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Abstract
”Why was it so important to say no?”
A qualitative analysis of power and resistance in Alfons Åberg's books.
The purpose of this paper has been to interpret, analyze and discuss power and resistance in a
selection of the most lent picture books 2017 in Botkyrka municipality. Nine out of fifteen of
the most lent picture books were in the series about Alfons Åberg. With the help of qualitative
book analysis, I have investigated power relationships linked to age in five Alfons Åberg
books. My analysis shows power as something that is constantly being negotiated and that
both adults and children use strategies to get their will through. My study also shows that the
power relations between adults and children are questioned in the books about Alfons Åberg.
Norms on how children and adults should behave in terms of size and age are both
contradicted and aligned with the results of this study.
Keywords: Alfons Åberg, picture book, power, resistance, norms, preschool

Sammanfattning
Syftet med denna uppsats har varit att tolka, analysera och diskutera makt och motstånd i ett
urval över de mest utlånade bilderböckerna 2017 i Botkyrka kommun. Nio av femton av de
mest utlånade bilderböckerna var i serien om Alfons Åberg. Med hjälp av kvalitativ
bokanalys har jag undersökt maktförhållanden kopplat till ålder i fem Alfons Åberg-böcker.
Min analys synliggör makt som något som ständigt förhandlas och att både vuxna och barn
använder strategier för att få sin vilja genom. Min studie visar också att maktförhållandena
mellan vuxna och barn ifrågasätts i böckerna om Alfons Åberg. Normer om hur barn och
vuxna ska vara och bete sig i förhållande till storlek och ålder både motsätts och går linje med
resultatet i denna studie.
Nyckelord: Alfons Åberg, bilderbok, makt, motstånd, normer, förskola
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1. Inledning
Ja, varför var det så viktigt att säga nej? Det frågar sig Alfons Åberg i boken Näpp! sa Alfons
Åberg efter att han vunnit bråket mot pappa om maten. Pappa Åberg ville att Alfons skulle äta
sin mat men Alfons sade upprepande gånger nej. Till slut åt katten Pussel upp maten när
pappa tittar bort. Pappa tror att Alfons åt upp och är nöjd. Alfons är också nöjd, han slapp äta
och kunde fortsätta med det han höll på med innan. Men han minns inte alls vad han lekte och
varför det var så viktigt att säga nej.
”Ja, jag ska bara...” känner många av oss igen och är Alfons Åbergs välkända uttryck. Jag tror
att både barn och vuxna kan känna igen sig i det, att bara vilja göra något annat innan eller
istället för det som måste göras. För det handlar ofta om det; måsten och viljan, skyldigheter
och rättigheter, makt och motstånd, mellan vuxna och barn.
I förskolan bör pedagoger ha ett kritiskt förhållningssätt och reflektera samt ifrågasätta
normer och förhållningssätt i verksamheten. Pedagogisk dokumentation är ett sätt att
synliggöra eventuella maktstrukturer och vilken barnsyn som råder i olika situationer.
Arbetslaget i förskolan besitter makt och ansvar över att barnen får sina behov och åsikter
hörda och respekterade. Förskolans läroplan säger att:
”Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta
upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och
respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett
demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.”
(Lpfö 98/16, s. 4).

Synen på barnet och barnets betydelse har genom historien sett olika ut beroende på de
rådande normer och värderingar i samhället. Utifrån ekonomiska, politiska, sociala och
kulturella förutsättningar har synen på barnet förändrats, därmed även relationen mellan barn
och vuxna. I dagens samhälle är anpassning önskvärt (Bjervås 2011, s. 28). Barn förväntas
anpassa sig efter vuxnas förväntningar och föreställningar om hur barn ska vara. Barn har
också föreställningar och förväntningar om hur vuxna ska vara men det ges inte lika mycket
vikt eller utrymme att bemötas. Vuxna blir därför viktiga som förebilder för barnen eftersom
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de lär av och med andra i sin omgivning och internaliserar beteenden och normer som finns
på exempelvis förskolan. De normer, värderingar, den kultur och de sociala förhållanden som
råder i samhället har även påverkat och förändrat hur och i vilket syfte böcker är skrivna. De
flesta barn kommer i tidig ålder kontakt med bilderböcker, i förskolan eller i hemmet.
Barnboksforskaren Lena Kåreland skriver att barnlitteratur i århundraden varit ett
uppfostringsmedel för vuxna (2011, s. 149). Litteraturforskaren Kristin Hallberg talar om att
barnboken har påverkats av tid och plats och att synen på barnet och barnets behov har
påverkat barnboken (2001, s. 5). Böckerna ger uttryck för de vuxnas föreställningar om
barnets behov (Hallberg 2001, s. 7). Proffesor i barnlitteratur Maria Nikolajeva förklarar att
barnlitteraturen är viktig för att den ifrågasätter rådande samhälls- och maktstrukturer (2017,
s. 360).
Vilken barnsyn gestaltas i barnböckerna? Hur kan makt och motstånd tolkas? Under min
verksamhetsförlagda utbildning var böcker ett stort intresse hos barnen. Avdelningen hade
planerade lässtunder, i form av högläsning, varje dag efter lunch med barnen i mindre
grupper. De gick även regelbundet till biblioteket med barnen. Det märktes att intresset för
böcker var stort hos barnen under hela dagarna. Det lästes och tittades i böckerna på
morgonen, under de planerade lässtunderna, på eftermiddagen efter vilan och utomhus. Med
tanke på hur stor och central del böckerna och läsningen har i barnens vardag, både i förskola
och i hemmet är det viktigt att uppmärksamma de normer och föreställningar som gestaltas
och avspeglas i de böcker barnen läser. Eftersom böcker även läses hemma kan det vara
nödvändigt att samtala med föräldrarna om vad populära barnböcker kan förmedla.
Denna studie är inspirerad av Elin Karstens C-uppsats ”Vi ville inte städa! - en studie om
barns motståndspraktiker i förskolan” (2016). Utifrån ett maktperspektiv observerar Karsten
hur barn i en förskola gör motstånd och vilka strategier de använder. Jag blev därför
intresserad av att undersöka makt och motstånd i barnböcker. När jag fick listan på de mest
utlånade böckerna 2017 i Botkyrka kommun, visade det sig att de nio första böckerna var i
serien om Alfons Åberg av Gunilla Bergström. Jag växte själv upp med dessa böcker och
därför blev det urvalet för denna studie att få läsa, tolka och analysera med nya perspektiv
och erfarenheter.
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1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att tolka och analysera maktförhållanden mellan vuxna och barn
utifrån en text- och bildanalys. Detta ska förhoppningsvis ge ökad förståelse för vad som
förmedlas i populära bilderböcker och hur makt samt motstånd görs på olika sätt. De
frågeställningar jag ställer mig under studiens gång är:

–

Hur framställs Alfons Åberg och Pappa Åberg ur ett maktperspektiv kopplat till
ålder och storlek?

