
ÖREBRO UNIVERSITET 
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 
Svenska språket  
Svenska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning f–3, 15 högskolepoäng 
VT 2019 

 
 

 

  

 

 

 

 

Teknik är inget för mig, eller? 
 

– En komparativ bildanalys, vilken undersöker tekniken i två bilderböcker utifrån 
ett genusperspektiv 

 

Maria Golowin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Handledare: Lisa Schmidt  



Sammanfattning  

Maria Golowin: Teknik är inget för mig, eller?: En komparativ bildanalys vilken undersöker 

tekniken i två bilderböcker utifrån ett genusperspektiv (2019). Självständigt arbete, Svenska 

inriktning f–3, avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings– 

och samhällsvetenskap.  

 

Uppsatsen jämför två svenska översättningar av bilderböckerna Lindbergh: Den äventyrliga 

berättelsen om en flygande mus (2014) och Armstrong: Den första musen på månen (2017) av 

den tyske författaren Torben Kuhlmann. Bilderböckerna innefattar rikligt med teknik och i 

översättningen av den förstnämnda boken benämns protagonisten som är en mus, som en  

hona, i översättningen av den sistnämnda boken benämns musen som en hane. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka likheter och skillnader i hur mössen framställs ur ett 

genusperspektiv samt hur mössen behandlar teknik. Analysen är komparativ, det vill säga 

jämförande. Det som jämförs är hur protagonisterna ser på sig själva och sin förmåga att 

uppfinna och vara tekniska beroende på vilket kön de har. Detta görs med utgångspunkt i 

begreppet ikonotext, det vill säga genom ett stadium av sambandet mellan bild och text. 

Analysen lyfter några likheter och olikheter i bilderböckerna och hur det påverkar hur vi ser 

på flickor eller pojkar i förhållande till teknik. I analysen framgår att det finns en skillnad i 

hur protagonisten som benämns som hona och protagonisten som benämns som hane 

illustreras. Det framgår också att musen som är hane behandlar både mjuk och hård teknik, 

och att musen som är hona mest kommer i kontakt med den hårda tekniken. Uppsatsen 

diskuterar även hur bilderböckerna kan användas i undervisningssyfte och visar på att det 

fortfarande finns ett behov av fler högläsningsböcker som kopplar ihop teknik med kvinnliga 

förebilder. Då högläsningsböcker skulle kunna öka intresse för teknik hos flickor. 
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1. Inledning 

I ett allt mer teknikberoende samhälle krävs att elever får intresse för och utvecklar kunskap 

inom teknik, men ämnet teknik har i dagens läroplan få undervisningstimmar jämfört med 

övriga ämnen. Ämnet svenska ges exempelvis 680 timmar och teknik 47 timmar per läsår 

(Skolverket 2019). De få tekniktimmarna förbrukas snabbt, därför skulle ämnesöverskridande 

undervisning kunna underlätta, utvidga och härigenom potentiellt också öka intresset för 

teknik hos fler elever. Ulrika Sultan har forskat på flickor i förhållande till teknik, och i 

artikeln ”Flickors teknikintresse i fokus” betonar Sultan att samhället vi lever och verkar i 

formar oss och leder oss att tro att vi är menade att göra en viss sorts saker beroende på vilket 

kön vi har. Därför behöver skolan utmana våra föreställningar om vad teknik är och vem 

teknik är till för (Sultan 2018, s. 32–33). Att få fler flickor att intressera sig för teknik är 

samtidigt något som engagerar allt fler. Bland annat har popikonen ”Robyn” i samarbete med 

KTH arrangerat teknikfestivalen Tekla sen några år tillbaka i Sverige, ett koncept som under 

de senaste åren även spridit sig utomlands. Teknikfestivalen riktar sig till flickor i 11–15 års 

åldern (Dickson 2015). Även föreningen ”Girls in STEM” (Science, Technology, Engineering 

and Mathematics), riktar sig till flickor och bildades år 2016 för att öka flickors intresse för 

teknik (Nyhetsmorgon live 2019–04–10). 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag uppmärksammat att barnböcker och 

högläsning ofta är uppskattat bland elever i de yngre årskurserna, både bland flickor och 

pojkar. Litteraturvetaren Monica Reichenberg skriver i boken Vägar till läsförståelse: texten, 

läsaren, samtalet, att en av skolans viktigaste uppgifter är att lära barn läsa samt uppmuntra 

läsning. En god läsförmåga är således av stor vikt för att skapa ett intresse för och en lust att 

vilja läsa. Reichenberg menar vidare att elever som dessutom fått mycket läst för sig innan de 

börjat skolan har ett större ordförråd och lättare att förstå en text än en elev som inte fått höra 

mycket högläsning (Reichenberg 2014, s. 7, 36–37). Högläsning ger alltså elever ett ökat 

ordförråd och på sikt även ett större intresse för att lära sig bokstäver och småningom lära sig 

skriva och läsa på egen hand. Detta lyfter även didaktikforskaren Tuula Merisuo–Storm i 

artikeln ”Girls and Boys Like to Read and Write Different Text”, och hon menar att elevernas 

intresse för något kan höja motivationen att vilja lära sig läsa. Merisuo–Storm skriver även att 

flickor presterar bättre än pojkar när det kommer till läsning då flickor i allmänhet har ett 

större intresse för läsning (Merisuo–Storm 2006, s. 111–112, 117, 124). Att pojkar inte är lika 

framåt som flickor när det kommer till läsinlärning är något som även Susan M. Landt, 
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forskare i utbildningsvetenskap skriver om i artikeln ”Books for Boys: Multicultural 

Literature with Strong Male Characters” (Landt 2013, s. 2). Visserligen är det ett problem att 

pojkar inte lär sig läsa och intressera sig för läsning i samma takt som flickor, men kanske 

skulle flickors i allmänhet större intresse för läsning kunna användas som en morot för att 

introducera och intressera flickor för ämnet teknik, då teknik är ett område där flickor är 

underrepresenterade. Landt menar vidare i likhet med Reichenberg och Merisuo–Storm att 

läslust lättare infinner sig om eleven är motiverad (Landt 2013, s. 2). Om flickor kan känna 

igen sig i bilderböcker kan motivation förhoppningsvis lättare infinna sig med en ökad 

förståelse för att teknik handlar om mycket mer än att bara ”mecka på bilar”. 

 

I läroplanen för grundskolan och ämnet teknik står det att eleverna bland annat ska få utveckla 

sin förmåga att ”identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och 

funktion", samt ”värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö” 

(Skolverket 2011, reviderad 2018, s. 292). Under centralt innehåll står det att eleven ska få ta 

del av ”[n]ågra vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen” (Skolverket 2011, 

reviderad 2018, s. 293). I läroplanen står det vidare att elever genom undervisning i ämnet 

svenska ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ”läsa och analysera skönlitteratur 

och andra texter för olika syften” (Skolverket 2011, reviderad 2018, s. 258). Under centralt 

innehåll står att eleverna ska få ta del av berättande texter för barn från olika tider och från 

skilda delar av världen. Eleverna ska även få bekanta sig med olika texter, bland annat 

bilderböcker och sagor, samt berättande texter som belyser människors upplevelser och 

erfarenheter (Skolverket 2011, reviderad 2018, s. 258). Dessa förmågor och mål kommer alla 

på ett eller annat sätt anknytas till analysen eller diskussionen i denna uppsats.  

 

1.1 Syfte   

I denna uppsats analyserar jag vilken teknik som blir synlig i två bilderböcker utifrån ett 

genusperspektiv. Syftet med en sådan analys är att synliggöra hur teknik representeras i 

samtida bilderböcker samt undersöka hur mössen och de andra karaktärerna i böckerna 

framställs ur ett genusperspektiv, och genom det diskutera hur bilderböckerna kan användas i 

undervisningen. Böckerna ifråga är Lindbergh: Den äventyrliga berättelsen om en flygande 

mus (2014), översatt av Carina Gabrielsson Edling och Armstrong: Den första musen på 

månen (2017) översatt av Gunilla Halkjaer Olofsson, båda skrivna och illustrerade av den 

tyske författaren Torben Kuhlmann. Genusperspektivet undersöks främst via 

huvudkaraktärerna, även kallade protagonister och deras förhållande till teknik, då 
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protagonisten i den svenska översättningen av första boken benämns som en ”hon” och 

protagonisten i den andra boken benämns som en ”han”.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Vilka likheter och skillnader finns det i framställningen av protagonisterna utifrån ett 

genusperspektiv? 

• På vilket sätt framställs övriga män och kvinnor i böckerna utifrån ett 

genusperspektiv? 

• Hur förhåller sig protagonisterna i de utvalda böckerna till teknik? 

 

Underfrågan till mina huvudfrågor lyder:  

• På vilket sätt skulle dessa böcker kunna användas i undervisningen? 

