Vi analyserar utifrån våra 

egna förförståelser och erfarenheter och kan med det tolka böckerna på ett helt annat sätt än 

det är tänkt. 
      Gustafsson, Hermerén & Petersson (2005:14) menar att man har stora krav på sig som 

forskare idag då man förväntas frambringa ny kunskap, samtidigt som forskningen ska vara 

objektiv på så vis att den inte är framtagen för egen personlig vinning. I sin forskningsrapport 

Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel presenterar de ett antal punkter 

som en forskare bör förhålla sig till vid sin studie (Gustafsson, Hermerén & Petersson, 

2005:7-8). Den första punkten de tar upp påvisar vikten av att vara ärlig med allt som berör 

studien. Det är viktigt att det man skriver och kommer fram till är sant för att studien ska bli 

trovärdig och ha något faktiskt värde i forskningssammanhang. För att studien ska vara 

trovärdig bör man också vara öppen med de metoder man använt sig av och vad man slutligen 

kommer fram till i sin resultatdel. Man bör också klargöra om studien sker i samarbete med 

någon organisation, företag eller annan kommersiell intressent, detta då studien kan vinklas 

beroende på i vems intresse den ligger. De poängterar även att det är viktigt att klargöra för 

syftet med studien, varför det ligger i ens intresse att utforska det specifika område som valts 

att studeras. Samtidigt bör man inte kopiera någon annans forskningsresultat, eftersom 

ambitionen med forskning generellt är att ta fram nya rön inom det studerade området. 

Organiseringen av bland annat insamlad empiri och fakta är betydelsefullt för att inte förlora 

data med relevans för studien. En av de viktigare punkter, i vårt tycke, är att forskningen inte 

får genomföras på så vis att de inblandade människorna kommer till skada. Detta är dock 

inget vi upplever berör vår forskning, då vi analyserar fiktiva personer. Till sist poängterar 

Gustafsson, Hermerén & Petersson (2005:8) vikten av att förhålla sig kritiskt till tidigare 

forskning, vilket innebär att ifrågasätta det man läser oberoende ens egna intentioner. Vi 

menar dock att det kan vara svårt att vara objektiv till det man läser, då vi kan vara inriktade 

på särskilda saker när vi går igenom det material vi kan tänkas ha användning av. 

 

4. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp några olika delar som vi funnit intressanta att analysera 

utifrån våra böcker med Alfons Åberg. Vi har valt att dela upp resultatet i fyra delar, där varje 

del representerar en bok. Böckerna presenteras i kronologisk ordning, där boken från 1976 är 

först och boken från 2006 är sist. I analysdelen kommer vi inte att titulera Alfons Åberg med 
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efternamn, då vi finner det överflödigt eftersom hans namn återupprepas ett flertal gånger. Då 

ingen annan av de karaktärer vi har med i analysdelen namnges med efternamn, ansåg vi det 

vara mest konsekvent att bortse från Alfons efternamn i denna del. 

 

4.1 Vårt fokus 
Det vi har valt att lägga fokus på i våra bilderböcker är att se hur Alfons Åberg interagerar 

med de andra karaktärerna. I den första analysen är det en barn-barn situation och de andra tre 

inriktar sig på dialogen mellan barn och vuxen. Då vi både tittar på bild och text, börjar vi 

med en bildbeskrivning, sedan det citat vi valt ut och därefter vår analys. 

 

4.1.1 Vem räddar Alfons Åberg?  
Byxan är sönder och det kommer BLOD från ett sår. 

”Dom stora killarna är starka och slåss, och jag får inte vara med och leka. Och jag har trillat så det 

blöder, och min mamma är inte hemma, och jag har tappat bort nyckeln och kan inte komma in. 

Buuuu…” 

Allt det hemska snyftar pojken, som heter Viktor. Då glömmer Alfons att han är blyg och bor i ett nytt 

hus. Han säger:  

”Du får gärna komma in till mig. Jag är inte nån stor kille, och inte så stark, och slåss gör jag inte heller.” 

(Bergström, 1976:16) 

 

Bildbeskrivning: 

Bilderna löper genom två sidor,16-17och bildar ett uppslag. Alfons står på vänstra sidan och 

runt honom är det helt tomt och vitt, vilket kallas ett negativt rum. Han står i profil med 

blicken snett uppåt mot Viktor som syns till höger på uppslaget. Alfons mun är neutral och 

hans ögon ser en aning ledsna ut. Alfons låter den ena armen hänga längs med kroppen och 

den andra handen sträcker han ut, som att han vill hjälpa Viktor, som sitter högst upp på en 

trappa och gråter. Viktors armar och händer håller han i höjd med ansiktet, som om han 

gnuggar sig i ögonen, och han vinklar fötterna snett inåt. Tårarna sprutar och det droppar blod 

ner på golvet från ett sår på knät, hans byxor har gått sönder och skosnöret på ena skon har 

gått upp. Bredvid honom står en ljusblå leksakslastbil, vänd mot Alfons. Bakom Viktor syns 

en ytterdörr och ett postnedkast, på vilket det står namnet Andersson. Det syns även ett 

dörrhandtag, nyckelhål och en ringklocka. Dörren är vit, liksom karmarna och golvet framför 
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samt de tre trappsteg som syns i bild. Väggarna vid sidan av dörren är gula, och även väggen 

till höger om trappan.   

 

Analys: 

På bilden ser Alfons ut att känna medlidande för pojken på trappan då hans ögon ser ledsna 

ut. Genom att lyfta sin ena arm mot Viktor, menar vi att Alfons erbjuder en hjälpande hand.   

