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Abstrakt 
Undersökningen synliggör hur vardagsteknik kommer till uttryck i barnlitteratur och 

specifikt i fem böckerna om Alfons Åberg. Metoden är bild- och textanalys. För att 

synliggöra hur framställningen av vardagsteknik sker i barnlitteratur skapas det fyra 

kategoriseringar; teknik som föremål, teknik som aktivitet, teknik som kunskap och 

teknik som viljekraft, kategoriseringarna är inspirerade av Carl Mitcham och utgör 

grundstommen i undersökningens resultat. Vad som framkommer i undersökningen är 

att bilderböckerna om Alfons Åberg synliggör olika vardagliga tekniska föremål, 

exempel är verktyg såsom sågen, men även köksutrustning och ficklampan. De tekniska 

föremålen är kopplade till hemmet. Tillverkningsprocessen när ett tekniskt föremål 

konstrueras beskrivs när Alfons Åberg bygger en helikopter samt när Alfons och 

Mållgan bygger ett tåg, bortsett från detta är inte tillverkningsprocessen av ett tekniskt 

föremål i fokus. Centralt i böckerna är istället kunskaper om hur tekniska föremål 

används av människan och att människan har ett osynligt/dolt behov av tekniska 

föremål. Det osynliga/dolda mänskliga behovet är ett underliggande budskap i böckerna 

om Alfons Åberg. 
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Tack 
 

Jag vill tacka min handledare Erik Gustavsson som har gett värdefull feedback, tankar 

och kommentarer, vilket har lett till att mitt självständiga arbete har blivit bättre än vad 

jag någonsin vågat drömma om.  

 

Jag vill även ge min älskade dotter och sambo ett stort tack, utan dem har det inte mitt 

självständiga arbete varit möjligt att genomföra. 
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1 Inledning 
Under hela min uppväxt har boken alltid varit en viktig del i mitt liv och intresset har 

följt mig genom livet. Under min tid på förskollärarutbildningen har jag parallellt 

arbetat på en teknikinspirerad förskola, där vi har arbetat mycket med barnlitteratur i 

olika former. Utifrån texten och bilderna har barnet tillsammans med pedagoger fått 

utforska tekniken i barnboken. Vårt arbetssätt på min arbetsplats har gjort att jag blivit 

mer intresserad av hur teknik uttrycks i barnlitteraturen. Nu i mitt självständiga arbete 

vill jag väva samman min praktik (mitt arbete) med min teori, det vill säga kunskaper 

förvärvade genom utbildningen. 

 

Sundin (2006) och Hansson (1996) diskuterar var historien om människan och tekniken 

började. De kommer fram till att exakt när denna relation växer fram vet vi inte. Det 

som dagens forskare vet, är att människor har sedan urminnestider skapat tekniska 

redskap för att medvetet underlätta sin vardag. Teknikens betydelse märks också i 

förskolans läroplan, eftersom att tekniken under de senaste åren har fått träda in i 

läroplanen och blivit en del av den kunskap som barnet ska få utveckla sitt kunnande 

inom. När Läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev. 2010, 2011) reviderades ökade 

intresset för teknik och att uppmärksamma begreppet teknik, att komma handla om att 

barnet ska få grundläggande kunskaper i hur teknik kan lösa vardagliga problem 

(Utbildningsdepartementet, 2010). I den reviderade läroplanen slås det fast under 

punkten utveckling och lärande att barnet ska få utveckla sin förmåga att urskilja teknik 

i vardagen men även utforska hur enkel teknik fungerar (Lpfö98, rev. 2010, 2011, s. 10). 

Utifrån förskolans läroplans skrivning har jag valt att använda mig av begreppet 

vardagsteknik. Vardagsteknik fokuserar på enkel teknik som finns i människans vardag 

(Gyberg & Hallström, 2009). Vardagsteknik fokuserar då exempelvis på olika verktyg, 

redskap i köket, elektronik, fordon etcetera. Bjurulf (2013) poängterar att vardagsteknik 

tenderar att bli osynlig för oss. Oftast uppmärksammar vi inte vardagsteknik förrän 

saker och ting inte fungerar och det är då som vardagsteknik framträder i vårt medvetna.  

 

Ett viktigt pedagogiskt verktyg för att förmedla vardagsteknik i förskolan är genom 

barnlitteraturen. Edwards (2008) skriver att läsning för barn handlar inte enbart om 

språkutveckling utan att läsa för små barn öppnar vägen till kunskap på alla plan. 

Böckerna ger barnet nyckeln till att förstå hur samhället och världen fungerar. I 

barnlitteraturen får barnet möjligheter att både i ord och bild få upp ögonen för vad som 

är vardagsteknik men även att synliggöra hur vardagstekniken fungerar. Detta kan även 

ses i ljuset av Axell (2015) som menar att skönlitterär barnlitteratur kan betraktas som 

bärare av värderingar och förhållningssätt när det gäller teknik. Därför är det relevant att 

ställa sig forskningsfrågan hur förmedlas vardagsteknik i barnlitteraturen. Anledningen 

till att forskningsfrågan är relevant, är för att förskolläraren behöver kunskap och 

verktyg kring hur barnlitteratur är ett pedagogiskt verktyg för att låta barnet urskilja och 

utforska vardagsteknik. Det är av vikt att förskolläraren har kunskap om vilken 

vardagsteknik som faktiskt förmedlas i barnlitteratur. Samtidigt som det är av vikt att 

lyfta barnlitteraturen som ett pedagogiskt verktyg för teknik inom förskolans läroplan. 

Det är även en kunskapslucka inom forskningsfältet, där Westin (2003) och Axell 

(2015) skriver om att teknologins betydelse i barnlitteratur är sparsamt utforskad för de 

yngre barnen inom den svenska forskningen. Därför blir det ännu viktigare och 

intressantare att studera barnlitteratur och hur vardagsteknik kommer till uttryck i 

barnlitteraturen. Vardagsteknik kan framställas på olika sätt i barnlitteraturen. När det 

gäller barnlitteratur så kan fokus ligga på att se hur tekniska föremål framställs när det 

gäller konstruktion men även ur den mänskliga aspekten så som kunskaper om 

vardagsteknik och det mänskliga behovet till vardagsteknik ser ut.  
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2 Syfte 
Syftet med studien är att synliggöra hur vardagsteknik kommer till uttryck i bild och 

text i barnlitteratur. Specifikt fokus riktas mot fem böcker om Alfons Åberg. 

 

2.1 Frågeställningar 
Studiens frågeställningar: 

 

 Vilka tekniska föremål förekommer i böckerna?  

 Hur uttrycks tillverkningsprocessen att konstruera tekniska föremål? 

 Hur uttrycks människans kunskaper och det mänskliga behovet av 

vardagsteknik? 
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3 Tidigare forskning  
I detta kapitel ligger fokus på den tidigare forskningen inom barnlitteratur och teknik. 

Forskningsområdet är relativt nytt, vilket innebär att i nuläget är det inte så mycket 

forskning genomförd inom forskningsfältet. I kapitlet presenteras den tidigare forskning 

som ändå finns att tillgå inom fältet.   

 

3.1 Teknik i barnlitteratur 
Axells avhandling Barnlitteraturens tekniklandskap: En didaktisk vandring från Nils 

Holgersson till Pettson och Findus (Axell, 2015), är ett framträdande exempel inom 

forskningsfältet i Sverige. Eftersom området är relativt outforskat får aktuell avhandling 

ta ganska så stort utrymme i min sammanställning av tidigare forskning. Syftet med 

Axells avhandling var att utifrån ett didaktiskt perspektiv undersöka hur budskapet om 

teknik presenteras i ett urval av skönlitterära barnböcker. Hennes önskan med studien 

var att med hjälp av teknikdidaktiska glasögon visa hur skönlitterära barnböcker kan 

läsas och tolkas. Metoden som Axell använder sig av är närläsning för att förstå och 

tolka texten i respektive barnbok för att på så sätt synliggöra likheter respektive 

skillnader i böckernas teknik didaktiska innehåll. Barnlitteraturen som ingår i Axells 

avhandling är femton titlar som är skrivna av sex olika författare, litteraturen spänner 

även en period på hundra år och det äldsta verket är Elsa Beskovs Nils Holgersson 

underbara resa genom Sverige och det senaste verket är Sven Nordqvists 

Tomtemaskinen. Axells slutsats är att tekniken beskrivs på en mängd olika sätt i 

barnböckerna genom deras skildringar. Författaren menar vidare att teknikens närvaro i 

böckerna har två funktioner; dels att väcka intresse för tekniken och hur den fungerar 

men även att varna läsaren för teknikens negativa konsekvenser, det vill säga om 

tekniken används på ett felaktigt sätt. Axell ser olika typer av tekniska representationer i 

de olika barnböckerna som hon studerar. I Otto Witts tekniska sagor är det föremålen 

som står i fokus, exempel på ting är pennor, klockor, glödlampor etcetera. Medan i Karl 

Aage Schwartzkopfs böcker om familjen Tuff-tuff samt i böckerna om Pettson och 

Findus av Sven Nordqvist är det både tekniska föremål men även tekniska system som 

står i fokus. I de här sagorna är det tekniken som finns i hemmet som är central. I Elsa 

Beskows sagor sker det en förändring. Där är tekniken representerad av tekniska 

föremål men utifrån ett hantverksperspektiv, vilket synliggörs i Sven Wernströms bok 

Den underbara resan samt böckerna om Pettson och Findus också. 

Hantverksperspektivet fokuserar på tekniska föremål som tillverkats av människan själv 

och är ett hantverk som människan ska känna glädje i att tillverka. Axell ser att tåg lyfts 

fram som betydelsefull teknik samt att bilen som ett tekniskt föremål ges stort utrymme. 

