INLEDNING
Så roligt att ni ska besöka hyllningsutställningen för Gunilla Bergström & Alfons
Åberg eller kanske redan varit och tittat på den! Oavsett vilket är det här ett
inspirationsmaterial för dig som pedagog som är tänkt kunna användas som
lekfull igångsättning för att på ett enkelt sätt jobba kring bokstavs- ord- och
berättelselek med Alfons fantasifulla värld som utgångspunkt.
Materialet innehåller 9 övningar med enkla anvisningar som riktar sig till barn
från äldre förskoleålder upp till skolans lägre klasser, men passar även för andra
som på ett lekfullt och annorlunda sätt vill närma sig språket. Övningarna kan
användas inom ramen för förskole- och skolplaner och är uppdelade så att de
för lite yngre åldrar kommer först och de för äldre ligger sist, men självklart går
det bra att jobba med samtliga övningar och fritt anpassa dem på det sätt som
passar bäst!
Övningarna utgår ibland från specifika böcker men kan ofta anpassas efter
vilken Alfonsbok som helst. De har dock samma utgångspunkt ”Jag ska bara…”
som därefter tar upp olika teman. I den mån förberedelsearbete behövs
beskrivs det inför varje övning.
Det grundtema som genomsyrar utställningen och det pedagogiska materialet
är vardag, verklighet och saga, fritt tolkat utifrån Gunilla Bergströms böcker om
Alfons Åberg. I vardagen finns så mycket att upptäcka och det vimlar av stoff till
spännande lekar. Låt oss inspireras av Alfons Åberg och häng med!

NÅGRA ORD OM GUNILLA BERGSTRÖM
OCH ALFONS ÅBERG
Alfons Åberg är Gunilla Bergströms skapelse i både text och bild. Den första
boken God natt Alfons Åberg kom redan 1972 men är ständigt aktuell och
älskas av barn och föräldrar lika mycket då som nu. Totalt har Gunilla
Bergström skrivit och illustrerat 26 böcker samt ett par pekböcker om Alfons
Åberg, som inte bara getts ut i Sverige utan världen över. Därtill har mängder av
filmer, skivor, teatrar, utställningar, spel, musikaler och mycket, mycket annat
om Alfons Åberg också publicerats och satts upp.
Gunilla Bergströms böcker om Alfons Åberg saknar motstycke. Alfons har
konsekvent och på sitt alldeles egna och finurliga sätt roat, stöttat och utmanat
barn. Med en kombination av stor fantasifullhet och igenkänning vågar
böckerna ta upp stora och ibland svåra frågor i vardagen och livet, ofta genom
en kärna som blir en ingång till filosofiska ahaupplevelser.
Alfons Åbergs popularitet är uppenbar, den har hållit i sig i 45 år och allting
talar för att han bara kommer att fortsätta älskas av nya barn i många, många
år till!

1. JAG SKA BARA ...
titta på bokstäver!
Förberedelser:
• Kopiera upp bokstäverna längst bak i häftet, gärna flera ark, och klipp
ut dessa. Lägg dem i en hemlig låda eller väska.
• Kopiera antingen upp en form av en katt på ca 20 x 10 cm, eller
förbered några lösa delar som kan limmas ihop av varje barn: ett runt
huvud, två spetsiga öron, 4 ben, en avlång kropp och en svans.
PRATA/BERÄTTA
•

Börja med att läsa högt ur en valfri Alfonsbok där katten Pussel finns
med, t ex Näpp, sa Alfons Åberg

•

Övningen börjar med att ett barn får blunda och dra en bokstav ur
hemliga lådan/väskan

•

Vilken bokstav är det? Ljuda bokstaven. Hur låter den?

•

Titta i boken ni just läst. Kan barnet hitta ett ord (dvs i bild) som börjar
på den bokstaven? Kanske flera?