Genom att Alfons säger Du får gärna komma in till mig. Jag är inte nån stor kille, och inte så 

stark, och slåss gör jag inte heller ger han uttryck för att han och Viktor befinner sig på 

samma nivå, då vi ej kan se några indikationer på att någon av de två tilltar sig en högre 

maktposition än den andre. Vi menar också att Alfons visar med sina ord ovan att han vill att 

Viktor ska kunna lita på honom och poängterar att han är en snäll kille som man kan lita på. 

Viktor beskriver sin eländiga situation och verkar tycka att det är skönt att det kommer någon 

som bryr sig. Genom att öppna upp sig som han gör visar på att han söker tröst och 

medlidande.  

Något vi funnit intressant är att barnen är ensamma ute, utan någon vuxens tillsyn. När Viktor 

säger min mamma är inte hemma tolkar vi det som att det inte finns någon vuxen tillgänglig 

för honom. Alfons är i denna bok fyra år och Viktor, som inte har någon utskriven ålder, 

borde enligt vår mening vara i ungefär samma ålder som Alfons. Allt det här hemska skriver 

författaren och vi får uppfattningen av att författaren vill visa att det är något skrämmande för 

ett barn att känna sig bortglömd och ensam. Eftersom boken är riktad till barn, så skulle det 

kunna vara så att hon har tagit med blodet för att nå fram till barnen. Genom att lägga in ordet 

blod med stora bokstäver och illustrera blod både på Viktors knä och som en droppe på 

golvet, är det tydligt att hon vill få med det allvar som blod utgör i situationen.  

 
Då följer Viktor med. I badrummet tar Alfons fram sjuklådan och sätter plåster på Viktors knä.”Ska vi 

ringa efter ambulansen?” frågar Alfons sen. Viktor känner efter. Men han tror inte det ska behövas. ”Det 

är nog bättre att leka lite”, säger han. Och det vill Alfons gärna. (Bergström, 1976:18) 

 

Bildbeskrivning: 

Bilden är ett uppslag bestående av två sidor,18-19. Golvet som går i ljusblå ton sträcker sig 

över båda sidorna. Viktor står på vänstra sidan och håller upp sitt skadade ben. Han har dragit 

upp byxbenet så att man ser såret och blodet droppar ner för benet. Han har tagit av sig sin 

strumpa och sko som ligger på golvet framför honom. Han ser ledsen ut, då hans mungipor 

riktas neråt och han fäller en tår. Han sneglar mot Alfons som står till höger och har en munter 
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uppsyn. Alfons syns i profil, gående mot Viktor. Han håller ett stort plåster i ena handen och 

en vit-grön-gul handduk i andra handen. Bakom Alfons på golvet syns en första-hjälpen låda 

som är full av bandage, tejp, plåster och en burk. Lådan är vit och prydd med tre röda kors 

och brevid lådan ligger en sax. En del av väggen bakom Alfons är blå-vit rutig, vilken ger 

skenet av att vara kaklad, och högst upp hänger ett badrumsskåp med diverse hygienartiklar i 

och nedanför hänger två handdukar på varsin krok. Den ena handduken är helfärgad med 

grön-turkos färg och den andra handduken är grön-röd randig. Resten av bakgrunden är ett 

negativt rum, det vill säga vit bakgrund.  

 

Analys:  

När Alfons säger Ska vi ringa efter ambulansen? menar vi att han tar ett ansvar då ingen 

vuxen finns i närheten. Fast att han bara är fyra år anar vi att han inser allvaret i situationen 

och när han bjuder in Viktor för att ta hand om honom visar han tydligt att han tar ansvar. På 

bilden ser man hur Alfons har rotat fram lådan med första-hjälpensaker i och leendet på 

läpparna avslöjar att han inte är rädd för att ta hand om sin kamrat. Viktor gör själv inget för 

att förbättra sin situation utan väntar in Alfons som är påväg med plåster till honom. Samtidigt 

som det är en relativt allvarlig situation i barnvärlden, skulle en vuxen inte ta olyckan lika 

allvarligt som ett barn gör. Trots att barnen ser olyckan som allvarlig bestämmer Viktor ändå 

sig snart för att det räcker med att leka bort det onda. Något man ser i dessa två delar vi tagit 

ur boken är att det finns en ömsesidig respekt mellan barnen. Detta är tydligt då det inte är 

någon av de båda barnen som tar på sig en maktroll.  Båda ges lika mycket utrymme i texten, 

vilket kan vittna om att författaren inte aktivt ger någon av karaktärerna en maktposition utan 

jämställer dem. 

 

4.1.2  Kalas! Alfons Åberg  
”O! Det ska bli så roligt! Det ska bli ett riktigt fint och roligt barnkalas”, kluckar hon. 

 ”Vilka ska vi bjuda?” 

”Det ska vara Viktor och Milla och jag , så klart!” 

Faster Fiffi skrattar: ”Nämen, ni leker ju alltid ihop. Nu ska vi ha ett RIKTIGT kalas. Med många barn. 

Du får bjuda vilka som helst.” 

”Men helst vill jag bjuda Viktor och Milla!” säger Alfons igen. 