De vardagliga tingen står i fokus och det är det som är mitt syfte att reda ut vilken 

vardagsteknik som finns representerad inom de utvalda böckerna om Alfons Åberg. 

Axells kategorisering av tekniska föremål ser ut på följande sätt;  
 

 Hemmets teknik 

 Industriell och maskinell teknik 

 Verkstadsteknik 

 Jordbruksteknik 

 Skogsbruksteknik 

 Kommunikationsteknik 

 Hantverksteknik 

 Krigsteknik 

 Energiteknik 

 Jaktteknik 

 Kluriga uppfinningar och lösningar  (Axell, 2015 s. 307). 
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Axell gör sex olika tematiseringarna utav den teknik som hon finner i sin studie.  

Tematiseringarna är förklaringar på hur teknik synliggörs i barnlitteratur, vilka är 

metamorf eller liknelse, som antropomorf, som autonom, som resultat av kreativ 

drivkraft, som männens teknik samt som icke tidsbunden.  Teknik som metamorf eller 

liknelser visar sig i att tekniken i barnlitteraturen innehåller dolda budskap för läsaren, 

menar Axell. Exempelvis att en bil symboliserar det teknologiska samhället. Tekniken 

som antropomorf fokuserar på att vanliga tekniska föremål får exempelvis känslor så att 

läsaren ska känna igen sig i den tekniska värden. Ett exempel på detta är bilen som kan 

tala och uttrycka sina känslor. Tredje temat är autonom, vilket betyder att tekniken kan 

bestämma på egen hand. Exempelvis bilen som då kan bestämma vart den ska köra. När 

tekniken ses som en kreativ drivkraft så är det den mänskliga viljan till att konstruera 

tekniska föremål som värdesätts. Exempelvis människan vill snabbt kunna förflytta sig 

och tillverkar därför bilar. Axells femte tema är männens teknik, vilket innebär att 

tekniska föremål benämns vanligtvis utifrån manligt pronomen och manliga egenskaper. 

Exempelvis bilen benämns som han. Sista temat är icke tidsbunden, det innebär att de 

tekniska föremålen är användbara och konstanta under en lång tid samt att 

barnlitteraturen tydligt förklarar det tekniska föremålet. Exempelvis bilen där det ges en 

förklaring på hur bilen används och att bilen är ett tekniskt föremål som funnits under 

en lång tid.  

 

Westin har i studien Karlsson som technobody (2003) diskuterat hur Karlsson på taket 

representerar olika former av teknologiska kontexter. Westin använder sig av idén om 

misstankens hermeneutik i sin tolkning av karaktären Karlsson, Westin förklarar hur 

hon går tillväga genom att istället för att fokusera på textens egna villkor det vill säga 

texterna om Karlsson på taket. Westin söker efter dolda spår med avsikt att ge texten en 

mening utifrån teknologins kontext.  Westin redogör för att det finns flera figurer som 

har till avsikt att låta kroppen sväva fritt i luften exempelvis Peter Pan, Mary Poppins 

och Nils Holgersson. Dock har Westin fokuserat på Astrid Lindgrens bok Karlsson på 

taket och specifikt på karaktären Karlsson. Karlsson särskiljer sig från de övriga 

figurerna eftersom hans flygförmåga bygger på den tekniska uppfinningen propellern. 

Propellern sitter fast på hans rygg och på så sätt är tekniken integrerad i hans kropp. 

Propellern är en teknisk presentation, menar Westin. Westin synliggör Karlsson på taket 

som en technobody, vilket innebär att karaktären Karlsson ses som den teknologiserade 

kroppen som är en produkt av människans skapande. Författaren menar på att Astrid 

Lindgren ger en nyckel i början på Karlsson på taket. Där kan läsaren läsa att ”I 

flygplan och helikoptrar kan alla människor flyga, men det är ingen mer än Karlsson 

som kan flyga alldeles själv.” (Lindgren, 1955, s. 10). Westin (2003) anser att detta ger 

en nyckel till att förstå Karlsson som en kropp som har inkorporerat flygtekniken. 

Westin (2003) visar på att Astrid Lindgren har en avsikt bakom sitt författarskap.  
 

Axells och Hallströms studie Representations of technology in the ‘‘Technical 

Stories’’for children of Otto Witt, early 20th century Swedish technology educator 

(2011)  har till syfte att analysera representationer av teknik samt attityder mot teknik i 

två barnböcker av författaren Otto Witt. Författarna använder sig av är en hermeneutisk 

infallsvinkel för att på så sätt söka efter underliggande meningar i deras studiematerial. 

Axell och Hallström beskriver att Otto Witt har en avsikt med sitt skrivande, nämligen 

att Witt vill förmedla till barnet att den moderna teknologin är ett resultat av den 

mänskliga fantasin och människans tankar. I Otto Witts böcker blir det tydligt att den 

teknik som är viktig för barnet att få kunskap om är vardagsteknik, alltså den teknik 

som barnet har kontakt med varje dag och att det är dessa representationer som 
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genomsyrar de granskade barnböckerna av författaren Otto Witt, anser Axell och 

Hallström (2011). 

 

Mantzicopoulos och Patrick har skrivit en artikel vid namn Reading Picture Books and 

Learning science: Engaging Young Children With Informational Text (2011), som 

fokuserar på grundskolebarn i de tidiga åldrarna och deras upplevelser utav den tekniska 

bilderboken. Författarna har gjort intervjuer med barn och utifrån barnens svar har de 

diskuterat den tekniska bilderbokens funktion samt diskuterat lärarens vanliga frågor 

angående att förmedla tekniskt kunnande med bilderboken som ett verktyg. De kommer 

fram till att både pojkar och flickor är lika intresserade utav den tekniska bilderboken 

samt att barnen har en god förståelse för det tekniska innehållet i en bilderbok. Däremot 

så handlar det om att det är av vikt att läraren förmedlar ett tekniskt ordförråd så att 

barnet kan förstå budskapet i den tekniska bilderboken. Då är det möjligt att bilder 

boken utvecklar ett tekniskt kunnande hos barnet, menar Mantzicopoulos och Patrick. 
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4 Teorianknytning 
Kapitlet lyfter fram studiens teori samt hur teorin kommer att användas i studien. 

 

Studien är inspirerad av Mitcham (1994) som synliggör fyra olika sätt att se på teknik; 

teknik som objekt (object), teknik som aktivitet (activity), teknik som kunskap 

(knowledge) och teknik som viljekraft (volition). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen är översatt utifrån Mitcham (1994: 160) 

 

Mitcham använder sig av de fyra sätten att se på teknik och sätter dem samman till ett 

flöde över hur teknik blir till, detta flöde illustreras i modellen. Det som allt genomsyras 

av när det gäller teknik är den mänskliga varelsen, det är utifrån den mänskliga varelsen 

som den tekniska processen startar det vill säga teknik som viljekraft. Viljekraften är det 

människan som står för, det finns en mänsklig strävan att överleva, kontrollera, 

effektivisera och framförallt att människan ska förverkliga sig själv – människans behov 

är avgörande för att tekniska föremål konstrueras. Nästa steg i flödet är teknik som 

kunskap, vilket innebär att det krävs tekniska kunskaper – för att de tekniska föremålen 

ska kunna konstrueras. Människans tekniska kunskap fokuserar på ”veta hur”. Det är i 

huret som människan ges möjlighet att använda de tekniska föremålen. När människans 

kunskaper och behov har samverkat med varandra så leder det vidare i flödet till teknik 

som aktivitet – nu är det tillverkningen och processen att skapa det tekniska föremålet 

som är i centrum i Mitchams flöde. När tillverkningen av det tekniska föremålet är klart 

så har människan ett färdigt tekniskt föremål i sin hand som nu är möjligt att använda 

utifrån sina behov – teknik som objekt (Mitcham, 1994).  

 

Denna studie har inspirerats av Mitchams tankar om teknik. Utifrån hans flöde jag valt 

att se på varje kategori av teknik separat och inte som en del i ett flöde. Detta för att 

synliggöra hur teknik kommer till (olika) uttryck i fem böcker om Alfons Åberg. För 

denna studie har jag därför formulerat en egen definition av varje begrepp.  

 Teknik som föremål – vardagliga tekniska föremål som människan har till sin 

hjälp i det vardagliga livet. Exempelvis verktyg, köksredskap och motorfordon. 

Ovanståede definition och exempel av teknik som föremål härstammar ifrån 

Mitchams (1994) synsätt på teknik som objekt,  han ser tekniska föremål som en 

samling av olika föremål som är ett resultat utav design och tillverkning. 

Kategorin handlar alltså om de tekniska föremål som människan har producerat. 

Tekniska föremål är föremål som är tillverkade av människor, föremålen är 

tillverkade med hjälp av människans insamlade kunskaper.  

Mänsklig varelse 

 

 

Teknik som kunskap 

 

Teknik som 

viljekraft 

Teknik som 

aktivitet 

(skapande 

och 

användande) 

Teknik som 

objekt 

(artefakter) 
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 Teknik som aktivitet – den process som krävs för att konstruera ett vardagligt 

tekniskt föremål. Exempel på denna process är när bilar, flygplan eller 

ficklampor tillverkas i en fabrik.  Denna definition samt exemplet är inspirerad 

av Mitcham (1994) som beskriver teknik som aktivitet utifrån att det är en 

process att tillverka en produkt det vill säga designen och tillverkningen. 