•

Fortsätt sen på samma sätt med resten av barngruppen

•

När alla har fått göra och tittat i boken börjar vi om och tar en ny
bokstav. Denna gång ser vi oss omkring i rummet efter ord som börjar
på den bokstaven. Finns det ett ord i vardagen runtomkring dig på just
din bokstav? Kanske flera?

•

Vill man samla barnens alla ord på något sätt fungerar t ex burkar eller
askar med S-ord, A-ord (i bild eller text) bra, alternativt listor på vägg

GÖR EN BOKSTAVSKATT
•

•

Alla får blunda och dra varsin ny bokstav ur asken/väskan för att sedan
tillverka varsin bokstavskatt. Antingen genom att färglägga och skriva/
tillverka/måla sin bokstav och fästa den synligt på på en färdigkopierad
katt. Eller genom att limma/tejpa samman de färdiga delar som föreslås
under förberedelser. En tredje variant är att stämpla (gör egna eller
använd färdiga) sin bokstav på katten. Självklart kan man också tillverka
mer avancerade katter och utsmycka katten vidare.
När katterna är klara får alla barn mjaua sin bokstav och hitta på ett
namn på katten som börjar med den bokstaven, tänk gärna annorlunda
namn. Fäst sen katterna i en lång rad vid golvet.

2.JAG SKA BARA ...
skoja lite!
Förberedelser:
• Ta fram ritrulle och färgpennor samt hemliga bokstavslådan/väskan
• Ev. kan alla också få fundera en stund själva på något som det tycker är
skojigt och lite busigt!
PRATA/BERÄTTA/RITA
•

Börja med att läsa högt ur Aja baja, Alfons Åberg

Prata om:
• Vad skojar Alfons om?
• Vad kan en förälder tycka är roligt?
• Vad tycker en förälder inte är roligt?
• Hitta på ett bus som pappa/förälder skulle tycka vore roligt! Antingen
något man redan gjort eller något man skulle tycka vore roligt att göra.
Utgå gärna från det man funderade på innan (men det också bra att
hitta på nytt)
• För inspiration och igångsättning kan man öppna en valfri Alfonsbok,
blunda och peka. Det som man pekar på kan sen användas som bus.
Om barnet t ex pekar på en vas: kan man ställa den upp och ner?
• Rita tillsammans alla bus och berättelser på en ritrulle på golvet, eller
samla in dem på annat sätt
FUNDERA VIDARE: Tänk om något skulle vara osynligt, hur skulle det se ut då?
•

Välj en bokstav ur hemliga bokstavslådan/asken och hitta på t ex ett
djur som var osynlig. T ex H – Hund. Om någon kissar på golvet och
man inte ser vem? Eller ta något annat på t ex F – Flygplan. Om flygplan
vore osynliga, hur skulle det se ut då? Skulle då människor sitta i luften
och fara omkring! Skoja vidare om osynliga saker

3.JAG SKA BARA ...
leka med ord!
Förberedelser:
• Ha den hemliga bokstavslådan/väskan beredd
• Papper och färgpennor

Läs högt ur en valfri Alfonsbok
•

Börja med att barnen får turas om och titta på ett ord på varje uppslag
och rimma på det. T ex Katt – hatt, Kaka – baka osv. Hittipåord som
Alfons – Snallfons eller Kalas – Kralas går också bra! Fortsätt gärna
rimma på ett och samma ord, finns det fler?

•

Gå vidare och låt barnen se sig om i rummet. Vad finns det för saker
där? Och vad rimmar de på!

•

Prata om att ord kan höra ihop. T ex Djurord – vilka kommer de på?
Eller Matord, Vattenord eller Skogsord, vilka finns?

•

Fundera på om orden ni kommit på har några motsatsord. Till exempel
ordet LJUST, har det något ord som är precis tvärtom? Eller har KATT
någon motsats?