–

Hur kan makt och motstånd tolkas i böckerna om Alfons Åberg?

–

Vilka strategier används för makt och motstånd?

1.3 Urval och tillvägagångssätt
Jag hade många funderingar kring vilka barnböcker jag skulle välja att använda i min studie.
Hur motiverar jag mitt urval? Vill jag jämföra hur maktförhållanden gestaltas i böcker från
olika tidsperioder? Böcker skrivna av olika författare eller samma författare? Populära
böcker? Hur tar jag reda på det? Efter många funderingar kom jag fram till att jag vill använda
böcker som är populära i förskolan. Jag ville ta reda på vilka barnböcker som var mest
utlånade till förskolor i Botkyrka kommun. Valet av kommun gjordes baserat på att det är min
hemkommun. Jag kontaktade Botkyrka bibliotek via e-mail och frågade om det var möjligt att
få en lista över de mest utlånade barnböckerna till förskolor i Botkyrka. Jag fick svaret att
bibliotekslån är sekretessbelagda samt att låninformation om en bok försvinner när boken blir
återlämnad. Därför gick det inte att specificera utlån till förskolor. Bibliotikarien kunde
däremot bidra med en lista över de femton mest utlånade bilderböckerna 2017 i Botkyrka
samt de femton mest lånade bilderböckerna från varje bibliotek i kommundelarna; Alby,
Fittja, Hallunda, Tumba och Tullinge. Bilderböckerna valdes därmed från en sammanställd
lista över de femton mest utlånade bilderböckerna 2017 på Botkyrka kommuns bibliotek;
Alby, Hallunda, Fittja, Tumba och Tullinge. Av dessa femton bilderböcker var nio stycken om
Alfons Åberg, skrivna av Gunilla Bergström. Jag valde därför att avgränsa mitt urval till
samma författare och samma bokserie. Ytterligare en avgränsning som senare gjordes efter att
ha granskat bilderböckerna var antalet samt karaktärerna. Alfons och hans pappa är de
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centrala karaktärerna i böckerna. Av de nio bilderböcker valde jag ut fem stycken där
handlingen, dialogerna och samspelet enbart sker mellan Alfons och pappan.
Alla Alfonsböcker har en markering på baksidan som kategoriserar dem som antingen Lill
eller Stor-Alfons, vilket innebär att Lill-Alfons är anpassat för barn mellan 2-4 år och StorAlfons för barn mellan 4-5 år. De fem utvalda böckerna i denna studie har, av en slump,
markeringen Lill-Alfons, 2-4 år. Jag har inte lagt vikt vid denna ålderskategorisering i mitt
urval av bilderböcker. Förskolor idag rymmer barn mellan 1-5 år där det både finns uppdelade
små- och storbarnsavdelningar samt åldersblandade avdelningar och därför har jag inte valt ut
böcker anpassade för en specifik åldersgrupp. Av egen erfarenhet har jag sett att barn i olika
åldrar läser olika lätta och svåra böcker beroende på vilka böcker de tycker om och vad de har
lust med för stunden. Fyra av de utvalda Alfonsböckerna är skrivna och utgivna under 70talet och en i mitten på 90-talet. Jag är medveten om att tidsperioden och det rådande
samhället påverkar innehållet och det som avspeglas i böckerna. Jag avser dock att inte att
undersöka böckerna utifrån ett tidsperiodiskt perspektiv.
Här presenteras de ursprungliga nio Alfons-titlarna från listan av de mest utlånade böckerna
samt de utvalda titlarna i fetstilad markering:

–

Listigt, Alfons Åberg! (1977)

–

Aja Baja, Alfons Åberg! (1973)

–

Näpp! sa Alfons Åberg (1994)

–

Alfons och hemlige Mållgan (1976)

–

Vem räddar Alfons Åberg? (1976)

–

Raska på, Alfons Åberg! (1975)

–

Vad sa pappa Åberg? (1989)

–

God natt, Alfons Åberg (1972)

–

Lycklie Alfons Åberg (1984)
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2. Bakgrund
2.1 Bilderbok
Jag kommer i uppsatsen använda mig av bilderboksforskaren Ulla Rhedins samt
litteraturpedagogen Agneta Edwards definitioner av en bilderbok. En bilderbok är en bok med
ett begränsat omfång som i kombination av text och bilder berättar en historia. Vanligast
förekommande är att uppslagen består av minst en bild (Edwards 2008, s. 65; Rhedin 2001, s.
17). Edwards beskriver en bilderbok som en skönlitterär berättelse och inte fakta- eller
rimbok (2008, s. 66). Edwards presenterar kort professor Maria Nikolajevas beskrivning av
en bilderboks olika byggstenar: En bilderbok håller sig oftast till en handling och inte flera
parallella handlingar. Flera handlingar kan göra det stökigt för ett barn att hålla reda på.
Berättelserna följer nästan alltid en kronologisk ordning. Antalet personer i boken är
begränsade och endast ett fåtal karaktärer i huvudpersonens närliv gestaltas. Miljöns fysiska
och geografiska samt kulturella och social omgivning har betydelse för bilderboken
berättelse, det sker oftast i barnets närmaste omgivning. Berättelserna i en bok utspelar sig
ofta under en kort tid, exempelvis under en dag på förskolan eller hemma (Edwards 2008, s.
85-89). Dessa beskrivningar och byggstenar stämmer överens med hur Alfonsböckerna är
skrivna samt illustrerade.