Aktiviteten kan vara allt ifrån hantverket till uppfinningen det vill säga hur 

konstruktionen ska se ut samt hur arbetsprocessen med skapandet av föremålet 

genomförs. Alla tekniska föremål är resultatet av den tekniska aktiviteten, det är 

genom designen och tillverkningen som det bestäms hur den färdiga tekniska 

föremålet ska se ut, i synen på teknik som aktivitet är det processen till färdig 

produkt som står i fokus samt genom vilka metoder som produkten är skapad 

med hjälp av allt ifrån det unika mänskliga hantverket till den industriella 

massproduktionen. Aktiviteten sker genom görandet och det är görandet som är i 

fokus i denna kategori.  

 Teknik som kunskap – den kunskap som människan har om ett vardagligt 

tekniskt föremål. Exempel på teknisk kunskap är när människan vet hur bilen, 

flygplanet eller ficklampan fungerar och varför den fungerar på detta sätt. 

Definitionen och exemplet är inspirerad av Mitcham (1994) som anser att 

människan är en individ med idéerna och kunskaperna, men framförallt att 

idéerna och kunskaperna samverkar och på så sätt leder det till handling, utifrån 

detta formar Mitcham kategorin teknik som kunskap. Människans tekniska 

kunskap fokuserar på ”veta hur”, det är i huret som männikan ges möjlighet att 

använda de tekniska föremålen och för att lyckas med användandet krävs det 

teknisk kunskap. Den tekniska kunskapen består av framförallt av ”veta hur” 

dvs. kunskap om tekniska principer exempelvis för att koka ris krävs det 

kokande vatten samt ris och låt koka i tjugo minuter. I vardagen så som när 

människan lagar mat använder sig människan utav sin tekniska kunskap och det 

är med hjälp av den tekniska kunskapen som människan använder tekniska 

föremål. Ytterliggare en faktor inom teknik som kunskap är tankegången om 

vikten av teknisk kunskap för att skapa och utveckla tekniska föremål med hjälp 

av den tekniska kunskapen. Det som krävs är någon form av teknisk kunnande 

så att det blir möjligt att utveckla och skapa tekniska produkter.   

 Teknik som viljekraft – de tekniska föremål som människan har behov av i sin 

vardag. Exempel på tekniska föremål som är skapade på grund av människans 

behov är olika verktyg, motorfordon eller köksredskap.  Definitionen och 

exemplet bygger på Mitchams (1994) tankar kring teknik som 

viljekraft.Viljekraften är det människan som står för, det finns en mänsklig 

strävan att överleva, kontrollera, effektivisera och framförallt att människan ska 

förverkliga sig själv. De mänskliga egenskaperna leder fram till att människan 

använder sin viljekraft för att på så sätt vilja skapa teknik, vilket leder till att 

människan använder sina tekniska kunskaper som synliggörs i en teknisk 

aktivitet som slutligen blir ett tekniskt föremål utav en teknisk produkt. Vilket 

innebär att teknik som ett utvecklingsområde ses som en kunskap som förändrar 

det mänskliga samhället och att det mänskliga samhället vanligtvis ses som 

något bättre efter att förändringen har skett. Det är utifrån det mänskliga 

samhället och den mänskliga viljan som tekniken och de tekniska föremålens 

utveckling ska förstås, det är samhället och viljan som är de styrande faktorerna 

för att teknik utvecklas och hur tekniska föremål utformas. Det är utifrån den 

sociala och mänskliga aspekten som teknik måste förstås, det är de mänskliga 

intresset och beteendet som leder fram till teknisk aktivitet.  
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5 Metod 
I detta kapitel redogörs det för studiens metod. Kapitel tar även upp argumentation för 

urvalet av barnböckerna om Alfons Åberg, hur text- och bildanalysen har bearbetats, en 

metoddiskussion och avslutningsvis etiska överväganden.  

 

5.1 Innehållsanalys med kvalitativ ansats 
För min studie valde jag att göra en innehållsanalys, Bryman (2011) menar att 

innehållsanalys är ett angreppssätt när det gäller dokument och texter när man utifrån 

redan givna kategorier vill systematisera innehållet i texterna. Det är precis detta 

förfarande som jag har i min studie, nämligen att utifrån givna kategorier gå in och 

granska fem böcker om Alfons Åberg. Kategorierna är skapade av mig på förhand när 

jag formulerade fyra olika kategoriseringar innan jag analyserade materialet.   

 

För min studie har jag valt en kvalitativ ansats. Denscombe (2016) menar att den 

kvalitativa ansatsen står för användandet av kvalitativa data i form av texter och bilder 

som sedan tolkas utifrån den mening som bilderna och texterna visar. Till detta kommer 

jag att förhålla mig genom att beskriva tydligt vad jag har sett i böckerna om Alfons 

Åberg, så att resultatet och kategoriseringen förhåller sig nära materialet och ej svävar 

iväg och blir otydligt. Allwood och Eriksson (2010) skriver att utgångspunkten i den 

kvalitativa ansatsen är att textens innebörd är oklar och att den förtjänar ett 

förtydligande, där forskaren har till uppgift att förtydliga. Min uppgift som forskare är 

alltså att förklara böckerna, bilder och texter utifrån studiens givna syfte det vill säga 

vilken vardagsteknik som kommer till uttryck i barnlitteraturen.  

 

5.2 Datainsamling - bild- och textanalys  
Mitt syfte är att synliggöra hur vardagsteknik kommer till uttryck i barnlitteraturen, 

därav är det barnlitteraturen som står i fokus när det gäller datainsamlingen. För att 

avgränsa mängden barnlitteratur inriktar sig studien emot böckerna om Alfons Åberg 

(se kap. 5.3 Urval), för beskrivning av hur urvalet har skett. Datainsamlingen utgår ifrån 

att en bild- och textanalys görs av böckerna om Alfons Åberg. Anledningen till att både 

bild och text analyseras är för att Rhedin (2001) skriver att bilderboken har en 

dubbelgestaltning genom användandet av bild och text och denna sammanflätning kan 

vara ganska komplex, därav krävs det en sammanläsning av bild och text. Författaren 

skriver vidare att bilder har texten som en referens och att bilderboken använder sig utav 

en berättarteknik i både ord och bild. Genom min datainsamling blir det möjligt att 

besvara mina givna frågeställningar som belyser tekniska föremål och processen att 

skapa tekniska föremål samt människans kunskaper och behov av vardagsteknik. 

 

5.3 Urval 
En viktig del i min datainsamling är mitt urval av barnlitteratur. För att genomföra 

urvalet och dess process skapade jag tre kriterier som barnboken skulle uppfylla för att 

vara en lämplig barnbok till min studie.  

 En bilderbok med bild och text avsedd för åldern 3- 6 år. 

Syftet med kriteriet var att definiera en bilderbok det vill säga att bilderboken 

ska ha bild och text samt att vara anpassad för barn i åldern 3-6 år. Åldern 3-6 år 

har jag valt för att jag vill att boken ska vara anpassad till yngre barn samt att det 

ska vara en bilderbok. 

 Bilderboken ska bestå av en bokserie. 
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Syftet med kriteriet var att jag vill få en möjlighet att studera fler böcker än en 

bilderbok som innehar samma karaktärer. Ingår bilderboken i en bokserie så 

ansåg jag att min studie fick ett resultat som säger mer om vardagsteknik än om 

studien endast är baserad på en bilderbok. 

 Bilderboken ska behandla vardagliga aktiviteter, där karaktärerna är 

människor. 

Syftet med kriteriet var att bilderboken ska förmedla vardagsteknik men även att 

det ska vara människor som är karaktärerna i bilderboken. Anledningen till valet 

var att det är människorna som är skaparna bakom tekniken och genom 

årtusenden har utvecklat tekniken efter sina behov (Hansson, 1996; Sundin, 

2006).  Därför är det viktigt och relevant att karaktärerna i bilderboksserien är 

människor, eftersom det är människor som står bakom vardagstekniken. 

 

Eftersom jag valde att använda mig av kriterier i urvalsprocess, är detta ett icke- 

sannolikhetsurval utifrån tekniken kvoturval där urvalet sker efter givna uppställda 

kriterier (Denscombe, 2016). Kvoturval använde jag mig utav i första skedet i min 

urvalsprocess eftersom mitt urval grundade sig i fastlagda kriterier. Jag har 

övergripande läst böckerna om Pettson och Findus av Sven Nordqvist, böckerna om 

Mulle Meck av George Johansson, böckerna om Halvan av Arne Norlin, böckerna om 

Pelle Svanslös av Gösta Knutsson, Åsa Rönn och Michael Rönn, böckerna om Castor 

av Lars Klinting, böckerna om Alfons Åberg av Gunilla Bergström och böckerna om 

Mamma Mu och Kråkan av Jujja Wiselander och Sven Nordqvist. Efter läsning av 

dessa barnboksserier gjorde jag valet att studera böckerna om Alfons Åberg. Alfons 

Åberg är en bilderbok som förekommer frekvent i förskolans utbud av litteratur och 

därav anser jag att böckerna om Alfons Åberg är relevanta att studera utifrån hur 

vardagsteknik uttrycks. Alfons Åberg-böckerna är bilderböcker som barn i förskolan 

vanligtvis har tillgång till. Specifikt valde jag de här fem böckerna utifrån totalt 25 

böcker om Alfons Åberg; God natt, Alfons Åberg (Bergström, 1972), Aja baja, Alfons 

Åberg (Bergström, 1973), Raska på Alfons Åberg (Bergström, 1975), Alfons och 

hemlige Mållgan (Bergström, 1976) och Kalas, Alfons Åberg (Bergström, 1986). 