”Nä, nä”, skrattar faster. ”Då blir det inte kalas. Det ska vara många, förstår du. Ett riktigt härligt 

JÄTTEKALAS. Du kan bjuda hela lekskolan!” (Bergström, 1986:4-5) 

 

Bildbeskrivning: 
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På bilden på sidorna 4-5 syns Alfons och faster Fiffi. Alfons ser förväntansfull ut, då han har 

ett leende på läpparna och glada ögon. Han står med händerna bakom ryggen och Faster Fiffi 

hänger upp sin vita pälsjacka på en krok med ett vänligt leende ansikte. Hennes bruna hatt 

med en rosa ros på har hon lagt upp på hatthyllan. Hon håller sin handväska i andra handen 

och har en papperskasse jämte sig med ett beige-vit randigt förkläde i. Bakgrunden är vit och 

golvet går i gulbeige ton. Bilderna löper genom två sidor, Alfons står på den vänstra sidan och 

tittar upp på faster Fiffi, medan Faster Fiffi står till höger och tittar ner på Alfons. 

 

Analys: 

Vi kan här se tydliga tilldelade roller inom familjehierarkin, då faster Fiffi själv tilldelar sig 

den bestämmande rollen. Alfons försöker säga sin mening till en början, men vi förstår det 

som att han ganska snart ger upp och ålägger faster Fiffi rollen som makthavare. Alfons blir 

tydligt barnet i boken, på så vis att han snällt får stå vid sidan av och se på när faster Fiffi 

planerar hans kalas. När faster Fiffi uttrycker det ska bli ett fint och roligt barnkalas, anser vi 

att hon samtidigt fastställer ordens ’rätta’ innebörd. Hon har en vision om hur ett kalas bör 

vara och hur det blir roligt. Vi ser dock att Alfons har en annan uppfattning om det perfekta 

kalaset, men att hans förslag inte gillas av faster Fiffi, som i detta fall bestämmer.  

Å ena sidan är faster Fiffi inte lyhörd, då hon inte uppmärksammar hur Alfons vill ha det, men 

å andra sidan är hon väldigt snäll och omtänksam som ställer upp och hjälper Alfons med 

kalaset. Vi anar att hon omedvetet tilltagit sig en maktposition då hon har intentionen att göra 

det så bra som möjligt för Alfons.  
 

”Tack, snälla faster! Tårtorna var jättegoda! Bra att du gjorde så många. 

För nu räcker det till… 

…mitt alldeles egna kalas!” 

Ja, titta! Idag kalasar Alfons på sitt eget sätt – med bara Viktor och Milla, och smådjuren… 

Tack för tårtorna, faster Fiffi! (Bergström, 1986:29-30) 

 

Bildbeskrivning: 

Bilderna till detta textstycke är uppdelade på tre sidor, sidan 28 samt uppslaget 29-30. Första 

sidan visar halva delen av ett bord, med en stor gul-grön duk och på bordet står det två 

gräddtårtor med röda bär på. Alfons sitter på knä under bordet och lyfter upp duken med sin 

högra arm för att synas och ser lite lurig och glad ut. Till höger om honom skymtar ett sittande 

barn, då man ser ett par blåfärgade byxben och ett par bruna skor. Bakgrunden är vit och inga 

markeringar mellan golv och vägg finns. Andra och tredje sidan sitter ihop som ett uppslag 
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och det är en genomgående layout mellan de båda sidorna. På bilden ser vi Alfons, Viktor och 

Milla samt fyra gosedjur; en blå elefant, en beige hund och två beige-gula björnar, sitta under 

bordet. De äter tårta och de tre barnen ser glada och nöjda ut. Alfons håller en sked med tårta i 

högra handen och sin andra hand håller han på sitt vänstra knä. Viktor sitter i mitten och tittar 

leende upp mot taket. Han håller precis som Alfons en sked med tårta i sin högra hand och 

den andra handen håller han på kinden. Milla sitter jämte Viktor och håller även hon i en 

sked, men har också en tallrik med tårta i knät som stöds med den andra handen. Tårtan står 

på ett upphöjt fat närmast i bild och tårtspaden ligger på golvet vid sidan av, med samma 

orange färg som golvet. På golvet står fem tallrikar, tilldelade Alfons och gosedjuren, som 

även dem går i samma ton som golvet. Bilden är heltäckt av färg, då bordet och golvet utgör 

samma orange kulör, medan man kan tyda den gul-gröna duken i bakgrunden. 

 

Analys: 

När Alfons nästa dag får chans till ett eget kalas, bjuder han in sina närmaste vänner. Han får 

då äntligen ha ett eget kalas på sina egna villkor. Det han i början försökte föra fram, att man 

inte behöver bjuda så många eller ha förberedda lekar, visar sig i slutet inte heller behövas. 

Om man jämför Alfons ansiktsuttryck på den första bilden och den sista kan man inte direkt 

se att han är mer eller mindre glad på någon av dem. Detta tolkar vi som att hans 

förväntningar inför det första kalaset innebär samma glädjerus som han sedan har på sitt eget 

kalas. När Alfons säger Tack, snälla faster! Tårtorna var jättegoda! upplever vi att han är 

tacksam för faster Fiffis hjälp, men hans leende mot faster Fiffi känns inte helt äkta och vi 

tolkar det som att han endast uttrycker sin tacksamhet gentemot tårtorna, inte kalaset i sig. 