2.2 Tidigare forskning
Den mest relevanta forskningen är Klara Dolks (2013) avhandling Bångstyriga barn. Hon har
i sin avhandling fokuserat på konflikter och spänningar som uppstår mellan vuxna och barn
när det kommer till normer och makt i relation till ålder. Jag kommer i min studie titta på hur
maktförhållanden mellan vuxen och barn gestaltas. Trots att genusperspektivet är brett och
aktuellt och till stor del behandlar maktbegreppet kommer jag inte använda mig av det
perspektivet i denna studie, utan ha fokus på makt i relation till vuxna och barn. Klara Dolk
har i sin studie följt förskolan Bamse under ett läsår och undersökt hur de arbetar med
genuspedagogik, barns rättigheter och delaktighet. Dolk har tittat på hur maktrelationer
uppstår mellan vuxna och barn samt hur de förhandlas. Hon förklarar att den överordning
vuxna har över barn är den minst ifrågasatta dominansordningen i vårt samhälle (2013, s. 22).
Trots att relationen mellan vuxen och barn är asymmetrisk när det gäller makt är det ändå
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viktigt att se likheterna mellan vuxna och barn. Föräldrar vill gärna att barn ska lyda och följa
deras önskan men inte på ett sådant sätt som gör att det känns som lydnad. Maktutövning sker
sällan med tvång utan genom vänlig maktutövning. Dolk beskriver vänlig maktutövning
genom att med hjälp av olika strategier styra, forma, vägleda, påverka beteenden eller
uppföranden (2013, s. 62). Även forskaren Anette Hellman tar upp detta i sin avhandling Kan
Batman vara rosa? (2010), där hon i sin studie kunde se hur pedagoger använde strategier
genom exempelvis blickar och kommentarer för att styra barnen mot ett önskvärt beteende.
Dolk nämner att vuxna styr barn i många avseenden; genom uppmuntran, tillsägelser, hot,
straff, motivation och bekräftelse (2013, s. 75). Med hjälp av bilderböckerna och boksamtal
kan pedagogerna lyfta frågor som utmanar barnens föreställningar om makt och motstånd.
Barnen får även möjlighet att ställa egna frågor och dela med sig av funderingar vilket ger en
ökad förståelse för barns perspektiv.
Mia Österlund är docent i litteraturvetenskap och diskuterar i sin artikel Se så söt du blir i den
här – maktkamp, generation och genus i Carin och Stina Wirséns bilderböcker (2008)
maktkampen i mor- och dotterkonflikter. Maktförhandling i barnböcker är vanligt
förekommande idag, särskilt mellan vuxna och barn som inte är lika stort ifrågasatt som
exempelvis maktförhandling om kön. Österlund poängterar också, likt Nikolajeva, att den
vuxnes maktutövning samt barnets maktlöshet är normaliserad, vilket behöver ifrågasättas
(2008, s. 4). Österlund diskuterar i sin artikel makt i förhållande till storlek och om beteendet
gör karaktärerna små eller stora i Wirséns bok Små flickor och stora. Hon tittar på hur text
och bild samt röst kan spela på rollerna som vuxen och barn. Enligt Österlund är dragkampen
mellan vuxen och barn kärnan i Små flickor och stora, det är den lillas behov av
medbestämmande och de storas förmåga att ge utrymme åt den lilles vilja (2008, s. 7). Vidare
nämner hon även de ombytta maktförhållandena i dagens barnböcker där de vuxna beter sig
barnsligt och ansvarslöst medan barnen får ta ansvar och står för ordning och kontroll (ibid.).
Gunilla Bergströms böcker om Alfons Åberg tas upp som ett exempel på som sådana böcker
där maktförhållandena är ombytta.
Eva Johansson är professor i pedagogik problematiserar i sin artikel Att närma sig barns
perspektiv (2003) möjligheter samt hinder att förstå barns perspektiv både i pedagogisk
forskning och i pedagogisk verksamhet. I denna artikel hänvisar hon analysen till sin egna
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tidigare gjorda forskning Möten för lärande. Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i
förskolan (2003). I analysen framkom det att pedagoger förhåller sig på olika sätt till barn.
Sättet de talar till och om barn samt strategier för att försöka och möta barn uttryck för
mening tolkades som olika synsätt på barn. De tre förhållningssätten Johansson beskriver är:
barn är medmänniskor, vuxna vet bäst och barn är irrationella (2003, s. 48). Dessa
förhållningssätt blir intressanta att ha med i analysarbetet av maktförhållandet mellan vuxna
och barn.

2.3 Teoretisk utgångspunkt
2.3.1 Hermeneutik
Hermeneutiken uppstod redan under antiken och kommer från grekiskans ord hermeneuein,
vilket betyder tolka, förklara och handlar om läran om tolkning (Munk Rösing 2015, s. 77).
Språkbruket i antikens klassiska litteratur betraktades gammaldags och de religiösa
föreställningarna naiva. Det fanns ett behov av ett systematiskt tolkningsarbete som kunde
rekonstruera texterna och ge ny mening för senare generationer (Gulddal 2015, s. 26).
Filosofen och teologen Friedrich Schleiermacher ansåg på 1800-talet att det blev viktigt att
tolka all slags litteratur och inte enbart klassiska eller religiösa texter (ibid.). Den
hermeneutiska cirkeln är ett kärnbegrepp i detta nya tolkningsarbete och är en processuell
växling mellan att se till textens delar och helhet. Det ska leda till ny förståelse genom att
sätta tolkningsmaterialet i större meningssammanhang (Gulddal 2015, s. 28). Meningen med
tolkning är inte att komma fram till ”en sanning” utan om perspektiv som kan underbyggas
med exempel och argument (Gulddal 2015, s. 25). Jag är sedan tidigare bekant med dessa
böcker om Alfons Åberg och inom hermeneutiken är förförståelsen en tillgång, det ger ny
förståelse för tolkningen (Eriksson & Lundfall 2002, s. 134). Genom att läsa och tolka texten
samt bilderna kan sådant som inte är självklart eller uppenbart synliggöras.

2.3.2 Makt och ålder
I Ett delat samhälle hänvisar professorn i sociologi Christofer Edling och läraren i sociologi
Fredrik Liljeros till litteraturforskaren Fredrik Engelstads definition av makt som handlar om
att ”åstadkomma social förändring i stor eller liten skala” (2010, s. 20). Edling & Liljeros
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menar att maktrelationer är asymmetriska och där med har någon makt över någon annan.
Magnus Karlsson, lärare i sociologi, skriver i samma bok om ålder kopplat till makt. Han tar
upp att speciellt barn känner sig ofta orättvist behandlade på grund av ålder och att vuxna får
göra sådant som de påstår att barn inte klarar av (Karlsson 2010, s. 119). Vissa handlingar
passar inte beroende på ålder, exempelvis att vuxna inte leker lekar och barn inte är
intresserade av arbetslivet (Karlsson 2010, s. 126). Det finns även normer om att
kunskapsnivån är beroende på åldern. Därför klarar barn inte av vilka roller som helst och
inte heller vilka aktiviteter som helst. Att anpassa sig efter sin ålder är en norm i samhället
och avviker man för mycket anses man vara annorlunda. Karlsson refererar till den tyske
sociologen Schmuel Eisenstadts beskrivning av de delar i en anpassningsprocess som kallas
socialiseringsprocessen:
Socialisationen sker genom att barn anpassar sig till vuxna. Denna anpassnings natur
är diffus och generell, det vill säga kopplad till föräldrarnas generella disposition mot
barnen och inte till specifika handlingar. Tryggheten i en sådan anpassning är en
förutsättning för barnets utveckling som social varelse. Genom socialisation lär sig
barnet generella, primära rollpredispositioner. Genom dessa generella dispositioner lär
sig barnet mer specifikt roller kopplade till olika specifika situationer (Karlsson 2010,
s. 127).