 

1.3 Disposition  

Uppsatsen kommer struktureras genom att först beskriva metoden för analysen som innefattar 

en komparativ metod och en bildanalys ur ett genusperspektiv. Därefter redogör jag för min 

informationssökning och tidigare forskning samt för vad teknik är och hur tekniken synliggörs 

i barnböcker. Detta leder till analysen av Lindbergh: Den äventyrliga berättelsen om en 

flygande mus (2014) och Armstrong: Den första musen på månen (2017). I följande arbete 

kommer bilderböckerna enbart benämnas Lindbergh och Armstrong. Analysen är uppdelad i 

underrubriker vilka baseras på frågeställningarna i denna uppsats. En sammanfattning av 

analysen leder till en diskussion där analysen relateras till läraryrket. Sedan presenterar jag 

förslag på vidare forskning. Avslutningsvis ger jag exempel på hur bilderböckerna Lindbergh 

och Armstrong skulle kunna användas i undervisningen.  

 

  



 4 

2. Metod och teori 

I föreliggande kapitel presenteras metod och teori för detta arbete. Jag redogör även för hur 

uppsatsen uppfyller både en kvantitativ samt kvalitativ del. Sist beskrivs hur genusperspektiv 

definieras i denna uppsats.  

 

2.1 Komparativ metod utifrån bildanalys 

Metoden som används i denna uppsats är komparativ då två bilderböcker jämförs med 

varandra i förhållande till frågeställningarna i denna uppsats. Detta görs genom en närläsning 

och bildanalys utifrån begreppet ikonotext vilket avser samspelet mellan text och bild (Rhedin 

2001, s. 74). I analysen används även några aspekter ur Bilderboken: på väg mot en teori som 

litteraturvetaren Ulla Rhedin lyfter som väsentliga när det kommer till bildanalys. Aspekterna 

är följande: Bilderbokens format, omslagsbild, rörelseriktning samt kompositioner inom 

bilden (Ulla Rhedin 2001, s. 146–148, 171–172). Detta görs utifrån ett genusperspektiv. 

 

Rhedin definierar begreppet bilderbok som en bok innehållande text och bild, där bilder 

förekommer i stor utsträckning, minst en bild per uppslag. Rhedin lyfter hur bilderböcker kan 

framställas utifrån tre olika bilderbokskoncept. Dessa är: ”illustrerad bilderbok”, där texten 

kan stå för sig själv och bilden representerar en liten del av textens innehåll. ”Expanderande 

bilderbok”, här förstärker bilden det texten säger, bilden innehåller således mer information 

än vad texten återger. Det tredje och sista konceptet är den ”genuina bilderboken”, där 

bilderna kan tala för sig själv. En genuin bilderbok kan exempelvis ha ett helt uppslag med 

bara bild utan text. Rhedin menar dock att böcker inte alltid är renodlade i endast en av dessa 

tre bilderbokskoncept (Rhedin 2001, s. 17, 73, 75, 88, 96). Lindbergh och Armstrong är till 

stor del genuina samt expanderade bilderböcker då de innefattar detaljrika illustrationer som 

kan tala för sig själva. Rhedin poängterar vikten av att bilderböcker i första hand borde tilltala 

den unga läsaren, men att marknaden till stor del vänder sig till vuxna då det oftast är de som 

köper böckerna (Rhedin 2001, s 136).  

 

Den här uppsatsen är resultatet av både kvalitativa och kvantitativa studier. Forskaren Alan 

Bryman skriver i Samhällsvetenskapliga metoder, att en kvalitativ studie innefattar en 

forskningsstrategi som bygger på ord och är tolkande (Bryman 2011, s. 340). Den kvalitativa 

delen i uppsatsen inbegriper en subjektiv analys av de valda böckerna utifrån vilken teknik 

som blir synlig i dem i förhållande till vilket kön protagonisten har. Bryman menar att 
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kvantitativ metod är inte lika central i litteraturvetenskap då mätning, validitet och numeriska 

data kopplas samman med begreppet (Bryman 2011, s, 150). Den här uppsatsen innehåller 

dock en liten del mätning då den kvantitativa delen grundar sig i att undersöka och räkna hur 

många kvinnor respektive män som illustreras i böckerna utifrån ett genusperspektiv. Detta 

görs för att synliggöra hur stor plats kvinnan har i bilderböckerna Lindbergh och Armstrong. 

 

2.2 Genusperspektiv 

Ett genusperspektiv används för att undersöka frågeställningarna i uppsatsen. Ordet genus har 

många olika betydelser beroende på sammanhanget. Genusperspektiv går att se från många 

olika vinklar beroende på vilket syfte en har med perspektivet. Utvecklingspedagogen Maria 

Heimer skriver i Normkreativitet i barn– och ungdomslitteraturen att genus bygger på 

föreställningen om att det finns ett kvinnligt och ett manligt kön (Heimer 2018, s. 129). I 

Barnbokens byggklossar konstaterar barnlitteraturforskaren Maria Nikolajeva att det finns 

könsstereotypa föreställningar om hur en ska vara som flicka och pojke. Egenskaper som 

flickor ofta tilldelas är att de ska vara milda, lydiga och duktiga medan pojkar ska vara hårda, 

aggressiva och äventyrliga. Dessa stereotypa normer är inte lika påfallande i barnlitteratur 

som skrivs idag som de var under 1960- och 1970-talet när genus började uppmärksammas i 

litteraturen, men de förekommer än idag och det är viktigt att vara medveten om det. 

Nikolajeva menar vidare att det är komplext att prata om maskulint och feminint då rådande 

normer är olika beroende på var i världen en befinner sig. Det manliga är vanligtvis kopplat 

till normen, och det behöver en vara medveten om vid en analys av vad som betraktas som 

manligt och kvinnligt då barnböcker oftast följer manliga mönster. Flickor utvecklas 

exempelvis sällan mycket i berättelser vilket män gör, och de få kvinnor som har maskulina 

drag tvingas ofta dra sig tillbaka till de feminina dragen före berättelsens slut. Undantagen där 

kvinnliga figurer kan få vara som de är utan att ha typiska stereotypa drag återfinns i genrerna 

Science Fiction och Fantasy (Nikolajeva 2017, s. 191–193).  

 

I Nationalencyklopedin står det att genusperspektiv innefattar en ”uppfattning av något utifrån 

olika kön” (Nationalencyklopedin, genusperspektiv). Det står även att genus är ett begrepp 

som används för att förstå de föreställningar och handlingar som formar människors sociala 

kön (Manns och Hirdman 2019). Nikolajeva beskriver performativt genus, där karaktärer i 

barnböcker antingen följer ett visst beteende som avslöjar deras genustillhörighet, eller väljer 

att bryta mot det mönstret (Nikolajeva 2017, s, 192). Det handlar således inte om att i så stor 

utsträckning analysera det biologiska könet i en barnboksanalys, då alla flickor och pojkar 
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inte identifierar sig som sitt biologiska kön. Det handlar snarare om att identifiera det socialt 

konstruerade könet. Det är utifrån det perspektivet som analysmaterialet undersöks. 

 

3. Forskningsöversikt 

I följande kapitel redovisar jag min informationssökning och redogör för tidigare forskning på 

området. Urvalskriterier samt hur jag gått tillväga vid valet av primärmaterial lyfts fram. Vad 

teknik är och hur teknik synliggörs i barnlitteratur samt varför det är viktigt att synliggöra 

flickor i förhållande till teknik diskuteras även.  

 

3.1 Informationssökning 

Informationssökning har skett systematiskt i syfte att hitta forskning som behandlat ämnet 

teknik ur ett genusperspektiv. De databaser som använts är följande: ERIC, LIBRIS, DiVA, 

ELSA och SwePub. Sökord som använts är: ”barnbok”, ”children's book”, ”bilderbok”, 

”picture book”, ”teknik”, ”technique”, ”genusperspektiv”, ”gender perspective”, ”flickor”, 

”girls”, ”grundskola”, ”elementary school”. Jag har enbart valt artiklar som är ”peer reviwed” 

och som funnits tillgängliga i sin helhet, det vill säga som ”full text”. Materialet jag har 

använt är både vetenskapliga artiklar, böcker och studentuppsatser.  

 

3.2 Tidigare forskning 

Marja van den Heuvel–Panhuizen, Sylvia van den Boogaard och Brian Doig, alla tre forskare 

i matematik, har i artikeln ”Picture Books Stimulate the Learning of Mathematics” undersökt 

hur unga elever kan skapa ett intresse för matematik genom bilderböcker. Enligt forskarna 

kunde eleverna börja intressera sig för ämnet, i detta fall matematik, när de fick analysera 

bilder i böcker och vad som hände i dem (Hauvel–Panhuizen, Boogaard och Doig 2009, s. 30, 

32). Diskussioner kring bilder i klassrummet är således av stor vikt. På samma sätt tänker jag 

att bilderboken kan användas för att skapa ett intresse för ämnet teknik. Det finns ett flertal 

tidigare studier som forskat på bilderböcker i förhållande till genus. Bland annat har 

utbildningsforskaren Clare Bartholomaeus i artikeln ”´Girls can like boy toys´: junior primary 

school childrens´s understanding of feminist picture books” undersökt hur barn i 6–7 års 

åldern tolkar feministiska bilderböcker. Hon kom fram till att igenkänning är viktigt för att 

kunna ta till sig ett innehåll, vilket visade sig vara svårt för barnen i studien då karaktärerna i 

böckerna utmanade normen och inte var välbekanta för barnen. Vid frågan om vem de 

identifierade sig med i böckerna valde de flesta barnen en karaktär med samma kön som de 
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själv hade (Bartholomaeus 2015, s. 944). Genusforskaren Wendy Faulkner undersökte i 

artikeln ”The technology question in feminism: a view from feminist technology studies” 

förhållandet mellan teknik och kön och lyfter fram problematiken med att teknik i hög grad 

kopplas ihop med maskulinitet. Falkner betonar även fördelarna med att få fler kvinnor att 

intressera sig för teknik. Hon menar att kvinnor vet vilket behov hos kvinnor som behöver 

tillfredsställas, och på så vis är en kvinna bättre lämpad än en man att skapa artefakter för 

kvinnor (Faulkner 2001, s. 79, 92).  