Anledningen till detta var att det är de böcker inom serien Alfons Åberg där flest 

kopplingar till vardagsteknik finns, i de övriga böckerna om Alfons Åberg blir 

kopplingen till vardagsteknik svagare och därav valde jag att begränsa mitt material till 

fem bilderböcker inom bokserien. 

 
5.3.1 Argumentation för Alfons Åberg som urval 

I detta stycke beskriver jag min argumentation för varför Alfons Åberg är ett lämpligt 

urval utifrån mina tre kriterium. 

 

Edwards (2008) och Rhedin (2001) skriver att bilderboken är en skönlitterär berättelse 

som berättar en historia och består av bild och text. Utifrån denna definition 

konstaterade jag att böckerna om Alfons Åberg passade in som en bilderbok. Enligt 

Alfons Åbergs officiella hemsida (2016), liksom hemsidor för försäljning av 

barnlitteratur (Adlibris, 2016 & Bokus, 2016), framgår att bokserien om Alfons är 

avsedd för barn i åldern 3-6 år. Utifrån detta material har jag slagit fast att böckerna om 

Alfons Åberg är bilderböcker där bild och text används och att de är anpassade för 

åldern 3- 6 år. Böckerna om Alfons Åberg ingår i en bokserie på 25 böcker (Officiell 

hemsida Alfons Åberg, 2016). Därav uppfyllde böckerna om Alfons Åberg kriteriet.  

 

Alfons Åberg är en helt vanlig kille som bor tillsammans med sin pappa i en modern 

förort, som ligger någonstans i världen. Alfons är inte stor och inte stark, han slåss inte, 
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men han är en glad och busig kille som kan bli arg eller spökrädd. Böckerna om Alfons 

Åberg handlar om det mesta, allt ifrån vardagligt trassel till livets stora gåtor (Officiell 

hemsida Alfons Åberg, 2016). Utifrån beskrivningen såg jag böckerna om Alfons Åberg 

som böcker där vardagliga aktiviteter sker samt att bokkaraktärerna är mänskliga 

individer vilket innebär att det sista kriteriet uppfylls. För att ytterligare stärka min 

uppfattning skriver Nikolajeva (2000) att bokserien om Alfons Åberg tillhör kategorin 

de moderna vardagsberättelserna inom bilderboken. 

 
5.4 Genomförandet av bild – och textanalys 
Genomförandet av bild- och textanalysen sker med utgångspunkt från varje enskild 

Alfons Åbergs bok. Analysen inleds med att jag läser boken ifrån pärm till pärm, detta 

gör jag tre gånger. Anledningen till att jag läser boken flera gånger är för att jag ska få 

en inblick i vad boken handlar om samt vad boken uttrycker i texten. Därefter tittar jag 

noggrant på bilderbokens bilder från pärm till pärm. Anledningen till detta är att jag ska 

få en översikt i bilderna och vad som synliggörs på bilderna. När jag hade fått en 

överblick för boken studerade jag boken utifrån ett analysschema (se bilaga 1) som jag 

har skapat utifrån mina frågeställningar och med inspiration ifrån Mitcham (1994). I 

analysschemat är det både bilderbokens bilder och dess text som studeras tillsammans 

och skrivs ner i analysschemat. Jag valde att använda analysschemat för analysen av de 

fem böckerna ska bli likvärdig och få samma utgångspunkt, det vill säga att jag granskar 

vardagsteknik utifrån samma premisser i de olika bilderböckerna om Alfons Åberg. 

Kategorierna som jag använder mig av i min analys är teknik som föremål, teknik som 

aktivitet, teknik som kunskap och teknik som viljekraft. I kategorin teknik som föremål 

sökte jag efter tekniska föremål - med ett tekniskt föremål avser jag vardagliga tekniska 

föremål som människan har till sin hjälp i det vardagliga livet. Exempelvis verktyg, 

köksredskap eller motorfordon. Därefter granskade jag boken utifrån teknik som 

aktivitet – tillverkningsprocessen fokuserar på den process som krävs för att konstruera 

ett vardagligt tekniskt föremål. Därefter granskade jag teknik som kunskap - i denna 

kategori granskade jag den kunskap som människan har om ett vardagligt tekniskt 

föremål. Avslutningsvis granskade jag teknik som viljekraft – och där avser jag de 

tekniska föremål som människan har behov av i sin vardag. 

  

Informationen ifrån analysschemat har jag sedan bearbetat och tydliggjort i 

resultatdelen. För att tydliggöra mitt resultat har jag beskrivit vad jag sett i mitt 

analysschema, för att förtydliga textens uttryck har jag tydliggjort kategorierna och de 

olika företeelserna som jag har funnit i min analys med hjälp av citat samt beskrivningar 

av vad jag sett på bilderna. För att förtydliga hur jag har arbetat i analysen beskriver jag 

i nedanstående tabell ett exempel hämtat ifrån mitt analysschema utifrån boken Aja 

baja, Alfons Åberg (Bergström, 1973). 

 

Kategori Bild Text  Bild + text  

Teknik 

som 

föremål 

 

 

S. 4-5 – verktygslåda som 
innehåller; såg, tång, 
skruvmejsel och andra 
verktyg som ej går att se vilka 
verktyg det är. Alfons håller 
en hammare, på golvet ligger 
det skiftnyckel och spik. I 
taket hänger en glödlampa.  

s. 4-5, nämns 
verktygslådan, som 
Alfons inte får låna, 
man kan göra sig illa 
på sågen.  
 

Verktygslådan 

nämns i texten och 

synliggörs i bilden. 

Teknik 

som 
Bokens framsida - visar hur 
Alfons bygger ett föremål med 

Bokens titel berör inte 

teknik som aktivitet 

Endast i bilden. 
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aktivitet 

 

 

hjälp av hammare och spik 
samt brädor. 

Teknik 

som 

kunskap 

 

 

S. 12-13 – bilden visar hur 
Alfons slår i spik med en 
hammare.  
 

s. 12-13 Texten 
beskriver hur 
hammaren låter, 
ʺdonk, donk, donk" 
samt att Alfons 
spikar. 

Händelse belyses i 

både ord och bild. 

Teknik 

som 

viljekraft 

 

 

s. 9 bilden visar hur Alfons 
kommer med en röd pall.  
 

S. 9 – Alfons ser att 
brädorna inte räcker 
och frågar sin pappa 
om han kan ta den 
trasiga pallen. 

Bilden säger inget 

om viljekraften, 

det är texten som 

antyder viljekraft. 

 

5.5 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 
Tillförlitlighet i en studie, det vill säga att undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt så 

att andra forskare kan uppnå samma resultat med samma syfte, vid samma material och 

med samma metod, då har undersökningen en hög tillförlitlighet (Patel & Davidsson, 

2003). Herméren (2011) skriver att öppenhet är en ledstjärna, där alla forskare måste 

skapa en studie som är möjlig att kontrollera för andra forskare. För att detta ska vara 

möjligt har jag noggrant beskrivit hur min studie är genomförd i metoddelen, när det 

gäller urval och analysmetod. Eftersom jag noggrant beskrev mitt tillvägagångsätt i 

metoden så har studiens tillförlitlighet stärks. En forskare som följer min metod och mitt 

teoretiska ramverk bör kunna få fram ett liknade resultat.  

 

Trovärdighet är att studien undersöker det som avses att undersöka i studien (Patel & 

Davidsson, 2003). Syftet med min studie är att se hur vardagsteknik kommer till uttryck 

genom bild och text i fem böcker om Alfons Åberg. Därav anser jag att bild- och 

textanalys är den bästa metoden för att besvara mitt syfte. Genom att göra en bild- och 

textanalys, kan jag tydliggöra hur vardagsteknik kommer till uttryck i böckerna om 

Alfons Åberg. En faktor som berör trovärdigheten som är viktigt att ta upp till 

diskussion är hur vida böcker som är cirka 40 år gamla är relevanta för en studie som 

behandlar vardagsteknik år 2016, där teknik i mångt och mycket är synonymt med 

smartphone och surfplattor. Studiens syfte är att synliggöra vardagsteknik med fokus på 

teknik som föremål, teknik som aktivitet, teknik som kunskap och teknik som viljekraft. 

Därför är det viktigt att se vardagsteknik i ett vidare perspektiv än att enbart koppla 

samman vardagsteknik med dagens IT. Utifrån detta anser jag att det är fullt rimligt att 

studera barnlitteratur som är cirka 40 år gammal i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Ytterligare en faktor som stärker Alfons Åberg böckerna som material 

för min studie är att Alfons-böckerna är generellt en vanlig bilderbok på dagens 

förskolor och därav är det barnlitteratur som barn kommer i kontakt med och därav 

relevant att studera.  

 

Studiens överförbarhet handlar om huruvida studien är allmängiltig när det gäller andra 

kontexter. Eftersom studien fokuserar på barnlitteratur är det inte möjligt att överföra 

studiens resultat på annan barnlitteratur än de fem aktuella böckerna om Alfons Åberg. 

Däremot så är studiens resultat och teoretiska begrepp överförbara på annan 

barnlitteratur utifrån en jämförelse aspekt.  
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5.6 Etiska överväganden 
För studiens syfte var inte de forskningsetiska principerna gällande informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2016; 

Herméren, 2011) relevanta eftersom studien inte har individer som informationskälla 

utan använder sig utav dokument. Däremot är jag medveten om att Gunilla Bergström 

författaren till böckerna om Alfons Åberg inte alls hade intentionen att böckerna om 

Alfons Åberg skulle vara förmedlare av vardagsteknik. Utan den vardagsteknik som jag 

tillskriver materialet är min tolkning utav Bergströms böcker och ej författarens 

intention. 