I min studie kommer jag att använda dessa idéer om makt och ålder och hur pass karaktärerna
anpassar sig efter sin ålder, både individuellt och i relation till varandra.
Maria Nikolajeva är professor i barnlitteratur och diskuterar i sin bok Barnbokens
byggklossar (2017) olika beståndsdelar och aspekter av barnlitteraturen. Barnlitteratur kan
tolkas och analyseras ur olika perspektiv och med olika teorier. Nikolajeva pratar om att
barnlitteratur som makutövning och hur barn och vuxenrelationen i samhället avspeglas i
böckerna (2017, s. 26). Barn är en underordnad social grupp i samhället och att barnböcker
skrivs av vuxna för barn ges makt att kunna bekräfta den vuxne som normen och barnet som
avvikande. Detta belyser Nikolajeva med begreppet Aetonnormalitet inom alteritetsteorin
som betyder åldersrelaterat och översätter det från queer-teorins begrepp heteronormalitet där
heterosexualitet är normen i samhället (2017, s. 28-31). Nikolajeva betraktar i sin egen
forskning barnlitteraturen som en makt- och förtrycksmekanism som ständigt bekräftar vuxna
8

som norm och barn som avvikelse (2017, s. 27). Relationen mellan vuxna och barn i
barnlitteraturen har gestaltats genom att den vuxne besitter makten, vet vad som är bäst och
bestämmer. En viktig poäng som Nikolajeva lyfter är att de vuxna inte kan upphäva
aetonnormaliteten, dock göra barnen medvetna om att de vuxnas regler och normen inte är
bestämda och oföränderliga (ibid.). Händelserna i Alfons Åberg är vardagliga och för många
av barnen igenkännbara. Det kan handla om att lägga sig, gå till förskolan eller en födelsedag.
Sådana händelser är viktiga och centrala i barnens liv, då de har en annan tidsuppfattning
samt värdesätter sitt eget växande som person (Nikolejava 2017, s. 95). Konflikter eller
motstånd som uppstår i berättelserna sker mellan Alfons och hans pappa. Nikolajeva nämner
att konflikt person mot person är den vanligaste och enklaste för barn att förstå i jämförelse
med person mot samhälle eller person mot sig själv (2017, s. 67-68).
Familjeterapeuten Jesper Juul betonar i Metoder för föräldraskap vikten av subjektsubjektrelationen mellan barnet och föräldern (2009, s. 99). Han nämner att metoder för att
styra barn till ett önskvärt beteende skapar en subjekt- objektrelation mellan den vuxne och
barnet, där barnet blir styrt av metoder och inte ses som ett subjekt med behov och känslor
(2009, s. 100). När barn inte beter sig enligt normen, det är då det uppmärksammas och
beteendet anses vara ”dåligt”. Det är när normer bryts som det blir synligt. Är barn inte är
lydiga eller säger emot är det inte vad som förväntas av den vuxna och därför inte heller ett
”bra” beteende.
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3. Metod
3.1 Metodval
I min studie har jag använt mig av en kvalitativ bokanalys. Metoden som använts är av
kvalitativa egenskaper då tolkningar av meningsinnehåll gjorts och inte kvantifierats
(Thomassen 2007, s. 78). En kvantitativ metod innebär att data mäts och bearbetas statistiskt
(Patel & Davidsson 2003, s. 14). En berättelse kan ha olika möjliga framställningar beroende
på utgångspunkten. Jag har tittat på text och bild, vad som sägs och vad bilderna illustrerar
och sedan gjort en tolkning av helheten. Utifrån hermeneutiken som beskrevs i det teoretiska
avsnittet läses texter systematiskt i en processuell växling mellan delar och helheten. Jag har
undersökt hur makt och motstånd kan komma i uttryck och hur Alfons respektive hans pappa
gestaltas kopplat till ålder. Bilderna i barnböcker är centrala eftersom de barn som inte lärt sig
läsa främst och till största del tittar och tolkar bilderna. I vissa fall är barn som inte lärt sig
läsa än i behov av att en läskunnig läser för dem. I andra fall tittar de i böckerna själva. Textoch bildanalys har använts i samband med analysen. När en bilderbok består av både text och
bild är det viktigt att undersöka båda i ett sammanhang. Böckerna i denna analys är skrivna
och illustrerade av samma författare. Text och bild samspelar med varandra, det ger ett som
Edwards kallar det, dubbelt berättande (2008, s. 94). De bär upp varandra och i många fall
kan vi läsa av känslor och uttryck i bilderna när det inte står i texten.
Studien baseras på min tolkning och analys av hur makt har tolkats i barnböcker i relationen
mellan vuxen och barn. Studiens syfte är inte att återge någon form av sanning eller att
kritisera varken författaren eller text och bild i böckerna. Syftet är att undersöka hur makt och
motstånd kan synliggöras och tolkas utifrån de teorier och den tidigare forskning som
presenterats.

3.2 Avgränsning
Som tidigare nämnt är genusperspektivet brett och aktuellt där maktbegreppet är centralt. Jag
har uppmärksammat att i många studier analyseras karaktärerna i bilderböcker ur ett
genusperspektiv. En intressant infallsvinkel hade kunnat vara att undersöka och tolka Alfons
och hans pappa ur ett genusperspektiv, vilka ”typiskt” manligt respektive kvinnligt
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egenskaper de gestaltar och vilket kön som därmed får företräde och makt. I denna studie har
jag inte fokuserat på attribut om manligt/ kvinnligt eller feminint/ maskulint. Ålder utgör ett
av studiens centrala begrepp. Det finns många olika delar och aspekter en barnbok kan
analyseras utifrån. Jag har inte gått in djupare på bokens olika delar som exempelvis karaktär,
miljö, rytm, läsare utan fokuserar på text och bild. Jag har inte heller gjort en estetisk analys
av illustrationerna eller en språklig analys av texten. Jag har i analysarbetet studerat alla
böcker ett flertal gånger. Jag kommer dock inte att presentera hela böcker i redovisningen av
analysen. De relevanta delarna i böckerna som svarar på mina forskningsfrågor om hur makt
och motstånd gestaltas och kan tolkas har valts ut och presenteras i ett större sammanhang.