 

Jag har hittat tidigare studentuppsatser som har analyserat barnböcker i förhållande till genus 

och även förhållandet mellan teknik och barnlitteratur. Det finns ett flertal uppsatser som 

behandlat genus och bilderböcker. Bland annat skrev Anna Gustafsson, student vid 

Södertörns högskola, en kandidatuppsats med titeln: ”Genus i barnboken – En undersökning 

om hur flickor och pojkar skildras i barnböcker” (2011). Gustafssons fokus låg på att 

undersöka hur flickor och pojkar porträtterades i barnböcker, vilket är en del av det fokus 

även jag har i den här uppsatsen. Gustafsson kom fram till att barn behöver förebilder i 

barnböcker (Gustafsson 2011, s. 37). I Erika Axelssons kandidatuppsats: ”Bildanalys av 

användaren och utvecklare av tekniken i barnböcker ur ett genusperspektiv” (2018), 

undersöks hur genusaspekter kommer till uttryck i barnböcker med fokus på teknikinnehållet, 

områden som även jag behandlar i denna uppsats. Axelsson har analyserat Gunilla 

Bergströms Alfons Åberg och Linda Liukas Hej Ruby-böcker och kom fram till vikten av att 

pedagoger behöver vara närvarande och stötta barnen i deras reflektioner vid läsning av 

barnböcker (Axelsson 2018, s. 22). Axelssons fokus var dock riktat till förskolebarn medan 

jag riktar mig till åldern 6–9 år.  

 

Utöver Axelssons uppsats har jag i min efterforskning inte funnit fler uppsatser som 

behandlar flickor i förhållande till teknik i bilderböcker (Axelsson 2018). Därmed inte sagt att 

det inte finns, men troligtvis är det ganska få som analyserat bilderböcker med en uttryckligen 

teknikintresserad flicka som protagonist, då jag inte funnit fler uppsatser med den vinklingen. 

Detta kan bero på att få bilderböcker handlar om flickor som sysslar med maskulint kodad 

och maskinell teknik för den åldersgrupp jag är intresserad av. Därför har fokus legat på att 

leta efter den kopplingen i den här uppsatsen.  
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3.2.1. Urvalskriterier  

De urvalskriterier jag haft vid val av analysmaterial är följande: 

 Böckerna behöver rikta sig till rätt åldersgrupp, det vill säga 6–9 åringar. 

 Minst en av böckerna behöver en protagonist som benämns som flicka. 

 Protagonisten som benämns som flicka ska vara en drivande karaktär. 

 Tekniken i barnböckerna behöver vara tydlig och uttalad, innefatta uppfinningar, 

prövningar och omprövningar. 

 

3.3 Val av primärmaterial 

Varje berättelse innefattar protagonister, vilka är de som en berättelse kretsar kring. 

Protagonisten är ofta den som presenteras först i en bok. Berättelser innefattar även 

bikaraktärer som är alla karaktärer utöver protagonisten. I en närmare granskning av en 

berättelse kan det dock visa sig att det kan finnas olika tolkningar av vem en berättelse 

handlar om (Nikolajeva 2017, s.154–155). Under min research blev det tydligt att det inte 

finns många barnböcker som framställer kvinnliga protagonister, eller flickor som drivande 

deltagare när det kommer till teknik och teknikintresse för målgruppen 6–9 år. Däremot 

hittade jag fler verk som har protagonister som är män eller pojkar vilka utför de mest 

fantastiska uppfinningar. Exempel på sådana böcker är barnboksförfattaren och illustratören 

Sven Nordqvists böcker Pettson och Findus och Mamma Mu, där kråkan i den senare boken 

vid en första anblick är den uppfinningsrika då han behandlar en manligt kodad teknik. 

Barnboksförfattaren och konstnären Jan Lööfs samling av bilderböcker samt författaren och 

journalisten George Johanssons böcker Mulle Meck är även de exempel på böcker som 

framställer teknik med manliga protagonister. Många av dessa böcker har redan analyserats 

med fokus på barnböcker och teknik. Cecilia Axell, forskare inom teknikdidaktik, har i boken 

Upptäck tekniken i barnlitteraturen bland annat granskat och identifierat tekniken i både 

bilderböckerna Pettson och Findus samt Mamma mu (Axell 2017, s. 107–141). 

 

Nikolajeva har uppmärksammat att det finns en ny generation av svenska kvinnliga barn- och 

ungdomsförfattare som har lyckats få en plats som författare i ett tidigare mansdominerat 

yrke. De kvinnliga författarna ger en ny bild av flickor och vad flickor kan åstadkomma 

(Nikolajeva 2017, s. 202). Jag har hittat bilderböcker som uttryckligen skildrar flickor som 

sysslar med teknik, men främst för åldrarna 3–6 år. Exempel på sådana böcker är bland annat 

Här kommer UppfinnarJohanna! av författaren Ann–Christine Magnusson och illustratören 
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Lovisa Lesse utgiven av Olika förlag vars slogan är: ”Ut med stereotyper, in med 

möjligheter” och Snurran, av barnboksförfattaren Eva Bergström som handlar om en livlig 

uppfinningsrik kattunge som är en hona. Händiga Hanna av författaren Titti Knutsson har 

också en stark flicka som är teknikintresserad som protagonist. Barnboksförfattaren Astrid 

Lindgren presenterar Pippi som en uppfinningsrik flicka i böckerna om Pippi Långstrump. 

Många Pippi Långstrump– böcker är dock riktade till yngre barn. Förutom de nämnda 

böckerna här ovan har jag inte hittat tidigare barnböcker som specifikt undersökt flickors plats 

i barnlitteratur i förhållande till teknik och uppfinningar.  

 

Då åldersgruppen för de böcker jag nämnt här innan är fel för mitt fokus har jag istället valt 

att analysera Gabrielsson Edling svenska översättning av boken Lindbergh (2014) samt 

Halkjaer Olofssons översättning av boken Armstrong (2017), båda skapade av Torben 

Kuhlmann för åldersgruppen 6–9 år. Dessa böcker valdes då de är skrivna och illustrerade av 

en och samma författare som skriver om historiska händelser, med ett fiktivt inslag då 

protagonisterna består av möss. I den svenska översättningen av Gabrielsson Edling benämns 

protagonisten ”hon” i Lindbergh och i den svenska översättningen av Halkjaer Olofsson 

benämns protagonisten som en ”han” i Armstrong. De utvalda böckernas illustrationer är 

informations- och detaljrika och tekniken flödar i dem. Lindbergh utspelar sig i början av 

1900-talet och Armstrong under slutet av 1960-talet. Det vill säga vid ungefär samma tid som 

många människor emigrerade till bland annat Nordamerika (Nationalencyklopedin, Svenska 

Emigrantinstitutet). Kvinnans roll i samhället påbörjade även en förändring under denna tid. 

Universitetsvärlden hade öppnat sig för alla vilket gav kvinnor andra förutsättningar än de 

haft tidigare (Universitetskanslersämbetet 2018). Detta är väsentligt då tiden berättar något 

om vilka platser män och kvinnor har haft i samhället vid olika tidpunkter i historien. 

Kuhlmann är illustratör i grund och botten och han skrev den första boken Lindbergh som sitt 

examensarbete vid högskolan i Hamburg år 2012, utgiven på förlag 2014. Boken Armstrong 

gavs ut tre år senare, år 2017 efter succén med den första boken.  

 

3.4 Vad är teknik? 

För att kunna analysera på vilket sätt protagonisterna använder teknik behöver vi först reda ut 

vad teknik är. En motfråga till ”vad är teknik” kan vara ”vad är inte teknik”? Axell skriver att 

teknik är allt som skapats för att uppfylla ett visst behov hos oss människor. Det vill säga de 

artefakter som vi människor skapat (Axell 2017, s. 13–14, 16). Med artefakt menas fabricerat 

föremål, skapat av människohand (Nationalencyklopedin, Artefakt). Axell talar om både hård 
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och mjuk teknik och att de innefattar olika typer av teknik. Denna indelning har lett till att 

tekniken har blivit genuskodad. Den mjuka tekniken innefattar kvinnligt kodad teknik, såsom 

köksapparater, nappflaskor och läkemedel. Den tekniken synliggörs dock inte ofta, då så 

kallad riktig teknik är starkt kopplat till hård teknik och maskulinitet. Den hårda tekniken 

innefattar således system, fabriker, energikällor och så vidare (Axell 2017, s. 56, 57). 