  



  
 

13 

6 Resultat och analys 
I resultat och analysdelen presenteras studiens resultat samt en analys av resultatet.  I 

kapitlet presenteras de fem studerade böckerna om Alfons Åberg, materialet 

struktureras utifrån studiens tre frågeställningar samt studiens teori.  

 

6.1 ”Jag behöver sågen” – förekomst av tekniska föremål  
I Mitchams kategorisering av teknik som föremål ges verktyg, köksredskap och 

motorfordon som exempel på sådana. Mitcham ser tekniska föremål som en samling av 

olika föremål som är ett resultat av design och tillverkning, vilket innebär att tekniska 

föremål är tillverkade och producerade av människan. Denna tillverkning sker med 

hjälp av människans kunskaper som leder fram till olika tekniska föremål  (Mitcham, 

1994). I God natt, Alfons Åberg synliggörs flera olika verktyg som tekniska föremål 

exempelvis skruvmejsel, tång och spikar. Verktyg kommer i ännu större fokus i Aja 

baja, Alfons Åberg som synliggör en mängd olika verktyg som ligger huller om buller i 

en verktygslåda. Exempel på verktyg är såg, skiftnyckel och hammare. I texten benämns 

verktygslådan som något spännande som Alfons inte brukar få låna, men kanske är det 

möjligt att låna verktygslådan när pappa läser tidningen och vill vara ifred. Sågen har en 

central plats bland verktygen i Aja baja, Alfons Åberg, sågen återkommer både i 

bilderna och texten vid flera tillfällen. Sågen beskrivs som ett verktyg som är farligt och 

Alfons får inte använda sågen själv. Det är den enkla vardagliga tekniken som 

dominerar i böckerna om Alfons Åberg. Gyberg och Hallström (2009) anser att 

vardagsteknik är enkel teknik som finns i människans vardag. Det är den enkla teknik 

som lyfts fram när verktyg får en central roll i bilderböckerna. Den enkla 

vardagstekniken fortsätter att vara framträdande i Raska på, Alfons Åberg, där det 

förekommer olika kontorsredskap exempelvis tejp, linjal och sax. I texten förklaras det 

att boken är trasig som Alfons sitter och tittar/läser i, för att Alfons ska kunna laga 

boken så behöver han tejp och den trubbiga saxen. I boken Kalas, Alfons Åberg är det 

olika redskap i hemmet och specifikt redskap ifrån köket som lyfts fram, exempelvis 

städutrustning och köksutrustning. 

 

I boken Aja baja, Alfons Åberg flyger Alfons och hans pappa över en vy. Vyn består av 

en upplyst stad, i staden syns det olika vardagliga tekniska föremål, båtar, hus, flygplan, 

bilar och lastbilar. Detta tema med tekniska föremål som är kopplade till motorfordon 

fortsätter i Alfons och hemlige Mållgan där kan läsaren följa Alfons som är ute och går i 

staden bland bilar och hus på väg hem från förskolan. På bilder syns hur Alfons går 

förbi olika tekniska föremål, vilka är bilar och hus. ʺDen eftermiddagen tar de bussen 

hem." (Bergström, 1976, s. 20). Texten berättar att de åker buss och i bilden kan läsaren 

se hur Alfons sitter och tittar ut genom bussfönstret och ser ut över staden och dess 

vardagsteknik. Det syns bilar och dess belysning, gatubelysning samt höghus där det 

lyser i fönsterna, i bokens bilder.  

 

I Aja baja, Alfons Åberg synliggörs det på bilderna hur Alfons pappa sitter och läser 

tidningen i skenet av en lampa. Andra elektriska föremål som syns på bilderna i boken 

är tv-apparaten. En detalj som framställs på bilderna är hur både tv-apparaten och 

lampan behöver elektricitet för att fungerar, vilket visas genom att sladdar och kontakter 

som är instuckna i eluttag är illustrerade på bilden. Detta är vardagsteknik som vi tar 

som självklart i vår vardag. Bjurulf (2013) skriver att vardagsteknik ofta blir osynligt 

för oss och det är inte något som människan fokuserar på förrän tekniken inte fungerar. 

Just tekniska föremål som behöver elektricitet för att fungera är typisk vardagsteknik 

som vi människor bara förväntar oss ska fungera och det är först när elektriciteten inte 
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finns till tv-apparaten eller till lampan som människan uppmärksammar 

vardagstekniken och deras behov utav den. Ytterliggare ett föremål som vi människor 

bara förväntar oss att det ska fungera som även är vardagsteknik som människan inte 

tänker på är klockan. I Raska på, Alfons Åberg är klockan i stort fokus. Bokens fokus är 

att klockan går snabbt och att Alfons behöver skynda sig. Igenom hela boken så är 

klockan ett centralt föremål som både synliggörs i bild men även i text på flera olika 

ställen. ʺJag är färdig. Klockan slog!" (Bergström, 1975, s. 20). Klockan är precis som 

lampan och tv-apparaten viktiga tekniska föremål som människan är i stort behov av 

men som lätt blir osynlig vardagsteknik för människan.  

 

Ett tekniskt föremål som avviker något ifrån olika redskap och motorfordon är i God 

natt, Alfons Åberg där det förekommer ett redskap som även används som en leksak 

nämligen en slangbella. Slangbellan består av en trädgren och lämplig tråd, slangbellans 

funktion är från början av typen redskap. Slangbellan är inte industriellt tillverkad, utan 

slangbellan är ett unikt redskap/leksak som antagligen är tillverkad av Alfons eller hans 

pappa. Ytterliggare ett redskap som avviker ifrån de övriga som förekommer i böckerna 

om Alfons Åberg är i Kalas, Alfons Åberg där barnen leker fiskdamm, redskapet är 

nämligen ett fiskespö. Barnen står på ett led och inväntar sin tur att hålla i fiskespöt för 

att se om det nappar på andra sidan skynket.  

 

Vad är det som gör att kategorin teknik som föremål är så vanligt förekommande i 

böckerna om Alfons Åberg? En faktor som påverkar är, att det är en skönlitterär 

bilderbok. Böckerna är inte skrivna för att vara faktaböcker, utan den fakta som 

förmedlas kring vardagsteknik sker i berättelsen och det är berättelsen som är i fokus. 

Därför är historien den styrande faktorn som avgör vilken vardagsteknik som omtalas 

för läsaren. Typen av berättelse skiller sig åt emellan Aja baja, Alfons Åberg och de 

andra böckerna eftersom boken Aja baja, Alfons Åberg fokuserar på bygget av en 

helikopter. I Aja baja, Alfons Åberg förekommer de många olika tekniska föremål med 

syfte att bygga en helikopter. I de övriga böckerna fokuseras det på att sova, skynda sig, 

leka med kompisen samt ha kalas, det är vardagliga aktiviteter som är i fokus de 

vardagliga tekniska föremål hamnar i andra hand. Det förekommer flera olika tekniska 

föremål i God natt, Alfons Åberg, Raska på, Alfons Åberg, Alfons och hemlige Mållgan 

samt Kalas, Alfons Åberg dock beskrivs inte teknik som föremål för läsaren de tekniska 

föremålen förklaras inte på något djupare plan för läsaren, utan synliggörs mest med ord 

på föremålet och ett avbildat föremål. Det här är en tydlig skillnad mellan böckerna, 

nämligen bokens tema. Detta med bokens tema i berättelsen är en faktor som påverkar 

att de tekniska föremålen i böckerna om Alfons Åberg ofta enbart nämns vid namn i 

texten eller avbildas på bilden. 

 

6.2 ”Se! Det blev en helikopter” – förekomst av teknik som aktivitet  

I Mitchams definition av teknik som aktivitet menas den process som krävs för att 

konstruera ett vardagligt tekniskt föremål. Mitcham (1994) menar att alla tekniska 

föremål är resultatet av den tekniska aktiviteten, det är genom designen och 

tillverkningen som det bestäms hur den färdiga tekniska föremålet ska se ut. I teknik 

som aktivitet fokuseras det på processen till ett färdig tekniskt föremål, görandet är i 

fokus i kategorin. I boken Aja, baja, Alfons Åberg synliggörs teknik som en aktivitet, 

Alfons håller på att spika ihop en helikopter. I bilden visas det hur Alfons tillverkar en 

helikopter, nämligen med brädor och spik samt en hammare. Genom hela boken 

synliggörs hur denna byggprocess går till, Alfons använder sig av olika verktyg för att 

bygga sin helikopter av brädor.  I slutskedet av byggandet för Alfons en diskussion med 

sig själv kring vad det är han har byggt, det beskrivs som en konstig grej eller är det ett 
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staket eller har han byggt en koja?  När byggprocessen är färdigt presenteras bygget 

som en helikopter, men i ord och bild får läsaren följa hela byggprocessen och när 

bygget är klart får läsaren veta att det är en helikopter ʺSe! Det blev en helikopter." 

(Bergström, 1973 s. 15). På uppslaget där Alfons bygge presenteras som en helikopter 

finns det nu en propeller som sitter på taket på bygget och nu flyger Alfons iväg. Ett 

annat exempel på teknik som aktivitet är i boken Alfons och hemlige Mållgan i texten 

står det: ʺDe tar askar och lådor och gör ett tåg. Längst fram ska det vara ett ånglok med 

skorsten säger Mållgan." (Bergström, 1976, s. 8). Denna textrad visar en teknisk 

aktivitet där Alfons och Mållgan i sin lek bygger ett tåg med hjälp av lådor och askar, 

det är en konstruktion av ett tåg i barnens lek. För att det verkligen ska bli ett ånglok så 

lånar Alfons och Mållgan pappas fin-pipa till skorsten. Budskapet förstärks genom 

bilden, där läsaren kan se olika lådor och askar som ställs upp på ett led samt finpipan 

och hur olika leksaker får ta plats som resenärer.  