3.3 Metod- och materialkritik
Kvalitativ forskning i form av tolkningar riskerar att kritiseras som subjektiva och skeva (Bell
2006, s. 188). Vad skiljer en bra och en dålig tolkning? Jag anser dock att dessa subjektiva
tolkningar öppnar upp för nya frågor och nya perspektiv. Världen är i förändring, begrepp och
ord får nya betydelser och innebörder och därför måste också texter tolkas och förstår i nya
sammanhang. Jag är medveten om att denna analys är påverkad av mina erfarenheter. Det blir
en subjektiv tolkning men valideras genom metod och kopplingar till teorier och tidigare
forskning.
Eftersom att utlån på biblioteken är sekretessbelagda går det inte att säga vem som har lånat
böckerna. Lånen kan vara gjorda av förskolor, privatpersoner som lånar hem eller lånar i
forskningssyfte som jag har gjort. En aspekt att ta hänsyn till, vilket jag upptäckte senare, var
att Vårsta inte var listad bland kommundelarna över de mest utlånade böckerna. Hade Vårsta
varit med hade listan kunnat se annorlunda ut. Som tidigare nämnt kan dessa Alfons Åbergböcker blivit utlånade till förskolor men även hem. Barnets närmaste relationer är bland annat
till de vuxna som finns i barnets vardagliga liv och dessa vuxna har en stor roll och påverkan
på barnet. Det kan då vara viktigt att samtala om vad populära bilderböcker förmedlar, inte
bara med barnen utan även med föräldrarna/ vårdnadshavare för att uppmärksamma normer
och maktförhållanden. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att köpta böcker samt Eböcker utgör en stor del av samhällets läskultur. Av egen erfarenhet är det dock vanligare att
förskolor går till bibliotek och lånar böcker än köper in. En kritisk åtanke är även att vuxna
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många gånger styr vilka böcker barnen får låna eller vilka de anser vara passande. Dessa
aspekter kan påverka populariteten av en bok. Jag är medveten om att bilder från böckerna i
analys- och diskussionsavsnittet hade tillfört klarhet i tolkningarna och analyserna. Trots
bilderna i sin frånvaro är många ändå bekanta med Alfons Åberg och böckerna om honom.

3.4 Forskningsetik och trovärdighet
I denna studie består inte materialet av insamlade personuppgifter eller annan personlig
information. Därför har det inte varit relevant att beakta de fyra forskningsvetenskapliga
principerna;

Informationskravet,

Samtyckeskravet,

Nyttjandekravet

och

Konfidentialitetskravet. Det är dock viktigt för den som forskar att hålla god forskningsed.
Forskaren ska vara ärlig och tydlig i sitt arbete samt presentera använda metoder för
insamling av data. Syftet med studien bör förklaras för att förstå varför denna forskning är
viktig och vad den kan tillföra. Forskaren bör ha ett kritiskt förhållningssätt till det egna
arbetet, att bedöma och redovisa eventuella felkällor för att behålla en objektiv forskarroll
(Vetenskapsrådet 2017, s. 25-26).
Inga personer eller information om personer har berörts i denna studie. Dock har Gunilla
Bergströms böcker, bild och text tolkats i analysarbetet. Ingenting i denna studie berör
Gunilla Bergström som person eller avser att kritisera böckerna. Det är inte heller sagt att
denna studie ska återge någon form av sanning eller vad Gunilla Bergströms budskap med
berättelserna är. Det är enbart min egen tolkning och analys av böckerna om Alfons Åberg ur
ett maktperspektiv som presenteras. I mailkontakt med bokförlaget Bok-Makaren AB som har
upphovsrätt till Alfons Åberg fick jag godkänt att använda bilder i uppsatsen. Bilderna
kommer endast att användas i denna uppsats och inte i några andra sammanhang, inte heller
de bilder jag valt att inte använda.
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4. Resultat
4.1 Aja Baja, Alfons Åberg
”När pappor vill vara ifred bryr de sig inte så noga om vad man gör... 'Får jag ha
verktygslådan?' ber Alfons. 'Mmm', säger pappa, 'men akta dej för sågen.'”
(Bergström 1973)

Alfons gillar bäst när stora leker. Men pappa vill inte leka
jämt. Då vill Alfons låna verktygslådan men får aldrig det,
eftersom han kan göra sig illa på sågen. Men denna dag
vill

pappa

vara

ifred

och

då

får

Alfons

låna

verktygslådan.”När pappor vill vara ifred, bryr de sig inte
om så noga vad man gör”, Pappa sitter bakom sin tidning
men påminner Alfons genomgående i boken om att han
inte får röra sågen. Alfons hamrar, spikar, använder tång
och andra verktyg men inte sågen. ”Du använder väl inte
Bild: Gunilla Bergström

sågen?”, ”Så länge du inte använder sågen, du kan göra dig
illa”. När Alfons byggt klart märker han att han har byggt

in sig och kan inte komma ut. Det blev en helikopter som han flyger över djungeln med. Men
när ett Lejon kommer mot honom skriker han efter hjälp och ropar att han behöver sågen.
Pappa lyfter nu blicken och ser förvånat vad Alfons gjort. Alfons försöker övertala pappa om
att han behöver sågen för att komma ut. Pappa frågar om de kan flyga tillsammans med
helikoptern först. När nyheterna börjar är leken slut och pappa ska hämta sågen men då säger
Alfons att ”Nej, nej inte sågen, du kan göra dig illa” och att han bara låtsades att han inte
kunde komma ut. Han var så glad över att pappa hade lekt med honom. Det var det han ville
mest.

4.2 Näpp! sade Alfons Åberg
”Nej, Alfons har inte tid! Inte vill han sluta leka bara för att pappa är hungrig. Alfons blir
envis. Bara leka. Ingen mat just nu. Näpp!”
(Bergström, 1994)
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Alfons leker med katten Pussel. Han vill bara fortsätta och
fortsätta. Pappa ropar att maten är klar, han är hungrig och
vill äta bums. ”Nä, inte nu. Jag leker med Pussel”. Han
vädjar ännu en gång. Alfons vill inte. Pappa tjatar på Alfons
som fortfarande inte vill. När Alfons skriker ”NEJ!” häpnar
pappa. Pappa tycker Alfons är larvig som påstår att han inte
ska äta. ”NÄPP”: Pappa tar till olika sätt för att försöka få
Alfons att äta. Han försöker muta Alfons med glass efter
maten, han gör sig extra snäll och vädjar, han försöker vara
Bild: Gunilla Bergström

rolig och härma ett gnälligt barn som inte vill äta. Alfons
vill inte. Pappa testar vara orolig, hotar med straff, prata om

apor! När pappa inte ser kliver Pussel upp på bordet och äter upp maten. Pappa är nöjd att
maten är slut och Alfons är nöjd för att han slapp äta. Han säger inte att det var Pussel. Alfons
ska fortsätta... han har glömt vad han höll på med innan, det han sa nej till maten för. Pappa
säger att Pussel verkar trivas. Just det, det var Pussel han lekte med, som är mätt och slö nu.
Och glassen som pappa hade lovat efter maten säger Alfons att Pussel nog ska ha och båda
skrattar. Alfons vet att pappa vet att Alfons vet. Pussel vill inte ha glass. Då tycker både pappa
och Alfons att de inte ska tjata. Näpp, inte tjata!