Genusforskaren Yvonne Eriksson skriver i ”Teknik och genus i bilder som vänder sig till 

barn” att det gäller att synliggöra tekniken, i detta fall för eleverna, då den finns runtomkring 

oss hela tiden (Eriksson och Asztalos Morell 2013, s. 231). Axell menar i sin tur att ämnet 

teknik i skolan handlar om att erbjuda eleverna en allmänbildning och insiktsfullhet om 

teknikämnet samt att vidga begreppet teknik. Detta ur ett samhälleligt och 

samhällsvetenskapligt perspektiv. Axell lyfter att detta bör göras genom att skapa kreativitet 

och innovationsglädje hos eleverna, då de orden sällan förknippas med teknik i skolan (Axell 

2017, s. 38, 68).  

 

3.4.1 Hur synliggörs teknik i barnlitteratur?  

Tekniken finns, som tidigare nämnts runtomkring oss hela tiden, och Axell påpekar att det 

finns många tänkbara teknikteman som lärare kan synliggöra via barnlitteratur med avstamp i 

läroplanen. Några exempel är teknik och genus samt teknikens symboliska värde. Teknik i 

förhållande till genus handlar om att påvisa hur tekniken har inflytande över oss, samt vem 

som besitter makten att styra över den då makt och arbetsfördelning ser olika ut i samhället. 

Vi tillskrivs olika roller och förväntningar beroende på vilket kön vi har då genus är socialt 

konstruerat. Med teknikens symboliska värde menas att tekniken säger något om oss 

människor. Med tekniken vill vi tillfredsställa behov, men vi nöjer oss inte, vi fortsätter 

uppfinna och har skapat bland annat vapen, som inte är nödvändiga men som gör att vi kan 

härska över andra (Axell 2017, s. 43, 51–52). Teknik i förhållande till genus behandlas 

genomgående i analysen i denna uppsats och teknikens symboliska värde lyfts fram via 

mössens vilja att hela tiden övervinna sig själva och vad allt de är kapabla att göra för att nå 

sina mål. I barnböckerna som valts ut till den här uppsatsen behandlas teknik av mössen som i 

en fabel, där djuren blir förmänskligade då de går på två ben och talar människospråk. 

 

Sökande efter analysmaterial till den här uppsatsen hade kunnat fokusera på att hitta en eller 

fler böcker med en kvinnlig protagonist men som inte specifikt behandlar hård teknik då den 

mjuka tekniken ändå hade gått att upptäcka. I detta arbete valde jag dock att specifikt leta 

efter bilderböcker där tekniken vid första anblick är mer åt det hårda hållet, i förhoppning om 
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att kunna stärka flickor i förhållande till den så kallade hårda mer manligt kodade tekniken. I 

analysen avgränsar jag mig till protagonisternas skapande av artefakter, trots att de 

representeras av möss och inte människor. Jag kommer således titta efter vilken teknik 

mössen skapar snarare än att undersöka all den teknik som finns runtomkring mössen i 

illustrationerna. Detta då bilderna bland annat består av bilder på fartyg, vilka innefattar en 

samling olika tekniska system som hänger samman. Däremot kopplar jag kort till fartyget 

Titanic (Ulfvarson 2019) i min analys, då Titanic sjönk vid ungefär samma tid som boken 

Lindbergh utspelar sig och det är intressant ur ett genusperspektiv då kvinnor inte fått synas i 

samma miljöer som män i alla tider. Fokus ligger dock huvudsakligen på att analysera vilken 

teknik mössen behandlar, samt om den behandlas på olika sätt beroende på om det är den mus 

som benämns som hona eller som hane som behandlar respektive teknik. 

 

3.4.2 Varför ska flickor synliggöras i barnlitteratur som behandlar teknik? 

Barnboksforskaren Lena Kåreland skriver i Möte med barnboken: linjer och utveckling i 

svensk barn– och ungdomslitteratur att barn är stora bildkonsumenter som lätt gör en egen 

tolkning av bilderboken och dess innehåll. Kåreland menar vidare att bilden är en viktig 

byggsten i kommunikationen människor emellan och att barnböcker kan skildra historiska 

händelser och tekniska utvecklingar över tid. Kåreland påpekar dock att böckerna som 

innefattade teknik i början av 1930-talet endast riktade sig till pojkar (Kåreland 2001, s. 43, 

89). Då en stor del av elevers interaktion med bilderböcker bygger på att de kan identifiera sig 

med någon av karaktärerna i dem är det viktigt att det finns karaktärer som alla elever oavsett 

kön kan identifiera sig med (Kåreland 2005, s. 161–162). Detta lyfter även Eriksson som 

menar att de sociala konstruktioner av kön vi har leder oss att tro att de hänger samman med 

olika yrken och yrkesroller. Kvinnor förväntas därigenom inte vara intresserade av yrken som 

exempelvis ingenjör (Eriksson 2013, s. 232–233). Teknik har en maskulin stämpel och den 

behöver brytas för att flickor ska känna att teknikämnet är något som även de kan identifiera 

sig med. Utmanande frågor bör därför ställas till elever för att utveckla deras föreställningar 

och idéer om vad teknik är. Här har skolan således en viktig roll i det arbetet menar Axell 

(2017, s. 54, 179). 

 

Flickor behöver finnas representerade i barnböcker som behandlar teknik och uppfinningar 

för att ett intresse för teknik lättare ska kunna infinna sig. Detta borde erbjudas till elever både 

genom mer faktabaserade böcker och genom bilderböcker, för givetvis finns det exempel på 

kvinnor som är och har varit framstående uppfinnare av tekniska artefakter genom tiden. 
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Exempel på faktabaserade böcker som lyfter kvinnor i historien är: Godnattsagor för 

rebelltjejer (Favilli och Cavallo 2017), samt Amelia Earhart – Små människor, STORA 

DRÖMMAR (Sanchez Vegara och Mariadiamantes 2017). I dessa böcker får flickorna 

och kvinnorna ta plats och synas. Böckerna baseras på verkliga händelser och personer 

och den sistnämnda boken handlar om Amelia Earhart, den första kvinnan som flög över 

Atlanten år 1928 (Nationalencyklopedin, Amelia Earhart), bara ett år efter Charles 

Lindbergh som var den första mannen som flygande korsade Atlanten år 1927. Det är just 

Charles Lindbergh som författaren till mina valda analysverk, Kuhlmann väljer att 

skildra i boken Lindbergh.  

 

4. Analys 

Analysen påbörjas med en kort inledning för att sedan behandla Rhedins (2001) aspekter om 

bilderboken vilket leder till en sammanfattning av böckernas handling samt en presentation av 

protagonisterna. Detta följs av en beskrivning av människorna i berättelserna utifrån ett 

genusperspektiv med syfte att undersöka hur många av respektive kön som illustreras. Vidare 

följs en diskussion kring protagonisternas förhållande till teknik och hur de använder teknik i 

varje bok. Detta görs i den beskrivna ordningen med en bok i taget för att få en systematik i 

analysen. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning av båda böckerna utifrån vad som 

framkommit i analysen. Eftersom Lindbergh och Armstrong inte är paginerade har jag valt att 

benämna sidan efter försättsbladet, där berättelserna börjar, för sida 1. 

 

4.1 Bildanalys av Lindbergh  

I min analys, vilken utgår från begreppet ikonotext ligger fokus på att undersöka vilken teknik 

som blir synlig i de utvalda bilderböckerna utifrån ett genusperspektiv. Detta görs för att se 

vilka likheter och skillnader som finns i gestaltningen av den kvinnliga samt den manliga 

protagonisten och deras respektive relation till mjuk versus hård teknik. Rhedins definition av 

bilderbokens format, omslagsbild, rörelseriktning samt kompositioner inom bilden kommer 

analyseras (Rhedin 2001, s. 146–148, 171–172). I böckerna Lindbergh och Armstrong är det 

vid en första anblick ingen tvekan om att det är mössen som är protagonister i bägge 

böckerna. För en ung läsare kommer det troligtvis fortsätta vara så, men för en vuxen blir det 

snart tydligt att böckerna är uppkallade efter två kända män i historien, Charles Lindbergh och 

Neil Armstrong. Om böckerna kretsar kring de kända männen eller mössen är upp till var och 

en att avgöra.  
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Boken Lindbergh är en stor tung bok, 28 x 21,5 cm i stående format med en bild som täcker 

hela bokens framsida, vilken är mörk och mystisk och vid första anblick ger boken en 

gammaldags känsla med sina slitna hörn. Boken har 76 sidor och bilderna är bokens största 

behållning då de innefattar detaljrika illustrationer med mycket teknik, uppfinningar och 

skapande av artefakter. Framsidan ger information om vad boken ska handla om och fångar 

läsaren med detaljer. Bilden på framsidan består utav en liten mus med ett par vingar på 

ryggen och glasögon på huvudet sittandes fram på ett stort flygplan. På planet står texten 

”Spirit of St.Louis”. Flygplanet pryds även med flaggor från nitton olika länder. Musen tittar 

framåt och rörelseriktningen inbjuder läsaren att öppna boken och börja läsa den. 