 

Teknik som aktivitet innefattar hela tillverkningsprocessen av ett tekniskt föremål. Det 

är i den här processen som vi får följa Alfons i, nämligen hans konstruktion av en 

helikopter. Tillverkningsprocessen får vi även följa Alfons och Mållgan i när de bygger 

sitt tåg. Vikten av fantasi och kreativitet synliggörs i böckerna Aja baja, Alfons Åberg 

och Alfons och hemlige Mållgan. I Aja baja, Alfons Åberg är det Alfons själv som 

bygger en helikopter medan i Alfons och hemlige Mållgan är det Alfons och Mållgan 

som tillsammans bygger ett tåg med lok och vagnar som deras leksaker kan färdas i. I 

den mån som teknik som aktivitet det vill säga tillverkningsprocessen av ett tekniskt 

föremål framkommer i böckerna om Alfons Åberg så ligger fokus på barnets process att 

skapa tekniska föremål, då de utgår från sin fantasi och kreativitet som barn använder 

sig av i leken för att efterlika det som de vuxna gör. Genom fantasin och kreativiteten 

som framkommer i böckerna så sker det ett konstruerande av tekniska föremål, dock 

sker det utifrån barnets tankevärld och inte utifrån en vuxens tankevärld. Därav 

synliggörs det en annan typ av vardagsteknik och dess förhållande till teknik som 

aktivitet och denna typ utgår ifrån barnets ögon och ett barnets sätt att efterlikna vuxen 

världen. Mitcham (1994) syftar till i sin teori att teknik som aktivitet är ett 

tillverkningsflöde utav ett tekniskt föremål. Det är precis detta tillverkningsflöde som 

Alfons synliggör genom helikopterbygget, dock utifrån ett barns kreativitet och fantasi. 

 

6.3 ʺOj, det är ett nytt batteri till ficklampan”- förekomst av kunskaper 
och det mänskliga behovet av vardagsteknik 
Mitcham talar även om teknik som kunskap och teknik som viljekraft. Teknik som 

kunskap innebär den kunskap som människan har om ett vardagligt tekniskt föremål. 

Människans tekniska kunskap fokuserar på ”veta hur”, det är i huret som männikan ges 

möjlighet att använda de tekniska föremålen och för att lyckas med användandet krävs 

det teknisk kunskap. Teknik som viljekraft innefattar enligt Mitchams resonemang de 

tekniska föremål som människan har behov av i sin vardag. Viljekraften är det 

människan som står för, det finns en mänsklig strävan att överleva, kontrollera, 

effektivisera och framförallt att människan ska förverkliga sig själv och på grund av 

detta skapar människans tekniska föremål.  

 

I böckerna om Alfons Åberg är det fokus på att förklara hur tekniska föremål används. 

Boken God natt, Alfons Åberg återger ett exempel på just hur kunskap om belysning 

ges. Belysningen diskuteras i termer som tända och släcka och tittar läsaren riktigt noga 

på bilderna så förekommer även strömbrytare på bilderna. Ficklampan används för att 

leta i en mörk garderob efter otäcka lejon, ficklampan ges en positiv funktion det vill 

säga att med hjälp av ficklampan kan de se otäcka lejon. Belysning och ljuskällans 
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funktion ges det kunskaper om för läsaren i boken. I boken Aja baja, Alfons Åberg ges 

det också kunskaper om hur tekniska föremål används. Texten beskriver hur Alfons 

använder ett flertal olika verktyg, det beskrivs hur hammaren och spikarna används och 

då låter det: ʺDonk. Donk. Donk, låter det." (Bergström, 1973 s. 9). I boken beskrivs 

även att Alfons måste mäta och för att kunna mäta behöver han låna tumstocken ur 

verktygslådan. Texten fortsätter att berätta att Alfons spikar fel, då blir spiken alldeles 

krokig och då måste Alfons ta bort spiken vilket görs med en tång. ʺAlfons tar tången 

och drar ut spiken." (Bergström, 1973 s. 11). Vid tre olika ställen i boken synliggörs 

kunskap kring användandet av olika verktyg. Både i texten och i bilderna förklaras hur 

de olika verktygen används och kunskap ges om de tekniska föremålen. Alfons och 

hemlige Mållgan återger kunskaper om ficklampan för läsaren. Kunskaperna om 

lampan berättas på följande sätt: ʺOj, det är ett nytt batteri till ficklampan. Han sätter i 

det och provar ficklampan överallt i rummet. Vad bra den lyser nu…." (Bergström, 

1976, s. 24). Dessa textrader förklarar en komponent som ficklampan behöver för att 

fungerar, nämligen batteriet. I bilden förstärks det genom att ficklampan och dess 

ljusstråle visas, i dessa tre böcker förmedlas det en kunskap som är i positiv bemärkelse 

för det tekniska föremålet. Det som ges kunskap om är hur det tekniska föremålet 

används av människan. Mitchams (1994) fokuserar på att teknik som kunskap handlar 

om människans förmåga att ”veta hur”, det vill säga hur användandet av tekniska 

föremål.  Kunskap om vardagsteknik som förmedlas i böckerna om Alfons Åberg är 

kopplade till kunskap om användandet av det tekniska föremålet, det vill säga ”veta 

hur”. Flera olika exempel ges på kunskap kring användandet av tekniska produkter; 

ficklampan, hammaren, tumstocken, tången. Kunskapen som ges här är starkt orienterad 

till att fungera som en handbok i användandet av produkten.  

  

I Aja baja, Alfons Åberg uttrycks det att tekniska föremål kan få negativa konsekvenser 

och inte enbart positiva konsekvenser vid användandet av ett tekniskt föremål. I boken 

beskrivs det att Alfons tycker att det är roligt att leka med pappas verktygslåda, men att 

Alfons aldrig får låna den. Pappan förklarar varför Alfons inte får använda 

verktygslådan med orden ʺJaja, du kan göra dig illa på sågen". (Bergström, 1973 s. 5). 

Alfons pappa förklarar att vardagsteknik kan vara farligt och specifikt sågen, genom 

detta uttalande förmedlar han kunskap till Alfons om att sågar är farliga och sågar kan 

barn göra sig illa på. Genom hela boken återkommer pappan som berättar att Alfons 

måste akta sig för sågen, men de andra verktygen får han använda bara han ʺ… akta dig 

för sågen." (Bergström, 1973 s. 7). I Aja baja, Alfons Åberg intar sågen en särställning. 

Sågen beskrivs inte från sitt användningsområde och hur sågen används, utan sågen 

beskrivs som något som är farligt och något som Alfons ska akta sig för. Är detta en 

beskrivning som görs eftersom det är en bok som riktar sig till barn och därav vill passa 

på och befästa ett budskap för barnet? Budskapet är att sågar är farliga och att barn inte 

får använda en såg på egen hand. Eller är detta ett kunskapsuttryck för hur människans 

ser på sågen, det vill säga generellt är sågar farliga både för vuxna och för barn? Kan det 

vara ett uttryck för att det finns en önskan om att vidare utveckla sågen som verktyg det 

vill säga att finna en lösning som gör sågen säkrare för användaren? 

 

I God natt, Alfons Åberg förekommer uttryck som: ʺVi glömde borsta tänderna." 

(Bergström, 1972 s. 8) och ʺJag måste kissa." (Bergström, 1972 s. 14). Meningarna 

uttrycker människans behov av att faktiskt ha ett redskap som tandborsten för att borsta 

tänderna och pottan som ett redskap för att kissa. Det mänskliga behovet fortsätter att 

komma till uttryck i Raska på, Alfons Åberg, vilket uttrycks såhär: ʺDet ska vara massor 

med båtar. Alfons tar lingonskeden för att ösa på mera." (Bergström, 1975, s. 16). 

Denna mening ger ett uttryck för människans vilja att kunna använda bestick på för att 
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ta mat och på så sätt används besticken och därför är besticken skapade på grund av 

människans behov. Mänskliga behovet till redskap när vi äter mat beskrivs vidare i 

Alfons och hemlige Mållgan. När Alfons familj sitter och äter mat, då använder de glas 

och bestick. Att använda tallrikar och bestick samt glas är viljekraft som människan har 

och därav har dessa tekniska föremål skapats för att täcka människans behov. 

Ytterliggare ett behov som människan har är att röka tobak, vilket uttrycks i Alfons och 

hemlige Mållgan. För att täcka det mänskliga behovet har människan skapat pipan som 

ett tekniskt föremål för att få behovet tillfredställt. Alfons uttrycker sin pappas behov på 

följande sätt ʺPappa tjurar. Han kan inte röka efter maten som han brukar." (Bergström, 

1976, s. 15). Ett annat mänskligt behov som synliggörs i Alfons och hemlige Mållgan är 

när Alfons åker bussen. Läsaren kan se en resenär som har glasögon och sitter och läser 

tidningen som uttrycker ett behov som människan har nämligen att se bra, till 

människans hjälp använder sig människan av glasögon som vardagsteknik för att 

uppfylla denna viljeyttring. I boken Kalas, Alfons Åberg visas en bild hur Alfons borstar 

sitt hår med hjälp av en hårborste och i texten beskrivs det hur Alfons gör sig fin. Här 

uttrycks det en vilja ifrån människan att göra sig fin och för att människan ska kunna 

göra sig fin har människans behov av en hårbortse växt fram. Denna typ av uttryck för 

det mänskliga behovet fortsätter i Raska på, Alfons Åberg.  På ett uppslag i slutet av 

boken synliggörs det viljeyttringar ifrån människan och därav har ett tekniskt föremål 

skapas, ʺ… och torkar nosen .. borstar tänderna..  och packar dagispåsen.. och hämtar 

jackan i hallen." (Bergström, 1975, s. 18-19). Texten ger uttryck för att människan har 

olika behov, för täcka människans behov utav tekniska föremål så är det i detta fall en 

tandborste som har skapats, eftersom mänskligt behov till handduk, dagispåse och 

kläder inte kan kategoriseras som vardagliga tekniska föremål. Däremot så visar detta 

citat att människan har behov utav olika föremål och visa föremål har en teknisk 

karaktär och andra har det inte.  