4.3 Alfons och hemlige Mållgan
”Mållgan är Alfons hemlige vän. Så hemlig att bara Alfons
kan se honom! Och han kommer så fort Alfons vill! Men
pappa kan bli trött på Mållgan ibland...”
(Bergström , 1976)

Alfons har tråkigt och pappa hinner inte leka. Pappa föreslår
att han kan leka med Mållgan. Mållgan är Alfons hemlige
vän. De bygger tåg med lådor och gör något förbjudet! De
lånar pappas finpipa som skorsten till tåget. Pipan
Bild: Gunilla Bergström

försvinner. Pappa frågar Alfons sett hans pipa, men Alfons
säger att han inte har det. Pappa är sur och undrar var pipan
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är. Nu är Mållgan med hela tiden och Alfons måste påminna pappa. ”Ska inte Mållgan få nån
mat?” påminner Alfons. ”Å, det glömde jag, förlåt! säger pappa och dukar åt Mållgan också.
Det är dålig stämning vid matbordet. Alfons får säga åt pappa att han går för snabbt till
daghemmet, Mållgan hinner inte med, att Mållgan också vill bli kramad hejdå och att han
nästan satte sig på Mållgan på bussen. Till slut orkar inte pappa med Mållgan och vill att han
ska flytta ifrån dem ett tag. Han har en present till Mållgan. Alfons säger att Mållgan redan
flyttat och får ta hand om presenten så länge. Det var ett nytt batteri till ficklampan och när
han sitter och lyser i rummet hittar Alfons pipan och springer ut till pappa. ”Mållgan hittade
den”. Pappan sade att han trodde att Mållgan redan flyttat ut. ”Men ibland kommer Mållgan
tillbaks. Men det märker inte du”.

4.4 Raska på, Alfons Åberg
” 'Alfons! Kom nu, klockan är mycket', ropar pappa från köket. 'Vi måste gå till dagis!' 'Ja,
jag kommer', säger Alfons, 'jag ska bara...'”
(Bergström, 1975)

Det är morgon och klockar slår 06.00. Alfons ska snart till
daghemmet och nu ropar pappa från köket om Alfons är
färdig. Boken handlar om Alfons kända uttryck ”Jag ska
bara…”. Pappa ropar flera gånger men Alfons ska bara klä
Lisa, parkera bilen, titta i ormboken och laga boken. Pappa
blir mer och mer arg och ropar strängt på Alfons ”Inga mer
ska bara”.

Alfons överraskar pappa med att hämta

tidningen, så att han ska bli glad. Pappa tackar och är
”snällare” nu enligt Alfons. ”Tänk att du kom ihåg den idag
Bild: Gunilla Bergström

med” säger pappa. Alfons ska äta gröt, han tänker att det är
båtar och hav. ”Lek inte med maten”. Men Alfons ska bara

och pappa säger ”Tänk om du kunde raska på istället”. Då får Alfons fart och ska visa att han
minsann kan raska på. När klockan slår 07.00 är han klar med att äta, bära tallriken till
diskbänken, torka näsan, borsta tänderna, packa dagispåsen och hämta jackan i hallen. Men
var är pappa? Alfons ropar och letar. Pappa sitter fortfarande och läser tidningen. ”Jag ska
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bara läsa klart”. Alfons skrattar ”Haha! Nu sa du det själv!”, ”Vilket?” undrar pappa. ”Ska
bara sa du”. Alfons härmar pappans arga röst ”Jag blir galen, jämt ska du bara! Kom nu så går
vi, pappa”. Pappa skrattar. ”Vi ska gå.. vi ska bara skratta färdigt först” säger pappa.

4.5 God natt, Alfons Åberg
”Alfons är busig ibland och snäll ibland. Ikväll är han busig för han vill inte sova. 'Snälla
pappa, läs en saga!' ber han.”
(Bergström, 1972)

Alfons är busig ibland och snäll ibland. Ikväll är han
busig för han är ledsen: han vill inte sova. Alfons vill att
pappa ska läsa en saga. Alfons tycker pappa för jämnan är
snäll, nästan för snäll. Pappa läser en saga och kramar
sedan om Alfons, släcker ljuset och säger god natt. Alfons
vill inte sova alls. Alfons kommer ihåg att han glömt
borsta tänderna. Han ropar på pappa. Pappa kommer in
med tandborste och vatten. Alfon borstar extra noga
ikväll. ”Sovgott” säger pappa. Alfons somnar inte. Han
blir sedan förfärligt törstig och pappa kommer snart med
Bild: Gunilla Bergström

ett stort glas. ”Sov nu gott”. Alfons råkar spilla ut det sista

vattnet i sängen. Eller var det med vilja? Han ropar på pappa som kommer in, ojar sig och
torkar sedan upp. ”Sov nu”. Nu måste Alfons kissa. ”Pappa!”. Pappa kommer med pottan.
”Sov nu, Alfons lille” ber pappa när han går. ”Pappa det är ett stort lejon i garderoben!”.
Pappa kommer och tittar. ”Lejon finns inte ofta i garderober. God natt och sov så gott ovh
ropa inte mer, för nu är jag ganska trött”. Först måste han bara ha nallen. Alfons ropar
återigen på pappa. Pappa letar. Han hittar den längst in under soffan. Men pappa kommer inte,
varför dröjer han? Alfons går upp och tittar och hittar pappa sovandes på golvet där han
hittade nallen. Han blev så trött. Alfons skrattar och stoppar om pappa med en filt och säger
”God natt och sov så gott”. Ingen ide att ropa på en pappa som sover, han kan ändå inte
springa några ärenden. Nu somnar Alfons.
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5. Diskussion & slutsats
Majoriteten av böckernas titlar är uppmaningar, tillsägelser eller ord som kan tolkas som en
form av motstånd: Raska på, Godnatt, Näpp!, Aja Baja. Bilderna på framsidan föreställer
enbart Alfons och en situation ur händelserna i boken. På varje bild ler han eller ser busig ut
(se bilder i resultatavsnittet). Det kan tolkas som att han gör något han inte borde fast på ett
charmigt och busigt sätt, precis som barn kan vara.
En upprepande motiv/ tema/ ämne i böckerna, är att Alfons använder pappans ord eller
beteenden emot honom för att visa de maktförhållanden som råder och även få pappa att
förstå att vuxna och barn ändå är lika. I Raska på, Alfons Åberg tjatar pappa att Alfons ska
raska på och klagar om att han alltid ”ska bara” och dröjer men i slutet glömmer han själv
bort tiden och ”ska bara läsa färdigt tidningen”. Alfons härmar då pappan och säger att pappa
alltid ”ska bara”. I Aja baja, Alfons Åberg förbjuder pappa Alfons att använda sågen för att
han kan göra sig illa men behöver senare använda den själv för att hjälpa Alfons ut ur sitt
bygge. Återigen härmar Alfons sin pappa ”Nej! Nej! Inte sågen. Du kan göra illa dej”. I
Näpp! sa Alfons Åberg tar pappa till olika strategier för att få Alfons att äta. Alfons gör verbalt
motstånd genom att säga nej, fysiskt motstånd genom att inte sätta sig vid bordet samt vända
sig bort från pappan och tyst motstånd genom inte säga något alls. Här sker ett försök till
maktutövning av pappan men misslyckas eftersom Alfons tar tillbaka makten genom att säga
nej. Resultatet av denna händelse går emot aetonormaliteten om den vuxne som norm och
barnet som avvikelse. Här bryts
normen om att barnet anpassar sig
efter den vuxnes regler och lyder.
Juul pratar om att vuxna använder
metoder för att styra barn till ett
önskvärt beteende vilket enbart
skapar en subjekt- objektrelation
mellan den vuxne och barnet (2009,
s. 99). Pappan försöker inte närma
Bild: Gunilla Bergström