•

Hitta på nya ord! Alla barn får dra 3 bokstäver vardera ur hemliga
bokstavslådan/väskan och sätta ihop den. Det kanske blir DYB eller TVE
eller KST. Hur låter de? Vad betyder de? Hur ser de ut? Fantisera fritt!

•

Välj en färg ur en Alfonsbok och hitta på/skriv en vers med bara saker
på den färgen. T ex GRÖN: gurka, gräs, ärta, gran osv eller GUL: sol,
stjärna, senap, banan osv. Låt barnen göra rörelser till versen och
framför den för de andra i gruppen. Klappa gärna rytmen

•

Säg svåra och långa ord eller tungvrickningar! Till exempel
helikopterpropeller, leksaksdinosaurie eller fiskdammsgodispåse. Prova
också att säga t ex Sex laxar i en laxask eller Viffla voffla vällingtoffla
fort efter varandra!

•

Prata om ord som inte längre används. Ord som är lite gammeldags
eller ovanliga, kanske något som far- eller morföräldrar använder.
Kommer de på något?

•

Dra bokstäver ur hemliga bokstavslådan och säg ett ord på den
bokstaven. Rita och måla valfritt till de olika övningarna

4.JAG SKA BARA ...
rörelsedansa lite!
Förberedelser:
• Välj ut innan vilken/vilka böcker som kan passa för övningen samt
plocka fram eventuella musikinstrument eller saker som kan användas
för ljud samt gärna tunna tygbitar/sjalar att använda till danserna (men
ej nödvändigt)
Börja med att läsa högt ur en eller flera Alfonsböcker
RÖRELSEDANSA!
Inspireras av det som händer i Alfonsböckerna och gör rörelser till dessa.
Fundera på hur stora och små saker eller det som händer i boken kan bli till
danser och vilka rörelsemoment och ljud som kan läggas till dessa. Gör antingen
danserna alla tillsammans eller i olika grupper.
Exempelvis:
•
•
•

•
•
•
•
•

KATTEN – hur rör sig en katt? Vad säger en katt? Hur vill den sova? Vad
gör den när den vaknar? Hur gör den när den är arg? osv
KLOCKAN – hur rör sig en klocka? Vad säger en klocka? Hur många
visare har en klocka? Hur rör de sig? osv
KLÄ PÅ SIG – hur gör man när man klär på sig? Vad börjar man med?
Vad slutar man med? Böjer man sig ner? Ställer man sig upp? Sitter
man ner? Hur låter en dragkedja? Eller en mössa? osv
ALFONS- OCH VIKTORFISKAR – hur rör sig en fisk? Hur tar den sig fram?
Kan den simma upp och ner? Hur låter fiskarna i vattnet? osv
FLYGA HELIKOPTER – hur flyger man en helikopter? Låter det? Flyger
den långsamt eller fort? Kan den snurra runt? osv
SOVA – hur gör man när man sover? Låter det när man sover? Vad gör
man om man inte kan sova? Hur kan det se ut? osv
NÅGOT LÄSKIGT I GARDEROBEN – hur öppnar man en dörr där det kan
gömma sig något läskigt? Hur låter det? Vad händer sen? osv
Listan kan fyllas på och ändras helt efter egen inspiration och vad som
passar bäst för gruppen.

Lägg gärna till ljud och instrument. Kanske blir det till och med en liten visa eller
vers av alla ljuden? Tick – tack, Tick – tack, Jam – Jam, Jam – Tass – tass… Spela
upp för varandra eller gör tillsammans. Använd gärna sjalar och tyger till att
förstärka rörelserna.