Illustrationen är troligtvis målad så för att författaren har en intention med riktningen, att leda 

läsaren in i boken och följa med på musens äventyr. Rhedin menar att detta sätt att illustrera 

en bild är bildkonstnärens sätt att leda vidare eller låta läsaren stanna upp vid bilder (Rhedin 

2001, s. 171–172).  

 

På försättsbladet finns en bild på ett tidningsuppslag där utgivningsdatum och år syns tydligt: 

”New York. May 22nd, 1927”. På bilden på tidningsuppslaget står en man i 25 års åldern 

framför ett flygplan med texten: ”spirit of St. Louis”. Texten till bilden lyder: ”Aviator 

Charles Lindbergh`s ”... Mer av texten syns inte. Då Charles Lindbergh på försättsbladet är 

cirka 25 år gammal och återfinns som barn i slutet av berättelsen, då cirka 5 år gammal drar 

jag slutsatsen att boken utspelar sig kring 1907. Informationen om tiden då boken utspelar sig 

i är väsentlig när boken nu ska analyseras utifrån ett genusperspektiv. Tiden säger mycket om 

vad och vem som fick synas i olika rum. Bilderna inne i boken varierar men alla uppslag i 

boken pryds av minst en stor bild på en av uppslagets sidor, i många fall sträcker sig bilden 

från första sidan av uppslaget även ut på andra sidan av uppslaget. Illustrationerna är 

detaljrika och narrativa, djupen i bilderna gör att karaktärerna i böckerna nästan blir rörliga. 

Att författaren Kuhlmann är illustratör i första hand råder det således ingen tvekan om. 

Illustrationerna bjuder in läsaren att stanna upp och utforska detaljerna i bilderna, för detaljer 

finns det gott om i boken. Vid ett par bilder är tillexempel frihetsgudinnan illustrerad på 

vykort, vilket ger läsaren en indikation om att statyn representerar något viktigt i berättelsen, 

kanske en dröm om en bättre framtid? I 24 av 38 uppslag återfinns bilder som fyller upp hela 

uppslaget, antingen med eller utan text till. Alla dessa uppslag fyller en funktion i berättelsen 

då de ger läsaren information om vad som även återberättas i text. Av dessa uppslag är det 

sammanlagt 15 som bara innefattar en stor bild på hela uppslaget utan text. Här blir det 
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således tydligt att boken till stor del är en genuin bilderbok (Rhedin 2001, s. 96). Bilderna är 

troligtvis medvetet komponerade så att läsaren ska stanna till och verkligen utforska 

illustrationen, då riktningen i de flesta heluppslagsbilderna fokuserar in mot bindningen av 

boken. 

 

Boken handlar i korta drag om en nyfiken påläst mus som blir lämnad av sina musvänner då 

människorna uppfinner råttfällor och människovärlden blir för farlig för mössen. Då denna 

mus, som benämns som hona känner till frihetsgudinnan i främmande land som hälsar 

nykomlingar välkomna oavsett vem de är, tänker musen att det måste vara dit alla hennes 

vänner tagit vägen. Ett spännande äventyr påbörjas där protagonisten bestämmer sig för att 

hon ska bli den första musen att flyga över Atlanten för att på så sätt ta sig till sina vänner. 

Faror som katter, ugglor och människor lurar runt varje hörn. Men musen låter sig inte 

skrämmas av varken detta, eller det faktum att hennes första flygmaskiner inte fungerar. Hon 

prövar och omprövar tills hon byggt ihop en välfungerande flygmaskin som tar henne hela 

vägen till New York där hon återförenas med alla sina vänner. Berättelsen slutar med en liten 

twist där vi får möta den unge Charles Lindbergh som står och tittar upp mot en affisch med 

en bild på musen stående bredvid sin flygmaskin:  

 

I nästan varje gathörn hängde affischer med den berömda muspiloten. Så en dag stod en 

liten pojke med bultande hjärta framför en av dem. Han drömde om att själv en dag 

bemästra himlen… Pojken var den unge Charles Lindbergh. (Kuhlmann 2014, s. 75). 

 

Bilden här nedan är komponerad så att läsaren ska stanna till och hinna upptäcka detaljer som 

klockor, kugghjul, kamera och musens uppfinning vilken är centrerad i bilden (se fig. 1). 

Protagonisten använder således befintliga artefakter, som klockan, för att skapa en ny 

uppfinning. På bilden här nedan har musen utvecklat sin uppfinning, men kroppshållningen 

visar inte tydligt att detta är något som hon är stolt över. Hon tittar uppåt vilket även det tyder 

på att protagonisten till viss del är undergiven läsaren. I texten står dock att musen har 

uppfunnit en ”elegant flygmaskin, av alla möjliga slags småsaker.” (Kuhlmann 2014, s. 27) 

och att: ”Den nya konstruktionen var imponerande.” (Kuhlmann 2014, s. 31). Det är således 

läsaren eller författaren som ser detta utifrån. Texten anger alltså inte att musen själv ser att 

hon gjort något imponerande, vilket jag ser som ett socialt konstruerat kvinnligt drag, att inte 

skryta och ta för mycket plats. Detta går i linje med hur Nikolajeva beskriver egenskaper som 

tillskrivs kvinnor, som milda, lydiga och duktiga (Nikolajeva 2017, s. 193). 



 15 

 

Fig. 1: Kuhlmann, 2014, s. 29–30.  

 

4.1.1 Protagonisten i Lindbergh  

Trots namnet på boken utgår jag från att det är musen som är menad att vara protagonist och 

inte Charles Lindbergh. Protagonisten illustreras som en vanlig mus i början av boken, 

kroppshållningen är lik en mus med tassarna ihopslutna och placerade under hakan vilket gör 

att jag känner sympati med musen och en vilja att hjälpa henne då hon är liten och oskyddad. 

Illustrationerna indikerar även att hon är ensam och att hon längtar efter något, kanske någon. 

Detta är en smart påläst mus. Bakom ett par stora glasögon, tillhörande människor, sitter hon 

och läser om vetenskap i dunkla bibliotek. Hon framställs dock inte enbart som liten och 

försiktig. När texten kopplas ihop med bilden framstår hon även som modig och orädd: ”Den 

lilla musen gav sig iväg till hamnen. Det hade säkert de andra mössen också gjort!” 

(Kuhlmann 2014, s. 10). Hon fortsätter att utmana sig själv trots motgångar och faror som 

hotar på nära håll. Senare i boken är musen på plundringståg och hon letar efter material till 

sin uppfinning, vilket återigen ger en indikation om att hon är nyfiken och äventyrslysten, 

personlighetsdrag som vanligtvis kopplas ihop med män (Nikolajeva 2017, s. 191, 193). Här 

reagerar jag på musens karaktär och blir tveksam. Jag har läst in musens kroppshållning i 

bilderna som att den framställs främst som feminin om en utgår från de normer som finns i 

samhället kring hur en ska vara som man respektive kvinna. Jag har också hittat drag i 

bilderna som stöder min uppfattning. Men har det faktiskt varit författaren Kuhlmanns 

intention att ge musen en feminin karaktär? Det är en svensk översättning av Lindbergh som 

jag har analyserat och översättaren Gabrielsson Edling har gett musen kvinnligt kön och 
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genomgående benämnt musen som "hon". Men i tyskan är ordet mus ett feminint pronomen 

och när det står "sie" översätts det till ”hon”, även om det kunde uppfattas som det neutrala 

"den". Har översättaren, liksom jag, läst bilderna och musens kroppshållning som kvinnliga 

på grund av det tyska, feminina "sie"? Det här är en fråga som jag återkommer till i ett senare 

kapitel. 

 

I mitten av berättelsen händer något med musens karaktär. Baserat enbart på bilderna i början 

av berättelsen, där musen framställs som lite osäker, gör hon nu en resa till att bli utforskande 

och modig. Analyseras början med hjälp av begreppet ikonotext blir det dock tydligare att hon 

är modig redan från början av berättelsen. Utvecklingen som sker i bilderna ger musen en mer 

människolik kroppshållning. Hon bär material, gör ritningar och testar sina uppfinningar. 

Detta plundringståg leder till en elegant detaljerad flygmaskin. Musen börjar använda 

materialet på ett sätt som en människa skulle ha hanterat det. I slutet av berättelsen går den 

mer människolika kroppshållningen dock tillbaka lite till att bli mer försiktig och muslik 

(Kuhlmann 2014, s. 73). Nedan återfinns tre bilder hämtade från början, mitten och slutet av 

bilderboken för att visa den nämnda utvecklingen hos protagonisten i Lindbergh. Musen går 

från att vara liten och mest bara lik en mus (Kuhlmann 2014, s. 2) till att hantera artefakter 

mer människolikt (Kuhlmann 2014, s. 26). Det senare är ett typiskt drag i fabler, att djur tar 

förmänskligande form. Tredje bilden är målad snett uppifrån vilket ger musen mindre status 

då läsaren tittar ner på henne (Kuhlmann 2014, s. 73). Musen utvecklas således i berättelsen 

men tvingas ändå dra sig tillbaka till de mer muslika dragen i slutet av boken, vilket 

Nikolajeva menar är vanligt förekommande bland kvinnliga karaktärer i bilderböcker, att de 

drar sig tillbaka till mer feminina drag i slutet av en berättelse (Nikolajeva 2017, s. 192).  