sig Alfons behov och önskningar
utan använder alla slags strategier
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för att få Alfons att äta bara för att han själv vill. Maktutövning i form av hot, tillsägelser,
motivation, mutor och förbud är de sätt han tar till vilket Dolk fann i sin studie var vanligt
förekommande sätt för vuxna att utöva sin makt över barn för att få dem att göra som man vill
(2013, s. 75). Situationen kan också förstås med hjälp av Johanssons synsätt om barn, vuxna
vet bäst (2003, s 48). Detta handlar om den vuxnes föreställningar om vad som är bäst för
barnet. I Aja baja, Alfons Åberg förbjuder pappa Alfons att använda sågen men till skillnad
från föregående situation kan denna förstås med synsättet om att barn är medmänniskor
(ibid.). Här försöker pappa senare närma sig Alfons perspektiv och lek genom att vara med
och leka.
I tre av böckerna börjar berättelserna med att tala om hur gammal Alfons är. I Raska på,
Alfons Åberg och i Godnatt, Alfons Åberg är han 4 år. I Aja baja, Alfons Åberg är han 5 år.
Sedan följer en eller flera meningar i styckena som förstärker hans ålder och att han inte är
stor. ”Här är Alfons Åberg, han är 4 år. Han ska snart gå till daghemmet. 'Är du färdig?' ropar
pappa från köket”. (Bergström 1975, s. 4). Boken presenterar Alfons som 4 år och att han
snart ska till dagis, vilket markerar att han är ett barn. Att pappa kontrollerar och frågar om
han är färdig kan tolkas som att Alfons behöver kontrolleras på grund av att han är liten. ”Här
är Alfons Åberg, han är 4 år. Han är busig ibland och snäll ibland. Ikväll är han busig, för han
är ledsen: han vill inte sova” (Bergström 1972, s. 4). Detta kan tolkas som att när man är 4 år
är man busig och snäll, att det är ett typiskt beteenden för ett barn i den åldern. Orden busig
och snäll ställs mot varandra som motsatser. Jag tolkar det som att är du busig är du inte snäll
och är du snäll är du inte busig. ”Här är Alfons Åberg, han är 5 år. Två saker gillar han mest.
Det bästa är när stora leker. Men
pappa

vill

inte

leka

jämt”

(Bergström 1973, s. 5). Här syns ett
tydligare exempel på hur Alfons
positionerar sig som liten och pappa
som stor. Han själv är fem år och
och han gillar bäst när stora leker
men pappa vill inte leka jämt.
Därmed blir pappa stor. I Alfons och
Bild: Gunilla Bergström

hemlige Mållgan och Näpp! Sa
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Alfons Åberg nämns inte Alfons ålder. Pappans ålder nämns inte i någon av böckerna och vi
får heller inte veta hans namn utan han benämns alltid som ”pappa”. Att han är pappa i
förhållande till Alfons gör att han automatiskt får en auktoritär position.

I stora delar av böckerna illustreras pappan stort på sidan bredvid eller litet högst uppe i
vänstra hörnet. Då illustreras både vad Alfons gör och vad pappa gör samtidigt, fast i olika
rum. Det skulle kunna tolkas som en form av undermedveten övervakning utifrån bildernas
placering. Utifrån ett vuxenperspektiv kan detta tolkas som antingen övervakning eller den
vuxnes närvaro. Utifrån ett barns perspektiv kan det tolkas som att den vuxne har makt över
barnet och överkning eftersom illustrationen är placerad ovanför Alfons. Utifrån ett
vuxenperspektiv kan det även tolkas som att den vuxne behöver vara närvarande.

Bild: Gunilla Bergström

Bild: Gunilla Bergström

Det motstånd som Alfons gör kan tolkas som ett sätt att få sin pappas uppmärksamhet.
Berättelsen börjar med att säga att Alfons gillar två saker mest ”Det bästa är när stora leker.
Men pappa vill inte leka jämt. Det näst bästa är garderoben för där finns verktygslådan. Men
aldrig får Alfons låna den.” (Bergström 1972, sid. 5). Alfons bygger in sig med hjälp av
plankor, spikar och hammare. Under tiden sitter pappa bakom sin tidning. Var detta ett sätt för
Alfons att få sin pappas uppmärksamhet? Genom att placera sig i en osäker och farlig
situation som Alfons gör, använder han sin makt att få sin vilja igenom, vilket är pappans
uppmärksamhet och att möjligen få använda sågen för att komma ut.
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Alfons och pappan byter maktpositioner vid ett par tillfällen. I God natt, Alfons Åberg intar
Alfons en vuxenroll när han tar hand om pappa som somnat på golvet. Pappa intar en barnslig
roll när han går in i leken med Alfons i Aja baja, Alfons Åberg. Där försöker pappa närma sig
ett barns perspektiv, Alfons perspektiv, vilket är att leka och inte bara för att kunna få använda
sågen. Karlsson pratar om att vissa handlingar inte passar barn och vuxna beroende på ålder
(2010 s. 126). Vuxna leker inte och barn är inte intresserade av arbetsliv eller sysslor. I
situationerna där Alfons och pappan byter roller förhandlas makt och det lyfter Österlund i sin
artikel, att framställningen av vuxna som barnsliga och barn som ansvarsfulla blir vanligare i
barnböckerna (2008, s. 7). Inte i någon av böckerna syns Alfons utföra hemmasysslor. Dock
tar han på sig en ansvarsfull roll när han stoppar om pappa och när han som tidigare nämnt
använder pappans, den vuxnes ord som visdomsord å andra sidan på ett skämtsamt sätt.