 

4.1.3 Flyg! Sa Alfons Åberg 
Här är Alfons Åberg, 5 år. Nyss lekte han och hade roligt- och det blev stökigt. ”Måste du vara så 

BARNSLIG!” klagar pappa. ”Se så det blev! Alldeles nerblött och fullt med smulor överallt. Man kan 

inte bara leka och skoja… ”Pappa själv gör en allvarlig kom-ihåg-lista och håller på att glömma något han 

just ska skriva på listan. ”Nu får du bums röja upp här- och uppföra dej lite vuxet!” (Bergström, 1997:4) 

 

Bildbeskrivning: 

Bilden sträcker sig genom bokens första uppslag på sidorna4-5. På bildens vänstra sida står 

Alfons med fundersam min, med ena handen bakom ryggen och den andra i höjd med ansiktet 

med pekfingret vid munnen. Han står mitt i en oreda av leksaker, kex, vattensprutor och 

vattenpölar och sneglar ner på röran. På höger blad, står pappa, med en lista i ena handen och 
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pekar på röran med den andra. Vi tolkar pappans ansiktsuttryck som allvarligt och bestämt 

och en aning uppgivet. Golvet är träfärgat och väggarna är vita. 
 

Analys: 

I ovanstående citat visar författaren tydliga skillnader mellan på att vara barn och på att vara 

vuxen. Att vara vuxen, och inte minst en förälder, innebär ett ansvar, att göra allvarliga, 

viktiga saker. Föräldrarrollen innebär även att föräldern ska klaga på och uppfostra sitt barn. 

Alfons pappa påpekar i citatet att Alfons ska röja upp och uppföra sig lite vuxet, det vill säga 

ta sitt ansvar. Texten och bilden från vårt uppslag vittnar om att det har pågått en lek 

innehållande mycket fantasi och inlevelse, vilket gjorde att det mynnade ut i en röra av 

smulor, leksaker och vattenpölar. Alfons har tydligt återigen tilldelats rollen som barn och 

därmed blir hans aktivitet mindre viktig än pappas, enligt vuxna. Det är påtagligt att pappa, 

den vuxne, är den som besitter den rätta sanningen. När vi studerar bilderna vidare kan vi se 

att pappa har tilldelats en position där han ser ner på Alfons och pekar på röran han har ställt 

till med. Man kan se hur bekymrad Alfons blir av situationen och det är med skamsen blick 

han ser ner på röran han åstadkommit. Då författaren skriver man kan inte bara leka och skoja 

tilldelas pappa tydligt en auktoritär roll, då han hänvisar sin son att livet inte bara går ut på att 

leka. När pappa säger till Alfons att han ska uppföra sig lite vuxet kan man fråga sig hur han 

egentligen vill att Alfons ska bete sig. På nästa sida står det: 

 
Ja, pappa är jämt vuxen och gör vuxna, viktiga saker: 

Tar motorcykeln på besiktning… 

Passar noga måltipset på radion… 

…och står och köar allvarligt i butik och post och bank. 

Pappa läser svåra papper med skatte-bankomat-recept-otyg-intyg och betalar 

hemförsäkring… 

… och pratar krångliga, allvarliga samtal som man inte förstår… 

…och gör köplistor och skriver upp allt viktigt som ska göras. En massa vuxet, viktigt, 

allvarsamt jämt. (Bergström, 1997:6-7) 

 

Bildbeskrivning: 

På detta uppslag, sidorna 6-7, går alla bilder i gråa nyanser, svart och vitt, och sträcker sig 

över två sidor. Det är inga sammanhängande bilder då de är små utsnitt som tillhör de olika 

delar texten tar upp. På första bilden, som är placerad högst upp på vänster sida är det en bild 

på en mörk motorcykel som pappa står och håller handen på. Pappa ser trött och ledsen ut och 



27 
Caroline Berglund & Paulina Nilsson 

har en vit hood-tröja med små svarta prickar på och under armen har han en svart hjälm. På 

den andra bilden, som är placerad nere i vänstra hörnet på den vänstra sidan, ser man bara 

pappas överkropp. Han sneglar sorgset och trött upp på väggklockan bakom honom som slår 

någon minut i sex och han håller en tipskupong i handen medan radion ljuder i bakgrunden. 

Den tredje bilden är högst upp på andra sidan och där står pappa i en lång kö med minst nio 

människor framför sig i olika åldrar och etniska tillhörigheter. Pappa håller ett brev i handen 

och tittar sorgset upp mot skyn. Fjärde bilden är i mitten till höger på den högra sidan och 

pappa ses prata i telefon. Man ser endast pappas ansikte och ena handen som håller i en 

telefonlur och det är grå bakgrund bakom honom. Han har öppen mun, som om han är i full 

gång med att prata, och han tittar ner och ser trött ut. På den femte bilden, som är placerad till 

vänster om den fjärde sitter han under en lampa med en stor hög med papper. Han håller i två 

papper, ett i vardera hand, och ett av papperna skymmer halva hans ansikte så man bara ser 

hans ögon och näsa. Den sista bilden är längst ner på högra sidan och där ser man pappas 

överkropp, där han vilar huvudet i händerna och tittar drömmande upp i taket. Han håller en 

penna i ena handen och framför honom ligger ett block som det är skrivet på. På alla de sex 

bilderna är det något grått inslag med, som bakgrund eller mark. 