 

             

Fig. 2: Kuhlmann 2014, s. 2.       Fig. 3: Kuhlmann 2014, s. 26.           Fig. 4: Kuhlmann 2014, s. 73. 
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Jag läser in att musen har karaktärsdrag av en typisk flicka, lite osäker och rädd men ändå 

modig. Eller så är det typiska drag av en mus som jag omvandlar till feminina drag, då jag är 

påverkad av den manliga norm som styr vad som är normalt i vårt samhälle. 

 

4.1.2 Lindbergh ur ett genusperspektiv 

För att kunna undersöka hur genus kommer till uttryck i Lindbergh gjorde jag en 

sammanfattning av hur många män respektive kvinnor som finns representerade i boken, samt 

hur de framställs i förhållande till varandra. Djuren, det vill säga en katt, fladdermöss och 

ugglor, vilka är bikaraktärer är omöjliga att bestämma kön på, därför analyseras de inte här.   

 

I Lindbergh återfinns ett flertal bilder där människor syns i periferin. Men på några uppslag är 

människorna målade på avstånd och det går inte att avläsa om de är män eller kvinnor. På ett 

uppslag finns cirka 54 människor målade bakifrån, av dem är en kvinna. Detta syns genom att 

den kvinnliga figuren har ett huckle på sig istället för en hatt samt en lång klänning. 

Människorna står och väntar på att få gå ombord på ett stort fartyg. Varför det bara är en 

kvinna illustrerad i denna folkmassa är lite svårt att förstå. År 1912 stod fartyget Titanic klar 

för utresa och sjönk sedan under sin jungfruresa efter att ha kolliderat med ett isberg. Bland 

resenärerna fanns både män, kvinnor och barn med olika klasstillhörigheter (Ulfvarson 2019). 

Illustrationen i Lindbergh utspelar sig vid ungefär samma tid som den tragiska olyckan med 

Titanic, till och med några år innan. Titanic tillhörde ett av de bäst konstruerade fartygen för 

sin tid. Långt tidigare emigrerade dock människor från bland annat Sverige till Amerika med 

fartyg. Bland dessa emigranter fanns både män, kvinnor och barn (Nationalencyklopedin, 

Svenska Emigrantinstitutet). Varför författaren Kuhlmann valt att illustrera nästan enbart män 

vid fartyget i Lindbergh är således oklart då det inte går i linje med hur det sett ut i historien. 

 

En annan illustration återspeglar Hamburgs tågstation. Här porträtteras ett hundratal siluetter 

av människor, de flesta i långa kappor och i byxor, ett fåtal i långa kjolar. Då boken utspelar 

sig kring år 1907 drar jag slutsatsen att långa kappor och byxor förknippas med män. Det 

finns ett antal bilder på enbart män, antingen en enskild eller flera individer. Bland annat på 

sidan 26 som visar en tydlig illustration av en man som letar efter protagonisten. På ett 

uppslag står det: ”Ett par gånger korsades hennes väg av maskerade gestalter. Det var 

människor som rusade förbi, gömda under regnet under tidningar och rockar” (Kuhlmann 

2014, s. 53). Dock illustreras här inga heterogena grupper av människor, utan bara en man, 
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vilket alltså är typiskt för boken. På ett uppslag finns ett tiotal män och en pojke som säljer 

tidningar till männen med texten: ”Flygande mus siktad” (Kuhlmann 2014, s. 38) och på sista 

uppslaget finns en bild på en liten pojke med ett pappersflygplan bakom ryggen. Han står och 

tittar upp på ett staket med uppsatta affischer på väggen. På en affisch finns en bild på musen 

stående vid sitt flygplan och med texten: ”Courageous flying mouse” (Kuhlmann 2014, s. 76). 

Pojken är som tidigare nämnts den unge Charles Lindbergh. 

 

För att sammanfatta: det finns cirka 193 människor representerade i Lindbergh. Av dem har 

jag endast kunnat identifiera två kvinnor. Detta är givetvis problematiskt om en utgår från 

Kåreland som menar att en stor del av elevers interaktion med bilderböcker bygger på att 

eleverna ska kunna identifiera sig med någon av karaktärerna i dem (Kåreland 2005, s. 161). 

Förhoppningsvis kan flickor identifiera sig med protagonisten då eleverna inte kommer i 

närmare kontakt med bikaraktärerna. Även om de gjort det kanske det är svårt att identifiera 

sig med någon av de andra karaktärerna i Lindbergh då det är en övergripande manlig norm 

som återspeglas. Givetvis finns det undantag där flickor kan identifiera sig med en protagonist 

av motsatt kön, men detta sätt att tänka bygger på resultatet i Bartholomaeus artikel, att elever 

känner att de lättare identifierar sig med någon av samma kön som de själv har 

(Bartholomaeus 2015, s. 944).  

 

4.1.3 Protagonistens förhållande till teknik i Lindbergh 

Den första kontakten som musen får med teknik är när hon ser fladdrande spöklika varelser, 

fladdermöss (Kuhlmann 2014, s. 18). De blir hennes inspirationskälla för att lära sig flyga. 

När musen nu fått inspiration börjar hon att uppfinna. Här framgår det att musen skapar en 

artefakt för att uppfylla ett behov, vilket är definitionen av teknik enligt Axell (2017, s. 14, 

16). Vi ser musen bära papper och brända tändstickor som hon målar med och skisserar upp 

en ritning på en fladdermus samt skapar en ritning att använda vid bygget av sin första 

flygmaskin. Det är en enkel uppfinning av papper och en trästicka. Denna testar hon på 

Hamburgs tågstation, hon kastar sig ut och en kort stund glider hon genom luften för att sedan 

tappa fart och störta mot marken. Detta visar på ett mod och en äventyrslust hos musen. Hon 

klarar sig och landar vid ett ångande lokomotiv. Då får hon en ny idé. Hon ska konstruera en 

ny bättre flygmaskin, och den här gången samlar hon små kugghjul från klockor, en tändare, 

små metallhöljen, skruvar och skosnören. Nu börjar hon uppfinna en betydligt mer 

komplicerad maskin. Denna innefattar både eld och mekanismer. Här blir den hårda tekniken, 

vilken är kopplad till maskulinitet, tydlig (Axell 2017, s. 56–57). Musen fortsätter att bygga, 
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skapa och mecka och efter några veckor har hon skapat en fantastisk flygmaskin. Den ena 

mekanismen leder till den andra vilket gör att hon kan styra sitt plan.  

 

I det här skedet utvecklas musen något och hon börjar känna sig stolt: ”Nu var den stolta 

uppfinnaren helt säker: Det var äntligen möjligt att flyga till Amerika!” (Kuhlmann 2014, s. 

31). Jag kopplar här till Nikolajevas synliggörande av att kvinnor förväntas vara duktiga, när 

musen nu upplever att hon är klar med sin maskin kan hon känna stolthet (Nikolajeva 2017, s. 

191). Trots allt arbete med maskinen kraschar även denna då den är för tung, men musen 

klarar sig oskadd och hon fortsätter bygga. Musen återgår till sin verkstad. Hon fortsätter att 

pröva och ompröva, grubbla och testa. Det tar tid, men så småningom har hon skapat ett litet 

flygplan med små hjul, med breda vingar och en stark ångmotor med plats för nödvändigheter 

av olika slag. Musen kämpar på de följande uppslagen med att förflytta flygplanet från sin 

verkstad till det höga kyrktornet medan ugglor vakar över hennes minsta rörelser. Detta visar 

på en styrka som är mer maskulin än feminin. Hon drar ett helt flygplan efter sig och hon 

behöver inte hjälp, hon klarar sig själv. Musen kommer fram till det dånande kyrktornet, och 

med ett snöre lyckas hon dra upp flygplanet till tornspiran, där sätter hon igång ångmotorn 

och propellern börjar snurra, samtidigt hör hon ett högt flaxande bakom sig. Hon lyckas få 

igång flygplanet precis när ugglorna når fram till henne, och den här gången flyger hon. Även 

här tillskrivs musen en mer manlig egenskap av att vara äventyrlig och hård där det 

performativa genuset bryter ett typiskt feminint mönster och musen får mer maskulina drag 

(Nikolajeva 2017, s. 192–193). Vi får följa med på flygäventyret på de kommande uppslagen 

för att småningom se musen komma fram till sitt mål, New York och frihetsgudinnan, vilken 

som tidigare nämnts var illustrerad som eftertraktad i början av boken.  

 

Den teknik som musen använder och som analyserats här ovan hör till stor del till den så 

kallade hårda tekniken som män ofta kopplas ihop med. Det är därför befriande att få se en 

protagonist av kvinnligt kön som uppfinner och utför arbetet med denna detaljrika maskin. 

