De fleste kender den lille dreng Alfons Åberg med det store runde hoved og det brune tøj. Men
Alfons er faktisk slet ikke så lille mere, for i år fylder han nemlig 40 år.
I 1972 udsendte Gunilla Bergström, der både har skrevet og illustreret bøgerne, »Godnat Alfons
Åberg«, som blev den første i serien, der indtil videre har resulteret i 24 bøger. Seneste bog er
»Alfons og Supersækken« fra 2010.
Selv om Sverige har en rig tradition for børnebogslitteratur med forfattere som Astrid Lindgreen, og
Sven Nordqvist, der står bag »Peddersen og Findus«-serien, har Alfons Åberg alligevel formået at
skille sig ud.
- Han lever i et storbymiljø. og derfor er han ikke den typiske børnefigur. Han lever en moderne
familie, hvor han er alene med sin far i modsætning til bøgerne om Emil fra Lønneberg og Pippi
Langstrømpe. Desuden er Alfons forsigtig, og der er nogle ting, han ikke tør. Derfor er han
realistisk i forhold til Pippi.
Netop det realistiske fra Alfons Åberg-serien er også det, børnebogsforfatter og musiker, Sigurd
Barrett fremhæver.
- I en af bøgerne skyder Alfons en bold i hovedet på et andet barn. Han bliver bange for, hvad der er
sket, og han tror, at barnet er dødt. Sådan er det i børns fantasi, siger han.
Og ifølge Sigurd Barret kan de små læsere lære meget af Alfons Åbergs hverdagsproblemer.
- Når han har ramt et barn i hovedet med en bold, kan børnene lære, hvad de skal gøre, når de har
fejlet. De skal sige undskyld, og den anden skal tilgive. Dermed lærer børnene nogle almene
færdselsregler. Bøgerne behandler også emner i børns hverdag, der gør ondt - jalousi, drilleri og så
videre. Det er ikke bare tra-la-lu-la-lej, nu holder vi fødselsdag, siger han.
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Opgave 1
Øverst på side 1 er der en tegning med Alfons Åberg, hvorpå der står: ”Alfons fyller
år”. Teksten er på svensk. Hvor meget kan du oversætte til dansk?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Opgave 2
Find så mange ord du kan fra disse ordklasser. Fyld linjen ud, hvis det er muligt.

Find forholdsord ______________________________________________________
Find stedord _________________________________________________________
Find tillægsord________________________________________________________

Opgave 3
Hvordan er fortællingen om Alfons Åberg anderledes i forhold til historierne om Emil
fra Lønneberg og Pippi Langstrømpe?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Opgave 4
Hvad kan små børn lære, når de læser Alfons Åberg - ifølge Sigurd Barret?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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