 

Analys: 

Vi förstår det som att författaren tar ett barnperspektiv då hon här beskriver en vuxen. Att 

pappa läser svåra papper med skatte-bankomat-recept-otyg-intyg är fördomar som ett barn 

skulle kunna ha, då de egentligen inte förstår vad den vuxne gör. Detsamma gäller den vuxne 

i det första citatet, då den vuxne inte förstår vad barnet gör mer än att leka. Samtidigt som 

pappa gör viktiga handlingar genom att betala räkningar och skriva inköpslistor, så utvecklar 

Alfons bland annat sin fantasi. De gör viktiga saker båda två, men på olika sätt. Vad pappa 

menar med att Alfons ska uppföra sig vuxet är säkert inte alls på det vis som Bergström i 

boken beskriver en vuxen, men det är möjligt att Alfons tolkar det så. När han tänker på en 

vuxen är det endast den vuxnes sysslor och uppdrag och inte så mycket på beteendet. Det 

faktum att bilderna går i grått påvisar ett barns eventuella fördomar om hur en vuxen person 

är och vad denne gör, då grå färger ofta tyder på något tråkigt och oinspirerande.  

 

4.1.4 Alfons och soldatpappan 
På en hylla finns foton och bilder. Så Alfons frågar:  

-Är det från ditt land? Där det var krig?  

-Javisst.  
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-Du kan väl berätta! Hade du kpist och så...? vill Alfons veta. Hamdis pappa nickar. Men han lägger 

armen om Alfons och säger: 

-Du förstår att krig, det är så bedrövligt så det inte går att berätta. Det är inte som på film där dom snälla 

vinner på slutet. Mest är det oreda. Vem är vän? Och fiende? En nedrans röra...det enda säkra är: det finns 

såna som bygger upp och såna som bombar ner. Två sorter. Dom finns alltid. Bland fienden med. Mer 

finns inte att säja. Krig går inte att berätta.  

Nä. Alfons förstår. Det är STOR-ALLVAR. Något förtvivlans stor-sorgligt. Till och med vuxna blir tysta. 

En soldat med! Då kan inte Alfons tjata och fråga vidare. 

 Men plötsligt säger ”soldaten” nu:  

-Jo förresten! En sak vill jag berätta. Nåt som jag minns särskilt från ett bombanfall…men då får ni lyssna 

noga- och lyssna som vuxna karlar. Kom och sitt här. (Bergström, 2007:16-17) 

 

Bildbeskriving:  

Bilderna breder ut sig över två sidor, 16-17 där Hamdi och Alfons står på vänstra sidan och 

Hamdis pappa på den högra sidan. Alfons har sin vanliga bruna stickade tröja på sig, sina 

bruna lappade shorts och han har svart-vita fotbollsskor på fötterna. Han riktar huvudet uppåt 

mot Hamdis pappa och pekar med sin högra arm mot några tavlor bredvid Hamdis pappa. 

Hamdi står bakom Alfons och tittar även han på sin pappa. Båda har luriga och 

förväntansfulla ansiktsuttryck. På sidan Alfons och Hamdi står är det bara vit bakgrund och 

text, men där Hamdis pappa står är det mer dekorationer. Han står på en stor färgglad matta 

med orientaliskt mönster som går i gula och röda toner. Jämte honom är en vägghylla som det 

står fyra fotoramar på, tre med synliga motiv och en med baksidan fram. Ovanför hyllan 

hänger två andra tavlor i lodrät rad. Tavelmotiven för tankarna mot fjärran land. Det är ingen 

skiljelinje mellan golv och vägg, utan all bakgrund är vit.  

 

Analys: 

I det här utdraget ser vi återigen ett exempel på att den vuxne intar en auktoritär och 

bestämmande roll, men här menar vi att det sker i samverkan med barnen. Vi anser att 

soldaten är mer lyhörd för vad barnen vill, istället för att helt följa sitt eget. De möts på halva 

vägen genom att Alfons visar ett intresse och gärna vill höra på krigsberättelser och soldaten 

kompromissar då genom att anpassa historien efter barnen. Att han också säger lyssna som 

vuxna karlar gör att han inte riktigt skiljer på vuxna och barn på samma sätt som man kanske 

gjorde förr. Vi får intrycket av att Bergström har haft det kompetenta barnet i åtanke, då det 

jämställda förhållandet mellan barn och vuxna står i fokus. Bilderna är relativt intetsägande, 

då en utomstående inte hade förstått bilderna särskilt bra om det inte funnits någon text till. 

Samtidigt förstår man att Alfons pratar med Hamdis pappa om tavlorna då han pekar mot 
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tavlorna och tittar på Hamdis pappa. Det lever dock fortfarande kvar att vuxna värderas högre, 

och vi menar att författaren påvisar detta genom att skriva STOR-ALLVAR för att visa att det 

är allvar även för vuxna. Om det är allvar för vuxna, så tolkar vi det som att det är något 

riktigt allvarligt. Skulle det istället varit ett barn som syftade till allvarsamhet skulle inte detta 

bemötas lika seriöst. Återigen ser vi att Bergström intar ett barnperspektiv, då hon utgår från 

hur ett barn kan uppleva situationen. När Hamdis pappa säger att krig inte går att berätta, anar 

vi att han vill skydda barnen från vad krig innebär och det han har fått uppleva.  

 

5. Diskussion och slutsats 
 

I detta kapitel diskuterar vi på 5.1 vad vi kommit fram till, 5.2 metodens för- och nackdelar 

och 5.3 vad vi kan dra för slutsats utifrån vår studie. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
Det som var av vårt intresse med hela studien var att se om Alfons Åberg har förändrats något 

som karaktär under de åren han funnits. Efter att vi analyserat vår empiri frågar vi oss nu 

istället om de förändringar vi ser egentligen är olika subjektspositioner som Alfons Åberg 

intar vid olika interaktionstillfällena. 