Frågan återstår dock varför översättaren Gabrielsson Edling har valt att ge musen ett honkön 

då bokens titel ger oss namnet på en manlig uppfinnare? Har översättaren tittat på musen 

utifrån hur musen framställs och sett hennes mer feminina drag, eller har avsaknaden av en 

kvinnlig karaktär som behandlar hård teknik i barnlitteratur fått bestämma könet? Det är hur 

som helst uppfriskande att få följa med på resan där honan i detta fall får tid på sig att 

uppfinna, misslyckas för att sedan lyckas och på så vis utvecklas, vilket är en stor del av det 

teknikämnet i skolan handlar om, att pröva och ompröva. Frågan är dock om flickor kan 
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känna igen sig i karaktären som kanske ur författarens synvinkel inte är menad att vara hona? 

Jag återkopplar återigen till Bartholomaeus forskning där barnen hade svårt att identifiera sig 

med karaktärer som utmanade normen, de valde istället att identifiera sig med en karaktär 

med samma kön som de själv hade (Bartholomaeus 2015, s. 944). I Lindbergh utmanar musen 

normen, men benämns ändå som hona. Kanske räcker det för att flickor ska känna igen sig i, 

och identifiera sig med karaktären? Honan benämns som stark och uppfinningsrik vilka är 

typiska manliga drag, detta indikerar dock att bara personer som har maskulina drag kan 

uppfinna, vilket återigen styrker den manliga normen vi har i samhället. Det gäller att en 

lärare är medveten om det om hen väljer att använda boken Lindbergh i sin undervisning.  

 

4.2 Bildanalys av Armstrong  

Armstrong är ur ett händelseperspektiv upplagd på liknande sätt som Lindbergh, det vill säga 

den följer ungefär samma berättande mönster och många uppslag har en stor illustration över 

hela uppslaget. Sammanlagt finns 51 uppslag i boken. På 30 av dem återfinns stora bilder som 

sträcker ut sig över hela uppslaget, 20 av dem är bilder utan text och 10 uppslag innefattar lite 

text på den stora bilden. På varje sida i boken återfinns dock minst en bild. På de stora 

uppslagen är rörelseriktningen centrerad till bokens bindning på samma sätt som i Lindbergh, 

och författaren har med stor sannolikhet gjort detta aktiva val att måla bilden så att fokus blir i 

mitten och läsaren vill stanna kvar vid bilden. 

 

Även denna bok har en stor framsida,  28 x 21,5 cm och boken är ännu tyngre än Lindbergh 

och består av 102 sidor plus sju sidor om rymdfartens historia samt en kort beskrivning av 

författaren Kuhlmann i slutet av boken. Framsidan innefattar en stor bild med ett flygplan, 

samma flygplan som på framsidan av Lindbergh, fast på håll och uppsatt i taket med snören, 

som på ett museum. En rymdfarkost hänger bredvid flygplanet. En liten mus hållande en liten 

glaskupa, eller rymdhjälm, står på golvet bredvid en liten rymdfarkost. Musens hållning är 

upprätt, och musen som benämns som en hane står bredbent lutad åt vänster och 

rörelseriktningen är framåt. Det ser nästan ut som att musen är i rörelse på väg någonstans, 

kanske till nästa sida? Det blir tydligt redan på framsidan av boken att den här musen får ta 

plats och att han är äventyrlig, vilket Nikolajeva som tidigare nämnts beskrivit som ett typiskt 

manligt drag (Nikolajeva 2017, s. 191). Den här musen har en mer människolik hållning 

redan från början av berättelsen än vad musen i Lindbergh har. Kanske beror det på att den 

här musen får en större plats i boken just på grund av sitt kön? Musen i Lindbergh och i 

Armstrong illustreras och beskrivs på olika sätt och jag funderar om Kuhlmann haft en tanke 
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bakom att illustrera dem på olika vis. Halkjaer Olofsson som översatt Armstrong till svenska 

benämner protagonisten som hane. Har även denna översättare läst in de mer maskulina 

dragen och därför gett protagonisten manligt kön, har Kuhlmann omedvetet könsbestämt 

musen genom att illustrera den på ett sätt som ger manliga konnotationer trots att hans 

intention kanske varit att låta mössen vara könlösa? 

 

Boken Armstrong porträtterar i likhet med Lindbergh en ensam mus i början av berättelsen. I 

den här boken är musen intresserad av rymden och illustrationerna som är fyllda med högar 

av böcker ger en indikation på att även denna mus är påläst. Musen, som benämns som en 

hane i den svenska översättningen som jag har analyserat är särskilt intresserad av månen och 

under nätterna utforskar han månen och dess rörelser genom ett stort teleskop. Redan här ges 

musen en maskulin egenskap eftersom han är intresserad av astronomi som till stor del är ett 

maskulint dominerat yrke. Denna typ av könsrelaterade rollfördelning är något som även 

Axell pekar på, då hon menar att vi tillskrivs olika roller och förväntningar beroende på vilket 

kön vi har (Axell 2017, s. 52). Dock benämns protagonisten som liten med små tassar 

genomgående i hela boken, vilket kan anses vara ett mer feminint drag. I det här fallet kanske 

det snarare handlar om att det är en mus som är protagonist och att en mus är liten i storleken.  

 

Musen bestämmer sig för att delge information om månen och rymden till mössen i kvarteret. 

Men ingen vill lyssna på honom, alla tror att månen är gjord av ost. Protagonisten har redan 

från början av berättelsen ett driv att bevisa att han har rätt i sak när han påstår att månen är 

gjord av sten och inte av ost, och han tänker motbevisa alla som säger annat. Detta ser jag 

som ett manligt attribut, att veta och ha rätt och våga ta plats. Varje kväll försöker musen 

övertyga de andra, men förgäves. När allting känns hopplöst får han en kväll ett brev 

innehållande en biljett. På kuvertet finns en bild föreställande en mus med vingar: ” ’Kom och 

besök mig.’ ” (Kuhlmann 2017, s. 12) står det i brevet. Musen får ingen information om vart 

han ska bege sig, men säger glatt: ” ’För smarta möss är ingenting svårt!’ ” (Kuhlmann 2017, 

s. 15). Han har således ett bra självförtroende och musen beger sig iväg till tågstationen och 

hoppar på ett tåg från New York till Washington D.C. När han kommer fram följer han spåret, 

den ritade musen med vingar, som finns målad på en vägg med en pil på ett mushål i väggen. 

Mushålet leder till ett flygplansmuséum för möss. Där får han träffa en äldre mus som berättar 

att han hört talas om musens upptäckt om månen. Den gamla musen berättar även om en tid 

när ingenting var omöjligt för en mus, om musen i Lindbergh och om modet möss hade förr i 

tiden. Att de till och med lärt sig flyga: ” ’Jag ska bli den första musen på månen!’ ” 
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(Kuhlmann 2017, s. 24) utbrister då musen. Återigen beskrivs protagonisten som självsäker. 

Han tackar för informationen och reser sedan tillbaka till sin hemstad. Detta är början på en 

spännande resa och musen börjar nu läsa på om vad människorna vet om rymden. Han 

besöker universitetet och smyger in på en föreläsning om astronomi, vilket till stor del var ett 

manligt privilegium för tiden då boken utspelar sig, att få studera naturvetenskapliga ämnen. 

 

I illustrationen här nedan har protagonisten forskat vidare på rymden utifrån människornas 

information (se fig. 5). Han har gjort anteckningar och skisserat upp hur han ska bygga sin 

rymdfarkost. Bilden återger kugghjul, skruvar, spikar, konserver, ritningar, en klocka och en 

egen uppfunnen stege av träpinnar. Han står upp, bredbent och rak i ryggen och studerar sina 

ritningar. I jämförelse med bilden på musen i Lindbergh blir det tydligt att de har helt olika 

sätt att förhålla sig till tekniken. Protagonisten som benämns som hona har i illustrationerna 

en hållning som är tillbakadragen, vilket inte musen som benämns som hane har, tvärtom. 

Protagonisten i Armstrong är även mer mänsklig i sitt sätt att hantera ritningarna och 

artefakterna han omges med. Detta syns exempelvis i hur han håller i papper, manipulerar rep 

eller klättrar på en stege. I likhet med musen i Lindbergh återanvänder protagonisten i 

Armstrong befintlig teknik för sin nya uppfinning vilket blir intressant ur ett miljöperspektiv, 

då teknikämnet i skolan ska uppmärksamma elever på hur tekniken påverkar oss människor, 

samhället och naturen (Skolverket 2011, reviderad 2018, s. 292).  

 

 

Fig. 5: Kuhlmann, 2017, s. 65–66 
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En annan illustration visar protagonisten som ska testa en slangbella han byggt som han 

tänker ska ta honom upp till månen. Trots att uppfinningen inte lyckas återger texten att han 

är stolt över det han lyckats åstadkomma: ”Det var ju enklare än han trott! Det enda han 

behövde var en trasig väckarklocka och ett par strumpbyxor” (Kuhlmann 2017, s. 40). Vidare 

hojtar han: ” ’Jag flyger!’ ” (Kuhlmann 2017, s. 43), trots att det inte går så bra. Han påvisar 

även här ett självförtroende i sitt byggande, vilket kan ses som ett manligt attribut. Här blir 

skillnaden mellan Armstrong och Lindbergh tydlig, då protagonisten i Lindbergh inte skröt 

över sin uppfinning men där protagonisten i Armstrong stolt visar upp vad han åstadkommit. 