5.JAG SKA BARA ...
visa en sak (och kanske berätta
en hemlighet)!
Förberedelser:
• Klipp ut bilder ur tidningar eller kopiera ur Alfonsböcker. Det går också
bra att ta färgbitar ur pappersark eller tygbitar. Blanda väldigt
vardagliga saker som t ex en bild på en diskborste eller en banan med
en bit glittrigt tyg eller en guldpeng
• Ta fram en påse eller väska och lägg dem i
Börja med att läsa högt ur Var är bus-Alfons? och prata gärna om boken och
vad den handlar om
•

Övningen börjar med att ett barn får blunda och dra en bild ur
påsen/väskan

•

Vad föreställer bilden? Bara barnet (ev med lite hjälp) får se bilden. Sen
får man berätta om vad det är för de andra barnen, utan att säga det
med namn. Dvs bara beskriva föremålet t ex med färg, form,
användning, vilken bokstav den börjar på osv. De andra får gissa och
den som gissar rätt är näst på tur. Fortsätt på samma sätt så att hela
barngruppen har fått prova minst en gång

•

När alla har fått prova börjar vi om och denna gång får man blunda och
dra en ny bild, hålla upp den för barngruppen och sen berätta en
hemlighet om denna sak! Exempelvis en bild av en banan. Kanske den
är trött på att vara gul och egentligen skulle vilja vara lila? Eller en boll,
den kanske drömmer om att vara fyrkantig? Fantisera fritt!

•

Om man vill dra en gång till kan man denna gång berätta om något
RIKTIGT spännande där föremålet finns med. Kanske hitta på att en
diskborste i själva verket är en prinsessa eller att kudden i soffan har
bott hemma hos…! Man kan också VISKA till den bredvid om det är en
hemlighet som inte kan sägas högt

6.JAG SKA BARA ...
leka kalas!
Förberedelser:
• Kopiera upp extra många av bokstaven K, de kan förstoras till en större
storlek om så önskas. Ta också med den hemliga bokstavslådan, där får
barnen dra nya bokstäver till sina hattar och tårtor
• Papper, färgpennor och ritrulle
• Ev kartonger att klippa ur, saxar, lim, tejp, lite styvare papper, garn
Börja med att läsa högt ur Kalas Alfons Åberg
KALASORD PÅ K
Det finns väldigt många kalasord som börjar på K. Låt barnen få varsin bokstav
K i handen och komma på t ex:
• Klubba
• Kanelbulle
• Karamell
• Kakor
• Krusiduller
• Korv
• Kolasås
• Krusbärspaj osv
Om det tar slut kan man hitta nya kalasord på K, t ex:
• Kiskdamm
• Klårta
• Kaft osv
Eller komma på något som innehåller K:
• paKet osv
Rita och måla alla orden på ritrullen!
DEKORERA EGNA TÅRTOR
Gör nya tårtor och dekorera! Barnen får dra en bokstav ur hemliga
bokstavslådan och komma på något som börjar på det och som blir tårtans
dekoration, t ex B - blommor, bilar, L - löv, H - hattar, P - prinsesskronor, G grisknorrar eller vad som helst. Måla sen tårtan (ha ev en färdig tårtmall) och
dekorera den rikligt, klipp gärna ut bilder ur tidningar och limma på. Det går att
skapa en modell av t ex kartonger som formas och tejpas/limmas ihop. Sätt sen
upp alla bilder eller ställ upp alla tårtor på ett kalasbord. Barnen får berätta om
sin tårta och om hur den smakar.
AVSLUTA MED ATT GÖR VARSIN KALASHATTSTRUT MED SITT NAMN PÅ!
Skriv ditt namn fint på ett styvt papper och snurra det sen till en strut. Limma
fast några silkespapper i olika färger högst upp. Sätt fast en gummisnodd i
kanterna så hatten kan fästas under hakan.