Winther Jørgensen & Philips (2000:48) menar att vi intar olika subjektspositioner beroende på 

vilken diskurs vi befinner oss i. Inom varje diskurs finns det bestämda positioner att tillgå 

vilket också medför vissa förväntade beteenden. Det är dock viktigt att påpeka att diskurserna 

inte är konstanta, utan är föränderliga såsom de innefattande identiteterna (Winther Jørgensen 

& Philips, 2000:51). Då det finns bestämda positioner och förväntade beteenden inom en 

diskurs, innebär det att vi bemöter och blir bemötta på olika sätt beroende på med vem vi 

interagerar med. Alfons beter sig till exempel på ett sätt i samspelet med pappa, ett annat sätt 

när han tar hand om Viktor och ett tredje när han är gäst hemma hos Hamdi. Vi ställer oss 

därför frågan om det går att tyda någon personlighetsförändring hos Alfons eller om det 

egentligen är olika subjektspositioner han åtar sig? I den första analysen interagerar Alfons 

med sin nyfunna vän Viktor. Det vi kan se är att Alfons intar en kompisroll i samma stund 

som han bjuder in den skadade Viktor hem till sig, då han visar sin omtanke och plåstrar om 

honom. 

      I Kalas! Alfons Åberg försöker Alfons till en början bli delaktig i planeringen av sitt eget 

kalas, vilket dock falerar när faster Fiffi bestämt insisterar på sin egen idé om hur ett kalas bör 



30 
Caroline Berglund & Paulina Nilsson 

vara utformat. Vi tolkar det som att Alfons väljer att ta ett steg tillbaka och acceptera faster 

Fiffis planer. Niss, Hindgren & Westin (2007:65) menar att vuxnas sätt att bemöta och 

behandla barn sätter sina spår i barnets sätt att se på sig själva. Om Alfons kompetens ständigt 

ifrågasätts av faster Fiffi så skulle det kunna leda till att han till slut backar tillbaka utan att ha 

uttryckt sin vilja. Skulle han däremot bli bejakad kan det bidra till att hans självkänsla stärks 

och att han vågar ge uttryck för sina tankar och viljor. Vi anser att Hamdis pappa i Alfons och 

soldatpappan bemöter Alfons på ett annat sätt än vad faster Fiffi gör i Kalas! Alfons Åberg 

Hamdis pappa bekräftar Alfons vetgirighet när han kompromissar och berättar en händelse 

från kriget som är lämplig för barn. Faster Fiffi däremot lyssnar på Alfons önskemål, men 

förbiser de och gör istället som hon själv anser mest riktigt. Då uttrycket det kompetenta 

barnet har blivit mer etablerat under 2000-talet är det möjligt att Bergström valt att lägga 

fokus på det mer i den senare boken från 2006, då Hamdis pappa ser till barnets önskemål på 

ett annat sätt, än vad faster Fiffi gör i boken från 1986. 

 

Winther Jørgensen & Philips (2000:49) menar att de subjektspositioner som finns att tillgå är 

något som bestäms utifrån de olika diskurser man ingår i. I första situationen i Kalas! Alfons 

Åberg anser vi att det bland annat är rollerna bestämmande och bejakande som finns till 

förfogande. När faster Fiffi snabbt åtar sig rollen som bestämmande, finns det inte så många 

andra roller för Alfons att identifiera sig med, vilket slutar i att han blir passiv och bejakar 

faster Fiffis planer. Utifrån ovanstående frågar vi oss därför om Alfons har förändrats under 

det decennium som skiljer böckerna Vem räddar Alfons Åberg? och Kalas! Alfons Åberg åt 

eller om han bara intar olika subjektspositioner i de båda böckerna. I Vem räddar Alfons 

Åberg? är det möjligt att Alfons känner ansvar att ta tag i situationen då Viktor är ledsen och 

sårbar, medan han i Kalas! Alfons Åberg inte har befogenhet att bestämma på samma sätt.  

Även i Alfons och soldatpappan kan vi tydligt se att Alfons blir bemött på ett annat sätt än vi 

tidigare stött på i bilderböckerna. I exemplet från Alfons och soldatpappan åtar sig Alfons 

rollen som en nyfiken och engagerad gäst. Han är vetgirig och intresserad av att få veta mer 

om det krig som Hamdis pappa deltagit i. Liljeström (1992:19) menar att vi intar olika roller i 

förhållande till olika människor i olika situationer och att jaget omformas i olika sociala 

relationer. Vi kan utifrån detta spekulera kring om Hamdis pappa är mer tolerant mot Alfons 

då det inte är hans eget barn. Alfons är dock inte heller Faster Fiffis egna barn, men deras 

släktskap kan påverka hur hon bemöter Alfons. Vi anser att relationen mellan personer är 

avgörande för hur vi bemöter varandra, eftersom vi vågar vara oss själva mer om vi känner 

den andra personen väl.  
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Enligt tidigare forskning, var föräldrarnas mål med uppfostran att barnen skulle bli vuxna 

tidigt (Köhler, 1978:13). I analysen Vem räddar Alfons Åberg? får vi uppfattningen om att 

Alfons och Viktor är ensamma ute, utan någon vuxens tillsyn. Då Alfons bara är fyra år 

gammal är detta något som idag är helt otänkbart (Hamilton, 2004:275). Vi funderar därför på 

om Bergström tagit in den då rådande samhällsmoralen i sitt skrivande, då barnen skulle 

fostras för att bli ansvarsfulla och vuxna tidigt (Köhler, 1978:13). I de andra tre böckerna är 

det nämligen alltid en vuxen, mer eller mindre bestämmande, delaktig i det Alfons och hans 

vänner gör. I Flyg! Sa Alfons Åberg kan vi se att Alfons pappa är trött på att Alfons beter sig 

barnsligt, och uttrycker verbalt att han borde uppföra sig mer vuxet. Alfons och pappa verkar 

dock ha olika sätt att se på hur en vuxen person beter sig. Vi antar att pappa menar att Alfons 

ska uppföra sig bättre och vi menar att Alfons kan tolka pappas uttryck som att han ska göra 

vuxna saker såsom betala räkningar och stå i kö. Juul & Jensen (2002:31-32) menar att vuxna 

förr såg barn som något som skulle formas för att passa in i samhället och för att bli vuxen. Vi 

kan dock fråga oss om det är Alfons pappas intention med uttrycket uppföra dej lite vuxet.  