Bild: Gunilla Bergström

Pappa anser att Pusssel är en mer passande lek för Alfons i Aja baja, vilket kan tolkas som att
han anser att Alfons är för liten för verktygslådan och sågen. Han bestämmer åt Alfons och
utifrån bilden ser han inte nöjd ut men han lyssnar ändå på pappa. Alfons kommer sedan
omkring det genom att låna verktygslådan när pappa vill vara ifred. ”När pappa vill vara ifred
bryr de sig inte så noga vad man gör”. Då kan han använda alla andra verktyg förutom sågen
som pappan upprepande gånger genom boken säger att Alfons inte får röra utan att titta upp
från sin tidning. När pappan inte har tid eller lust att leka ger han andra förslag åt Alfons, som
att leka med Pussel eller med Mållgan i Alfons och hemlige Mållgan. Boken första uppslag
föreställer Alfons på vänstra sidan och pappa Åberg på högra. Alfons står med händerna
bakom ryggen och har en snopen min samtidigt som han tittar på pappa. Pappa står och lagar
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mat med ryggen mot Alfons men tittar på honom med en sympatisk min (Bergström 1976, s
4-5). Texten säger att Alfons har tråkigt och att pappa inte vill leka. Detta kan tolkas utifrån
Alfons perspektiv, att pappa inte vill. Det pappa själv säger är ”Nej, jag hinner inte nu”. Han
föreslår att Alfons kan leka med Mållgan istället. Det sker en vägledning, vilket Dolk nämner
är en form av styrning som vuxna använder för att få barnen att göra som de vill (2013, s. 62).
De gånger pappan vill att Alfons ska göra som han säger gör Alfons medvetet eller omedvetet
motstånd. Pappan blir också väldigt frustrerad när det tar tid för Alfons. I Näpp! Använder
pappan flera olika strategier för att få Alfons att äta och i Raska på ropar han flera gånger från
köket om att maten är klar. Han blir mer bestämd och arg för varje gång. Båda gångerna
handlar om mat vilket ofta är en situation där makt förhandlas mellan vuxen och barn.
Matsituationer utspelar sig i Näpp, Raska på och hemlige Mållgan. I hemlige Mållgan står
pappan i köket och lagar mat men tjatar eller ropar inte på Alfons att komma för att äta. I den
situationen vill Alfons leka med pappa men han har inte tid. När de senare sitter vid
matbordet och äter är pappan sur, vilket är återkommande i både Näpp och Raska på två
böckerna vid matsituationen, att pappan är sur, arg eller tjurig.
Det går att både ett vuxenperspektiv och ett barns perspektiv i böckerna. Läsaren får ta del av
hur både Alfons och pappan känner och tycker. Ibland får man ta del av Alfons tankar hur han
tror att pappan tänker och känner, exempelvis i Alfons och hemlige Mållgan när han säger att
pappa inte vill leka när pappa egentligen säger att han inte har tid. Barn gör motstånd med
små och stora medel. I analysen av Alfonsböckerna visar det att störst och äldst, den vuxne,
inte alltid har mer makt. Makt förhandlas ständigt av barnen och det är viktigt att reflektera
kring sådana situationer och vilken mening de ger uttryck
för. Vardagsmotstånd är det som jag kunnat tolka mest i
Alfonsböckerna. Dolk pratar om vardagsmotstånd och det
både sker kroppsligt och verbalt; argt, busigt, skojigt och så
vidare (2013, s. 124). Detta gestaltas i böckerna om Alfons
Åberg, både av Alfons och hans pappa. Ett tydligt exempel
på busigt vardagsmotstånd sker i God natt, Alfons Åberg
när Alfons inte vill sova och gör allt för att vara vaken.
Alfons spiller ut vatten och både text och bild förstärker att
Bild: Gunilla Bergström

Alfons gör detta med flit.
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Det kan även tolkas som att Alfons vill vara pappa till lags eller vilja rätta sig efter ett
önskvärt beteende men inte utan motstånd. I slutet av varje bok illustreras Alfons göra det
pappan ville att han skulle göra från början. I Godnatt, Alfons Åberg har han gått och lagt sig i
sin säng när pappa somnat på golvet, vilket pappan försökt få honom att göra hela kvällen. På
uppslaget syns han lägga en filt över pappan med ett leende och på sista bilden ligga och sova
i sin säng (Bergström 1972, s. 20-22). I Raska på, Alfons Åberg har Alfons klätt på sig och
gjort sig klar för att gå till förskolan, vilket pappan tjatat om hela morgonen. På bilderna syns
han först raskt och glatt göra sig klar och sedan ståendes med sakerna i händerna, fullt
påklädd, väntandes på pappan (Bergström 1975, s. 18-21). I Alfons och hemlige Mållgan ger
Alfons först tillbaka pipan när pappan givit honom en present. Bilden föreställer Alfons med
pipan i handen, springandes mot pappan. Alfons ser glad och nöjd ut. På den sista bilden tittar
han på pappan med ett leende som tittar tillbaka med ett leende och pipan i munnen. I Aja
Baja, Alfons Åberg låter Alfons bli sågen och slutar låtsas sitta fast i sitt bygge när pappa lekt
med honom. Den sista bilden i boken föreställer Alfons kliva ut ur bygget och pappan stå
bredvid skrattandes med sågen i handen. Alfons ler. Slutligen i Näpp! sa Alfons Åberg slipper
Alfons äta sin mat när katten Pussel äter upp det istället. Pappa tror till en början att han fått
sin vilja genom men förstår sedan vad som har hänt. Alfons tolkas få skuldkänslor när pappa
erbjuder glass som han lovade efter maten. Bilder föreställer pappan sittandes i en fåtölj med
pipan i handen, tittandes på Alfons med ett smil. Alfons står bredvid med händerna bakom
ryggen och tittar tillbaka på sin pappa med ett smil.
I denna studie har jag undersökt, tolkat och analyserat makt och motstånd i fem böcker om
Alfons Åberg. Utifrån en hermeneutisk utgångspunkt har jag i en läs- och tolkningsprocess
har jag ständigt kunnat ställa nya frågor och fått ny förståelse för texten och bilderna i
böckerna. Jag har tittat på böckerna separat och tillsammans för att sätta delar av tolkningarna
i ett sammanhang. Alfons framställs som barnet i boken och pappan som den vuxne. Ålder
och sysslor är det som definierar dem som vuxen och barn. Alfons leker, fantiserar, går till
förskolan, busar och gör motstånd, vilket är typiskt för barn. Pappa lagar mat, går till jobbet,
läser tidningen, förbjuder, tjatar och tar hand om Alfons. Ett fåtal gånger har det skett ombytta
roller då Alfons intar en ansvarsfull roll och pappan en barnsligare.
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