 

Den mänskliga viljekraften till skapandet av tekniska föremål aktualiseras i alla 

studerade böcker om Alfons Åberg, Mitcham (1994) benämner det som mänsklig 

viljekraft, vilket leder till den mänskliga viljan att skapa teknik. I böckerna förekommer 

det hela tiden dolda beskrivningar som utgår ifrån det mänskliga behovet, vilket leder 

fram till uttryck för behovet som är orsaken till skapande av en teknisk föremål. Olika 

exempel hämtat ifrån böckerna om Alfons Åberg är kissa – potta, borsta tänder – 

tandborste och äta mat – bestick. I böckerna står det inte framskrivit att människans 

vilja har gjort att pottan, tandborsten och besticken har konstruerats som tekniska 

föremål, på grund av det mänskliga behovet. Böckerna visar på att människan har ett 

osynligt behov som blir en självklarhet. I dagens Sverige är det ingen som funderar över 

att man behöver en potta, tandborste eller bestick i sin vardag, utan det är vardagsteknik 

som människan ser som en självklarhet. Att de tekniska föremålen ses som en 

självklarhet är jämförbart med vad Bjurulf (2013) skriver angående att det mänskliga 

behovet skapar tekniska föremål så att behovet på så sätt ska täckas, individen är inte 

medveten om tekniken förrän föremålet blir saknat av individen. Det här innebär att 

vardagstekniken tas förgivet av människan, det är den här principen som synliggörs i 

böckerna om Alfons Åberg nämligen att vardagstekniken och det mänskliga behovet är 

osynligt för människan. Det är vardagliga ting som bara finns och som människan bara 

använder utan någon vidare reflektion. Bjurulf (1994) poängterar att vardagsteknik ofta 

ses som något osynligt, så länge som det fungerar. Det är den här aspekten som blir 

tydlig i böckerna om Alfons Åberg, så länge vardagstekniken fungerar så ser människan 

inte det mänskliga behovet bakom utan enbart det tekniska föremålet  
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Utifrån att böckerna synliggör ett osynligt/dolt mänskligt behov är det viktigt att 

analysera huruvida människorna tar kontrollen över sitt behov i böckerna om Alfons 

Åberg. När det gäller kontrollen så blir den mer framträdande eftersom behovet till 

mänsklig kontroll uttrycks i tydliga formuleringar i boken exempelvis: ʺJag måste 

kissa." (Bergström, 1972 s. 14). Det handlar inte om något osynligt eller dolt behov utan 

behovet uttrycks tydligt och den mänskliga kontrollen uttrycks, däremot finns det ingen 

förmedlande länk mellan den mänskliga kontrollen och hur kontrollen utövas det vill 

säga med pottans hjälp. Det är tekniska föremål som bara ska finnas och dessa föremål 

kunskapen om dem och den mänskliga viljan till att föremålen finns i en dold värld.   
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7 DISKUSSION 
I kapitlet diskuteras studiens resultat och analys utifrån tidigare forskning. Är studien 

likvärdig andra studier inom forskningsfältet eller särskiljer sig min studie ifrån tidigare 

forskning? Studien sätts i förhållande till förskolans verksamhet samt förslag på vidare 

forskning ges. Studiens metod diskuteras utifrån styrkor och svagheter för studiens 

resultat.  

 

7.1 Böckerna om Alfons Åberg som pedagogiska verktyg i 
vardagsteknik 
I studien har det framkommit att vardagliga tekniska föremål som förekommer i 

hemmet dominerar vilket går hand i hand med vad Axell (2015) kommer fram till 

nämligen att hemmets teknik är högt representerad när hon studerar barnlitteratur. I 

både den barnlitteratur som Axell studerar och i de fem böckerna om Alfons Åberg som 

ingår i min studie så är det just olika tekniska föremål från hemmet som är det centrala i 

barnlitteraturen. Vad kan detta egentligen beror på? En faktor som jag tror styr är att 

vardagsteknik i barnlitteratur fokuserar på hemmets teknik är att barnböckernas 

berättelser ofta utspelar sig i en hemmiljö, för att det läsande barnet ska känna igen sig 

och ha något att relatera till. Därav blir vardagliga tekniska föremål ifrån hemmet väl 

representerade som tekniska föremål. De övriga av Axells (2015) tekniska 

representationer finner jag inte alls i min studie, det kan tänkas bero på barnlitteraturen 

och vilken tid den representerar. Axells (2015) avhandling spänner över hundra år och 

får då större skiftningar eftersom barnboken representeras av den tid den återberättar 

vilket gör att krigsteknik, verkstadsteknik och hantverksteknik etcetera blir viktiga 

komponenter. När böckerna om Alfons Åberg skrevs så var det inte relevant att 

återberätta i barnlitteraturen om krigsteknik, verkstadsteknik och hantverksteknik, därav 

synliggjordes inte dessa typer av teknik. 

  

Den mänskliga viljekraften synliggör Axell (2015), i avhandling ses den mänskliga 

viljekraften som den aspekt som särskiljer människorna och djuren åt när det gäller 

skapandet av tekniska föremål. I böckerna om Alfons Åberg framträder den mänskliga 

viljekraften som dold/osynlig, däremot så kan jag som forskare se att bilderböckerna om 

Alfons Åberg ger uttryck för ett mänskligt behov men det är inget som skrivs ut i 

klartext. Det sker alltså inget särskiljande utav den mänskliga viljekraften i böckerna om 

Alfons Åberg eftersom det endast fokuseras på människor och inte djur så är det inte 

möjligt att se hur människan och djuren står i förhållande till varandra när det gäller 

vilja att skapa tekniska föremål.  

 

Westin (2003) anser att Karlson på taket är en technobody, där Karlssons kropp ses som 

teknologiserad och är en produkt av människans skapande och viljekraft. I böckerna om 

Alfons Åberg förekommer det inte någon technobody. Det som dock sker är att Alfons 

bygger en helikopter i Aja baja, Alfons Åberg med hjälp av helikopterns så kan Alfons 

flyga, vilket innebär att min studie och Westins studie särskiljer sig åt. Böckerna om 

Alfons Åberg använder ett tekniskt föremål för att kunna flyga medan Westin (2003) 

konstaterar att Karlsson på taket har en inbyggd propeller i sin kropp, vilket innebär att 

Karlson blir ett tekniskt föremål så måste Alfons Åberg istället används sig utav ett 

vardagliga tekniskt föremål för att kunna flyga. Skillnaden mellan Karlsson och Alfons 

Åberg är intressant, frågan som jag ställer är dock förstår ett barn som läser 

barnlitteraturen skillnaden mellan att behöva ett tekniskt föremål för att kunna flyga och 

att inte behöva ett tekniskt föremål för att kunna flyga? För ett barn tror jag inte att 
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denna skillnad är särskilt betydande utan det är själva flygandet och tekniken att flyga 

som är lockande för ett barn.
 

 

Jämför jag min studie med Axells avhandling så synliggör inte min studie samma teknik 

som den teknik som framkommer i Axells avhandling. Axell (2015) ser teknik utifrån 

sex teman, vilka är teknik som metamorf eller liknelser, teknik som antropomorf, teknik 

som autonom, teknik som kreativ drivkraft, männens teknik samt teknik som icke-

tidsbunden. De tre första grupperingarna av teman, förekommer inte överhuvudtaget 

inom de studerade böckerna om Alfons Åberg. Anledningen till detta är att i böckerna 

om Alfons Åberg är det människan som står i centrum och det är människans som utför 

de handlingar som är sammankopplade med teknik och de tekniska föremålen är enbart 

ett föremål. Däremot synliggör böckerna om Alfons Åberg det som Axell (2015) 

beskriver som en kreativ drivkraft, den kreativa drivkraften bygger på människans vilja 

och den tekniska utvecklingen är beroende av den kreativa processen. Väldigt tydligt 

framställs Alfons som en kreativ drivkraft i boken Aja baja, Alfons Åberg där är det 

Alfons som är den kreativa drivkraften och driver byggandet av helikoptern framåt. 

Däremot så synliggörs inte Alfons som samma kreativa drivkraft i de andra böckerna. 