Vi kan i Kalas! Alfons Åberg se att den vuxna, i det här fallet faster Fiffi, strävar efter att 

Alfons kalas ska bli så bra som möjligt. När faster Fiffi tar på sig rollen som ledare menar vi 

att hon gör det på gott och ont. Detta för att hon inte alls tar in Alfons i planeringen, men 

samtidigt vill göra kalaset så bra som möjligt för honom. I Relationskompetens menar 

författarna att föräldrar idag strävar efter att deras barn inte ska få den barndom de själva haft 

(Juul & Jensen, 2002:31). Då det framgår i boken Kalas! Alfons Åberg att faster Fiffi inte har 

några egna barn, utgår vi från att Alfons är det enda barn i hennes närhet som hon kan knyta 

an till. Att faster Fiffi strävar efter ett, i hennes ögon, idealiskt kalas skulle därför kunna bero 

på att hon själv inte haft möjlighet att uppleva ett sådant kalas under sin egna barndom och 

väljer då att förverkliga det genom Alfons. 

 

Daun (2004:9) menar att det mångkulturella samhället idag börjar bli mer accepterat, och det 

är något vi också kan se i Bergströms böcker Flyg! sa Alfons Åberg från 1997 och Alfons och 

soldatpappan från 2006. Det är dock endast några perifera karaktärer (Nikolajeva, 2004:100), 

med annan etninsk tillhörighet i boken från 1997 medan Hamdi och hans familj har en 

betydande roll i boken från 2006, vilket presenteras både i text och bild. Med perifera 

karaktärer menas karaktärer som syns i bakgrunden som inte har någon direkt betydelse för 

handlingen (ibid). I Flyg! sa Alfons beskrivs karaktärerna med annan etnisk bakgrund inte 

skriftligt, utan Bergström visar endast det via bilderna. Nikolajeva (2000:140) menar att 
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genom illustrationer i bilderböcker kan författaren framhäva andra budskap som inte beskrivs 

i texten, och kan antingen styrka det som står i texten eller motarbeta den (Thörn, 2007:55). I 

de två tidigare böckerna vi har, från 1976 och 1986, så är det inte någon karaktär med med 

annan etnisk tillhörighet, utan alla har ljus hy och ett nordiskt utseende.  

 

Nikolajeva (2000:141) menar att man tydligt genom bilderna kan se vilka roller de olika 

karaktärerna har i en bilderbok. Hon menar att en karaktär som illustreras som stor på bilden 

också är den som rankas högre, i förhållande till en som är tecknad som liten och ihopkrupen. 

Hon menar vidare att illustratören genom bilderna kan redogöra för karaktärernas relation till 

varandra och vilka maktpositioner de tilldelas genom att ge karaktärerna olika positioner och 

placeringar på bilderna (ibid).  

På den första bilden i Kalas! Alfons Åberg kan vi se att Faster Fiffi avbildas som den största 

karaktären, vilket kan tyda på att faster Fiffi tilldelas rollen som maktinnehavare. Alfons är 

också illustrerad längre ner i bild än faster Fiffi, vilket kan indikera på att faster Fiffi är den 

som besitter makten. På den andra bilden ur Kalas! Alfons Åberg sitter Alfons med Viktor och 

Milla under bordet, och där är alla tre barnen lika stort illustrerade och tar lika stor plats på 

bilden. Med detta kan vi dra slutsatsten att Alfons och hans vänner är på en mer ömsesidig 

nivå än Alfons och faster Fiffi. Å andra sidan är faster Fiffi en vuxen, vilken rent 

kroppsmässigt är större än ett barn. 

På bilden i Vem räddar Alfons Åberg? ser vi hur Viktor är den som gör sig liten medan Alfons 

står rakt upp och är den som tilldelas störst plats av de båda. Med tanke på att Alfons är den 

som tar ansvar i situationen skulle det kunna vara en anledning till hans placering. 

Vi kan dock vidare spekulera kring om det faktum att Viktors placering på bilden, som är 

högre upp än Alfons, kan kompensera hans ihopkrupenhet vilket skulle kunna göra att de 

hamnar på samma nivå. I Flyg! Sa Alfons Åberg står pappa och blickar ner på Alfons, vilket 

kan tyda på att pappa är tilldelad rollen som maktinnehavare. Även i Alfons och soldatpappan 

är det den vuxne som är illustrerad högre upp och har sin blick riktad ner på barnen.  