7.JAG SKA BARA ...
hitta på en hemlig vän!
Förberedelser:
• Ha den hemliga bokstavslådan/väskan beredd
• Förbered en påse med bilder på olika saker, t ex en gaffel, en blomma,
en banan
• Papper och färgpennor
Läs högt ur Alfons och hemlige Mållgan
Prata om att ha en hemlig vän. Vad skulle det finnas för bra saker med att ha en
sådan? Är det någon som har en redan? Vad skulle den hemliga vännen kunna
göra? Hur stor skulle vännen vara? Kan alla se vännen? Och hur skulle vännen
se ut?!
Hitta på en egen hemlig vän!
• Barnen får hitta på namn på sin hemliga vän eller fantasikompis genom
att först dra en bokstav ur den hemliga bokstavslådan.
• Antingen kan man ta ett förnamn som finns på den bokstaven eller så
kan man hitta på en sak på den bokstaven och göra det till ett namn.
T ex APELSIN på A kan bli APELSINA, BUSS på B kan bli BUSSIS eller
prova att sätta ordet framför ett namn som finns, t ex APELSIN-TURE.
Kanske fantasikompisen också har ett efternamn?
Fortsätt att hitta på:
• Hur ser den nya vännen ut?
• Kanske har vännen en rolig hatt?
• Kanske är vännen liten och får plats i fickan
• Kanske ser vännen ut på ett speciellt sätt
• Kanske är vännen snäll och alltid glad
• Kanske är ni släkt?
• Måla och rita!
• Berätta för varandra vad just din fantasikompis är bra på eller vad ni
hittar på tillsammans eller skriv ner på ett papper

8.JAG SKA BARA ...
hitta på en ny värld!
Förberedelser:
• Ha den hemliga bokstavslådan/väskan beredd
• Papper och färgpennor
Det här är en fantasiövning som går att utveckla hur långt som helst i både text
och bild. Börja med att läsa Osynligt med Alfons och inspireras till att hitta på
nya världar:
HITTA PÅ
• Blunda först
• Öppna ögonen och titta runt i rummet
• Välj fem saker man ser och hitta på att de kan vara något annat!
Några exempel (det går att hitta mängder av vardagliga föremål i ett rum och
spinna vidare på)!
•

STOL. Vad kan en stol bli? Om man gör så? Eller så?

•

GARDIN. Hur skulle den kunna användas istället?

•

KUDDE. Den skulle ju kunna bli en perfekt…

•

GLAS. Om man vänder den uppochner, vad blir det då?

•

Osv, osv

Nästa steg:
• Hur sitter allt ihop? Vilka bor här? Vad händer? Är de med om äventyr?
Dra bokstäver ut hemliga lådan/väskan för att komma igång med på
vilken bokstav t ex ett äventyr ska börja eller fantisera fritt!
Rita, måla och skriv sen om den nya världen. Befolka kanske med
fantasikompisar eller roliga ord från tidigare övningar.

9.JAG SKA BARA ...
göra en egen bok!
Förberedelser:
• Ta fram papper, saxar, häftapparat och färger

Läs en valfri Alfons Åbergbok som inspiration
HITTA PÅ EN PERSON
• Hitta på en huvudperson, t ex med ett efternamn som slutar på berg,
som Algot Öberg, Titti Tussberg eller Mohammed Mossberg
• Hur ska den här personen vara? Bestäm 2-3 olika egenskaper eller
karaktärsdrag som personen ska ha, t ex vara snäll, rädd, stark, glad.
Hitta också på något om utseendet t ex lockigt hår, röda kläder osv.
• Om tid finns kan man fortsätta hitta på mer om personen, vad den
drömmer om, är rädd för, om den har familj, husdjur, vänner osv osv
HITTA PÅ EN PLATS OCH EN SAK
• Hitta på ett ställe där en saga eller ett litet äventyr kommer att utspela
sig, t ex i en skog, i ett hus, på ett moln, under ett bord osv
• Hitta också på någon sak det kommer att handla om, t ex en stjärna, en
hammare, en hund, en mobil osv. Barnen kan också använda den egna
världen i övningen innan
TILLVERKA EN BOK
• Välj något av följande som kommit fram ovan; den bokstav
huvudpersonens namn börjar på, ett moln, en stjärna, en gran eller
annat som valts. Vik 5 papper (vita eller färgade) mot varandra och
klipp ut konturen av något av ovanstående, t ex bokstaven A
• Häfta ihop pappren i ryggen. Nu har du en bok!
• Skriv titel och författarnamn på framsidan men lämna plats för en bild