Vad beror detta på? Avgörande i denna fråga är bilderböckernas berättelser i Aja baja, 

Alfons Åberg är det fokus på det kreativa byggandet, medan i övriga böcker står inte det 

kreativa byggandet i centrum, vilket leder till att den kreativa drivkraften inte blir så 

synlig i böckerna. I böckerna om Alfons Åberg förekommer det även teknik som är 

icke-tidsbunden, böckernas tekniska fokus ligger på tekniska föremål som används i 

människans vardag vilket gör att de flesta föremål som förmedlas i bilderböckerna 

utrycker just icke-tidsbunden teknik exempelvis, köksutrustning, verktyg och 

motorfordon. Däremot så anser jag inte att tekniken som är icke-tidsbunden förmedlas 

på det sätt som Axell (2015) beskriver. Författaren menar att tekniken som är icke-

tidsbunden är välbeskriven samt att föremålen är konstanta men kan användas till olika 

saker i berättelserna. Denna del överensstämmer inte med mitt resultat, eftersom i 

böckerna om Alfons Åberg sker det inte några noggranna beskrivningar av 

vardagstekniken, utan beskrivningarna är korta och enkla. Vardagsteknikens föremål 

används inte heller till olika saker i berättelserna utan de tekniska föremålen används 

inom sitt användningsområde. Vad beror denna skillnad på? Att böckerna om Alfons 

Åberg är riktade emot barn i åldern 3-6 år anser jag vara en avgörande faktor, jämfört 

med de böcker som Axell studerade som var anpassade för äldre barn. Skillnaden här 

blir att när Gunilla Bergström har skrivit böckerna om Alfons Åberg så har hon 

förenklat och anpassat till den åldern som hon skriver för. När barnböcker är riktade 

emot äldre barn så kan författarna skriva mer avancerat och behöver inte anpassa på 

samma satt. Det är denna anpassning som blir tydlig när min studie ställs i förhållande 

till Axells avhandling och aspekten icke-tidsbunden. 

 

I Axells (2015) avhandling så framkommer det att tekniken är presenterad utifrån den 

manliga sfären, teknik associeras med manligt i första hand istället för det kvinnliga. 

När det gäller böckerna om Alfons Åberg så ges inte de tekniska föremålen något kön 

överhuvudtaget utan förmålen skrivs fram enbart som ett föremål, det vill säga 

vardagstekniken förhåller sig könsneutral i böckerna om Alfons Åberg. Vad är det för 

faktorer som gör att vardagstekniken uttrycks som könsneutral i böckerna om Alfons 

Åberg, medan Axell menar att männens teknik kommer i fokus? Jag kan inte peka på 

några särskilda faktorer som är orsaken till denna skillnad. Dock så utgörs böckernas 

syfte att beskriva det vardagliga familjelivet, Gunilla Bergström har gjort ett medvetet 

val att enbart ge Alfons en pappa och ingen mamma, överhuvudtaget är det endast ett 

fåtal kvinnliga karaktärer med i böckerna exempelvis faster Fiffi och kompisen Milla. 
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De kvinnliga karaktärerna tar ett litet utrymme i böckerna, medan de manliga 

karaktärerna ges ett större utrymme. Att de manliga karaktärerna i Alfons Åberg – 

böckerna domminerar borde göra ett avtryck i hur de tekniska föremålen ges en 

könstillhörighet, dock ger inte detta förhållande något avtryck till hur föremål benämns 

eller ges en könstillhörighet utan där är författaren neutral i sitt återgivande.  

 

7.2 Barnlitteratur som kunskapsresurs i förskolan 
I studien framkommer det att i de fem böckerna om Alfons Åberg synliggörs 

vardagsteknik, vilket är vad förskolans läroplan efterfrågar att barnet ska få utveckla sin 

förmåga att urskilja teknik i vardagen samt hur enkel teknik fungerar (Lpfö98, rev. 

2010, 2011). Böckerna om Alfons Åberg kan förmedla traditionell vardagsteknik till ett 

barn, det vill säga tekniska föremål så som hammaren, sågen, bilen, lampan etcetera. 

Det som böckerna om Alfons Åberg däremot inte kan förmedla är modern 

vardagsteknik så som surfplattor och smartphones. Beroende på vilken vardagsteknik 

som förskolans verksamhet vill förmedla till barnet så kan böckerna om Alfons Åberg 

vara relevanta, det kan också vara så att förskolans verksamhet bör välja andra 

barnböcker än just böckerna om Alfons Åberg. Är verksamhetens syfte att använda 

barnlitteratur för att ge barnet fördjupade kunskaper utifrån läroplanets mål om att 

barnet ska få kunskaper i att urskilja teknik i vardagen samt hur enkel teknik fungerar 

(Lpfö98, rev. 2010, 2011). Då bör nyare och modernare barnlitteratur väljas för att få en 

modern vardagsteknik i fokus i förskolans verksamhet. Ytterliggare en aspekt i detta är 

skriften Förskola i utveckling: bakgrund till ändringar i förskolans läroplan 

(Utbildningsdepartementet, 2010) uttrycker att förskolan ska fokusera på hur kunskaper 

i teknik kan lösa vardagliga problem. Huruvida böckerna om Alfons Åberg belyser hur 

teknik kan lösa vardagliga problem kan diskuteras, jag anser inte att det är vardagliga 

tekniska problem som löses i böckerna om Alfons Åberg.  Har förskolläraren som syfte 

att barnlitteraturen ska visa hur lösningar på vardagliga problem kan ske då 

rekommenderar jag att annan lämplig barnlitteratur används istället än just serien om 

Alfons Åberg. 

 

Axell och Hallström (2011) skriver att i deras granskade barnlitteratur blir det tydligt att 

den teknik som är viktig för barnet att få kunskap om är vardagsteknik, det är precis 

denna typ av teknik som blir möjlig för barn att ta till sig genom böckerna om Alfons 

Åberg. I böckerna om Alfons Åberg ges barnet möjlighet att uppmärksamma olika 

tekniska föremål samt en enklare förklaring över hur de används i vardagen samt vilket 

behov som människan har av det tekniska föremålet. Dock så säger inte min studie att 

barnet per automatik får de här kunskaperna genom att läsa böckerna om Alfons Åberg. 

Däremot så handlar det om att barnet ges en möjlighet, vilket är viktigt i förskolans 

kontext. Förskolans verksamhet bygger på att ge barnet så många möjligheter som 

möjligt att urskilja teknik i vardagen och det är just den här möjligheten som 

barnlitteratur så som Alfons Åberg möjliggör i förskolans verksamhet.  

 

7.3 Vidare forskning 
Något som blir väldigt tydligt i denna studie är att studien ger ingen bild utav den 

egentliga kunskap som barnet tar till sig av vardagsteknik genom studien. Det som 

studien belyser är att bilderböckerna om Alfons Åberg synliggör vardagsteknik, men 

inte i vilken utsträckning som böckerna om Alfons Åberg faktiskt förmedlar kunskaper i 

vardagsteknik till det läsande barnet. Därav fångas jag av det som Mantzicopoulos och 

Patrick (2011) diskuterar alla att barnlitteraturen är en av de äldsta vägarna för att 

förmedla tekniskt kunnande. Min studie berör inte alls vilken kunskap kring 
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vardagsteknik som barnet får genom att läsa barnlitteratur med kopplingar till 

vardagsteknik. Därav anser jag att nästa steg i forskningen angående teknik i 

barnlitteratur borde beröra just barnets tekniska kunnande och vilket tekmiskt kunnande 

som barnet införlivar genom barnlitteratur?
 

 

7.4 Diskussion av metoden 
Genom studien besvarade jag studiens frågeställningar och dess syfte, vilket var 

målsättningen med studien. En styrka för studien anser jag är kategorin teknik som 

föremål innehåller tydliga föremål som är kopplade till vardagsteknik. Eftersom 

kopplingen mellan tekniska föremål och vardagsteknik blir tydlig i denna kategori, så 

blir målet med studien det vill säga syftet tydligt samt att kategorin stärker att 

vardagsteknik förekommer i  de fem böckerna om Alfons Åberg.  

 

Kategorin teknik som aktivitet, blir väldigt tunn i resultatet vilket gör att det är svårt att 

utläsa några generella drag för teknik som aktivitet. Anledningen till att det blir på det 

här sättet är att endast två böcker av de utvalda böckerna om Alfons Åberg belyser 

kategorin. Utifrån den här aspekten hade det varit önskvärt att mitt urval sett annorlunda 

ut, det vill säga att fler böcker inom Alfons Åberg hade medverkat i studien. För att 

bekräfta att teknik som aktivitet är en kategori som inte är vanligt förekommande inom 

Alfons Åberg eller för att belysa fler exempel som eventuellt hade funnits i andra 

böcker om Alfons Åberg, även andra bilderböcker än Alfons Åberg hade varit 

intressanta att studerat för att se vad som hade hänt med kategorin teknik som aktivitet. 

När jag gjorde mitt urval så handplockade jag de böckerna som starkast belyste 

vardagsteknik, inom Alfons-serien. Min bedömning är att övriga böcker inom Alfons-

serien inte hade tillfört så mycket mer till min studie och därav landande avgränsingen 

på fem böcker. Anledningen till att kategorin teknik som aktivitet inte blir så tydlig i 

resultatet beror på att böckerna om Alfons Åberg inte har som avsikt att var förmedlare 

av hur teknisk tillverkning och produktion sker. Konsekvensen för böckerna om Alfons 

Åberg är att de inte är en kunskapsresurs inom området teknik som aktivitet, utan för att 

läsaren ska kunna införliva kunskaper inom området teknik som aktivitet så behöver 

läsaren använda sig utav annan barnlitteratur i sitt sökande efter kunskap om 

tillverkning och produktion.  

 

Frågan kvarstår, hade jag kunnat gjort ett annat urval för att på så sätt få ett intressantare 

resultat? Hade jag gjort ett urval som lyft fram exempelvis olika barnböcker, olika 

karaktärer som var skrivna av olika författare, så hade studien fokuserat på att se 

skillnader och likheter mellan hur vardagsteknik kommer till uttryck, vilket hade gjort 

att studien fått en helt annan karaktär och blivit mer jämförande. Bokserien om Alfons 

Åberg är skriven av en författare och en författare tenderar att skriva på ett likartat sätt, 

vilket gör att skillnader inte blir så markerade utan likheterna blir större. Studien hade 

kunnat tillföra andra komponenter om urvalet hade lyft fram olika bilderböcker och 

olika karaktärer, däremot så hade det då inte varit en studie om Alfons Åberg.  
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