 

Den förändrade barnsyn Ellen Key drömde om är något vi kan se i bland annat den senare av 

våra böcker av Bergström, då Alfons och Hamdi fungerar som ett slags språkrör för den nya 

barnsynen (Rhedin, 2004:51). Det kompetenta barnet är i fokus och Hamdis pappa möter 

barnen på halva vägen genom att välja ut något barnanpassat från sina krigsupplevelser att 

berätta om. Han intar rollen som en trygg vuxen som barnen har med sig under berättandet 

samtidigt som han tar ett vuxet ansvar och berättar något som är lämpligt.  
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Barn idag ses av fler och fler som kompetenta och enligt vår läroplan ska alla barn på 

förskolan mötas utifrån där de befinner sig. Vi anser att Bergströms böcker om Alfons 

singnalerar om barns självständighet och om deras kompetens. Vi vill dock poängtera att det 

finns en viss skillnad på att bli bemött utifrån sin kompetens och att lämnas helt ensam åt sitt 

öde, som i analysen Vem räddar Alfons Åberg?, där de båda 4-åriga pojkarna är ensamma ute 

och ingen vuxen verkar finnas tillgänglig. För att utveckla en kompetens krävs uteslutande att 

det finns en trygg vuxen att luta sig tillbaka mot, någon att anknyta till (Niss, Hindgren & 

Westin, 2007:65). 

 

Vi kan bara spekulera kring vad barn tar med sig från de högläsningstillfällen de är delaktiga 

i. Det vi kan komma fram till är att böckerna egentligen inte är så förändrade när det kommer 

till värderingar och vi anser därför att Alfons-böckerna ständigt är aktuella. Något som är 

tydligt i alla Alfons-böcker är den vita bakgrunden eller det negativa rummet som det också 

kallas (Nikolajeva, 2000:121). Varför Bergström har valt att ofta tillämpa denna bakgrund kan 

man inte med säkerhet veta, men en anledning skulle kunna vara för att sätta personen på 

bilden i centrum (ibid). Tar man bort bakgrunden finns det inget annat att se och därmed blir 

karaktären, eller vad det nu är som är på bilden, det som är menat för läsaren att se. Det går 

inte heller att urskilja från vilket årtionde boken är ifrån på samma sätt som om det är en 

tydlig bakgrund (Nikolajeva, 2000:122). De här vita bakgrunderna finns med i alla böcker vi 

studerat, och det är inte så lätt att urskilja från vilket årtionde böckerna kommer ifrån. Det är 

den sista som tydligast visar på att den är ny, då Alfons och Hamdi kollar på animerade 

krigsfilmer och spelar TV-spel.  

 

Möjligen hade vi fått ett annat resultat om Alfons pappa varit med och interagerat med Alfons 

i alla de böcker vi studerat. Alfons möter ett antal vuxna karaktärer i böckerna, vilket även 

barn idag gör i de olika sammanhang de befinner sig. Vi menar att det, i de flesta barns närhet, 

finns en vuxen som är auktoritär, samtidigt som det finns någon vuxen som är mer lyhörd. 

 

5.2 Metodens för och nackdelar 
Den metod vi valt att utgå ifrån i vårt arbete är som bekant diskursanalys, vilken har kommit 

till att få både för och nackdelar. En av fördelarna har varit att diskursanalysen tillåter en 

analys av både bild och text, vilket är det som våra bilderböcker är uppbyggda av. Det har 

varit till fördel för oss att kunna kombinera dessa två medier.   
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En nackdel för oss är att vi i början hade svårt att definiera diskursanalys och koppla den till 

vårt specifika arbete. Diskursanalysen är väldigt bred och vi anser den vara ganska diffus. Det 

faktum att den är både metod och analys underlättade inte vår förståelse, men vi ansåg ändå i 

början av arbetet att den metoden var den som passade vårt arbete bäst.  

 

Eftersom vi utgår från våra tidigare erfarenheter vid vår analys, menar vi att vårt resultat 

också blir personligt präglat. Någon annans resultat på samma analys av böcker skulle 

förmodligen inte blivit detsamma som det vi kommer fram till, då vi har olika förförståelse 

inför det vi läser. 

 

5.3 Slutsats 
Det vi sett i vår studie är att det inte skett någon direkt förändring i sig hos karaktären Alfons 

Åberg. Vi kan inte heller urskilja när varje bok är skriven, vilket vi tror beror på att det är 

vardagsrelaterade situationer i böckerna som alltid är aktuella. 

Däremot ser vi att Bergström tagit in karaktärer tillhörande andra kulturer i de två senare 

böckerna, ett antal perifera karaktärer i boken från 1997 och karaktärer med betydande roller i 

boken från 2006. Vi har också sett att barn-vuxen relationerna är mer jämställda i den senaste 

boken, det är möjligt att Bergström har haft det kompetenta barnet i åtanke när hon skrev den. 

 

Efter att vi studerat och analyserat böckerna har vi upptäckt att den förändring vi sett i barn-

vuxenrelationerna möjligtvis skulle kunna vara en konsekvens av de olika subjektspositioner 

som Alfons Åberg intar i de olika böckerna. Nu i efterhand inser vi att det hade varit bättre 

om vi hade valt böcker där han bara interagerar med till exempel pappa, för att lättare se en 

eventuell förändring och inte behöva fundera på om det möjligen är olika subjektspositioner 

som spelar in.  

 

Då samhället inte förändrats radikalt från 1970-talet fram till idag anser vi att böckerna om 

Alfons Åberg ständigt är aktuella. Det vi kan se utifrån de fyra böcker vi analyserat är att de 

vuxnas förhållningssätt till barnen har förändrats med åren, det är dock olika vuxna som 

medverkat i våra böcker vilket gör att vi inte kan dra någon egentlig slutsats kring detta i vår 

forskning. 
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