SKRIV I BOKEN
• Nu är det bara att hitta på en historia utifrån förutsättningarna ovan.
Gärna med en spännande inramning, om natten, i skogen, i rymden,
hos kungen, eller skapa all dramatik hemma i vardagsrummet. Skriv och
rita till
• Rita bilden på framsidan när boken är klar
• Läs upp historierna för varandra

TILL SIST SKA JAG BARA ...
läsa litegrann!
Avsluta med att läs, läs och läs! Högt för varandra eller tyst för sig själv. Alla sätt
är bra. Kanske kan man läsa högt med känsla i takt eller skådespela figurerna.
Kanske kan man göra topplistor på böcker som är extra bra. Eller prova att läsa
upp och ner!
Här är samtliga böcker om Alfons Åberg skrivna och illustrerade av Gunilla
Bergström:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

God natt, Alfons Åberg - 1972
Aja baja, Alfons Åberg - 1973
Raska på, Alfons Åberg - 1975
Alfons och hemlige Mållgan - 1976
Vem räddar Alfons Åberg? - 1976
Listigt, Alfons Åberg - 1977
Alfons och odjuret - 1978
Är du feg, Alfons Åberg? - 1981
Var är bus-Alfons? - 1982
Vem spökar, Alfons Åberg? - 1983
Lycklige Alfons Åberg - 1984
Alfons och Milla - 1985
Kalas, Alfons Åberg! - 1986
Hokus pokus, Alfons Åberg! - 1987
Bara knyt, Alfons! - 1988
Vad sa pappa Åberg? - 1989
Där går Tjuv-Alfons! - 1991
Mera monster, Alfons! - 1992
Hurra för pappa Åberg! - 1993
Näpp! sa Alfons Åberg - 1994
Flyg! sa Alfons Åberg - 1997
Osynligt med Alfons - 1998
Hur långt når Alfons? - 2002
Alfons och soldatpappan - 2006
Alfons med styrkesäcken - 2010
Skratta lagom! sa pappa Åberg - 2012
Alfons egna saker - 1990
Alfons tycker om - 1990
Alla möjliga Alfons - 1992
Mera miner med Alfons - 1992
Trall-fonsar - 1992
Lösgodis - En påse till - 1994
Lösgodis - Fickan full - 1994
Alfons ABC - 2002

BOKSTÄVER ATT KOPIERA
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PRODUKTIONSUPPGIFTER
•

Hyllningsutställningen Alfons Åberg är skapad av Barnutställningar.nu i
samarbete med Rabén & Sjögren och Bok-Makaren, fritt inspirerad av
Gunilla Bergströms böcker om Alfons Åberg

•

Barnutställningar.nu, Roger Josefsson, Tor Svae och Klara Svae,
producerar turnerande barnutställningar. För mer information och
turnéförfrågningar gå till hemsidan Barnutställningar.nu

•

Pedagogiskt material: Anna Ribbing

Litteraturlista, övriga böcker för inspiration till läsfrämjande arbete:
•

Anne-Marie Körling ”Den meningsfulla högläsningen” (Natur och Kultur
2012)

•

Anne-Marie Körling ”Väck Läshungern” (Brombergs förlag 2018)

•

Anne-Marie Körlings blogg Korlingsord.se

•

Anna Ribbing ”Paddor och Papiljotter: Hur ser orden ut?” (Rabén &
Sjögren 2016)

•

Anna Ribbing ”Stora Bildordboken” (Rabén & Sjögren 2013)

•

Nina Ulmaja ”ABC å allt om D” (Bonnier Carlsen 2012)

•

Ett läsprojekt initierat av Martin Widmark finns på:
www.enlasandeklass.se