Nu påbörjar han pröva, ompröva, testa, sy och förbättra sin rymddräkt och sin rymdfarkost. 

Även denna mus misslyckas med flera av sina test, men han ger inte upp för det. Musen 

inspireras av människornas fyrverkerier och han fortsätter att ändra och förbättra sin 

rymdfarkost trots några felsteg på vägen, vilket bland annat förorsakar en stor eldsvåda. 

Branden leder till att allt han byggt upp fram till nu förstörs i elden. Här tillskriver författaren 

musen en mer feminin sida där han visar sig sårbar: ”Snyftande smög han sig därifrån med 

den enda ritning som nu fanns kvar” (Kuhlmann 2017, s. 56). Han visar här sina känslor och 

då konstruktionen av kön ofta beskriver kvinnor som sårbara och att de har nära till sina 

känslor ges musen här en mer feminin sida. Några uppslag senare står det: ”Den lilla musen 

var fortfarande arg på sig själv för att han inte varit försiktigare” (Kuhlmann 2017, s. 62), 

vilket även det tillskriver musen en feminin sida där han på sätt och vis tar ansvar för sina 

handlingar när han blir arg på sig själv för att han inte varit mer försiktig, trots att arg enligt 

Nikolajeva kan betraktas som en mer maskulin norm (Nikolajeva 2017, s. 193). 

 

Protagonisten får i detta skede reda på att människorna är honom på spåret, han måste vara 

försiktig, men det är försent. Människorna har hittat hans gömställe, och den lilla musen får 

skynda sig in i raketen och avfyra den. Han lyckas denna gång och resan ut i rymden mot 

månen påbörjas och efter tre dagar når han månens yta. Med bultande hjärta öppnar han 

rymdfarkostens dörr och kliver ut och tar sina första steg på månen. Han tar med sig en liten 

sten som bevis och lämnar en flagga efter sig. Hela den här episoden tar 24 sidor i anspråk, 

vilket är cirka en fjärdedel av boken. Här får protagonisten således briljera och får plats att 

bara vara äventyrlig. Han tillskrivs även en viss makt här. Axell menar att teknik och genus 

handlar om vilket inflytande tekniken har över oss, samt vem som besitter makten att styra 

över den (Axell 2017, s. 52). Nu kommer de andra mössen att lyssna på honom. En fartfylld 

resa ner tillbaka till jorden slutar väl, och när han landar står en hel drös med möss och 
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välkomnar honom. Några håller i en servett med texten: ”Välkommen tillbaka månmus” 

(Kuhlmann 2017, s. 96). Musen har nu lyckats med det projekt han haft genomgående i hela 

boken, han har övertygat mössen att månen inte är gjord av ost. En liten tvist på slutet av 

berättelsen skrivs till genom att de flesta människorna är helt ovetande om vad som hänt, men 

några människor är nyfikna på denna mus. När den riktiga Armstrong sätter sin fot på månen 

hittar han något som inte många känner till, en liten flagga och små musspår på månens yta.  

 

Bara några få människor kände till den lilla musen. De kallade honom Armstrong. Det var 

samma namn som den första människan på månen. Det gjorde att ingen kunde avslöja 

hemligheten av misstag. För varje gång någon frågade vem som hade tagit det första steget 

på månen, så var svaret helt enkelt: Det var Armstrong. (Kuhlmann 2017, s. 102).  

 

Informationen om musen hamnar under Top Secret och denna episod tillskriver musen än mer 

makt.  

 

4.2.1 Protagonisten i Armstrong 

I den svenska översättningen av boken som studeras här benämns musen som en ”han”. Som 

vi sett presenteras även denna mus i början av berättelsen som ensam, smart och sugen på 

äventyr. Den här musen är dock illustrerad som lite mer människolik från början av 

berättelsen. Han står upp på bakbenen och klättrar på en stege. Tassarna är inte tätt slutna, 

utan armarna riktar sig åt olika håll och hållningen gör att han känns mer rakryggad och djärv. 

Han står även bredbent på ett flertal bilder. Musen benämns som både tjuv och pyroman, och 

han blir jagad av människor och stora schäfrar. Det vill säga han utsätter sig själv och utsätts 

för faror och äventyr och han är ganska orädd. Protagonisten beskrivs som en hjälte och som 

en tapper mus, trots sitt tjuvaktiga beteende. Dessa drag anser jag är kopplade till typisk 

manlighet, att det är okej att han är tjuvaktig, han är ju ändå en hjälte. Han kommer undan 

med det han ställt till med. Kanske dessa episoder i boken påverkat översättaren Halkjaer 

Olofsson och att hon därför valt att ge musen ett manligt kön, trots att musen även i denna 

bok benämns ”sie” i den tyska utgåvan, vilket direkt översatt till svenska är ”hon”. 

 

Protagonisten i Armstrong har en utveckling som ser lite annorlunda ut än protagonisten i 

Lindbergh. Nedan visas tre bilder, en från början, en från mitten och en från slutet av boken 

vilka har som funktion att återspegla musens utveckling genom hela boken (se fig. 6, fig. 7 

och fig. 8). Det framgår tydligt av bilderna att hanmusen har ett driv redan från början av 
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berättelsen. På första bilden står han med ritningarna i handen redo att övertyga de andra 

mössen om att månen är gjord av sten (Kuhlmann 2017, s. 6). Den andra bilden visar på 

musens äventyrliga och orädda sida (Kuhlmann 2017, s. 46). Den tredje bilden är när musen 

kommit hem från sin rymdresa. Bilden är komponerad på liknande sätt som bilden i 

Lindbergh (Kuhlmann 2014, s. 73). Båda sitter i sin farkost omgivna av nyfikna möss från 

alla håll. Båda bilderna är centrerade och skildrade uppifrån. Protagonisten i Armstrong har 

dock en annan kroppshållning än Protagonisten i Lindbergh. Musen i Armstrong sträcker sig 

ut ur rymdfarkosten och tar mer plats, och bilden är målad mer från sidan än uppifrån 

(Kuhlmann 2017, s. 95), vilket ger musen i Armstrong en högre status än musen i Lindbergh. 

Musen i Armstrong har således en mer människolik hållning och äventyrlig sida 

genomgående i hela boken. 

 

           

Fig. 6: Kuhlmann 2017, s. 6      Fig. 7: Kuhlmann 2017, s. 46           Fig. 8:  Kuhlmann 2017, s. 95 

 

4.2.2 Armstrong ur ett genusperspektiv 

På de tre första uppslagen i boken återfinns bara protagonisten. I denna bok återfinns också, i 

likhet med Lindbergh en tågstation och på den finns åtta människor målade, av dem är två 

kvinnor i färgglada klänningar. De är de kvinnliga bikaraktärer som är tydligast målade i 

boken. Kvinnorna står och viskar till varandra. Händerna är slutna på den ena kvinnan som 

lyssnar, precis som protagonisten i Lindberghs tassar ofta är tätt ihop slutna. Kvinnorna står 

med fötterna nära varandra. De har uppsatt hår och är prydliga. Männen i bilden står mer 

bredbent med armarna vid sidan eller lutade på ryggen. Männen har även långa kappor och 

hatt. På tåget återfinns två resenärer målade samt en konduktör och alla är män. Lite senare i 

boken får protagonisten möta den gamla musen som även han är illustrerad som en man med 

långt vitt skägg. På ett uppslag föreställande muséet finns sex bilder på väggen som 
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protagonisten och den gamla musen tittar på. På samtliga bilder finns musen från boken 

Lindbergh, samt en bild med musen och den riktige Charles Lindbergh som vuxen. Sex bilder 

visar således honmusen och en visar en man, plus den gamla musen. På uppslagen med 

universitet och föreläsningssalen står en man och håller i föreläsningen som handlar om 

astronomi. Utöver lärare finns cirka 35 elever och av dessa är endast en kvinna. Utifrån den 

historiska epok som berättelsen utspelar sig under kan denna skildring dock vara korrekt 

återgiven. Det var inte många kvinnor som studerade astronomi på universitet vid den här 

tiden. Dock bör det nämnas att det vid 1960-talet fanns en stark kvinnokamp och frigörelse, 

och att allt fler kvinnor började söka sig till universitet (Universitetskanslersämbetet 2018). 

Förutom uppslaget med universitetsläraren finns ytterligare några mansdominerade yrken för 

sin tid representerade i boken. Däribland brandmän, polismän och privatdetektiver. I det här 

skedet av boken håller musen på att bli påkommen och ett flertal män finns representerade. 

Bland annat återfinns två män som undersöker musens ritningar på hans rymdfarkost. I slutet 

av boken finns en illustration där den riktige Armstrong står på månen, samt en bild på Bill 

Clinton vid en pärm som det står Top secret på.  

 

Sammanfattningsvis återfinns cirka 77 människor målade i boken. Av dem är tre stycken 

kvinnor. Sex bilder på honmusen från boken Lindbergh återfinns även, samt bilder på hundar 

och möss, men det går inte att säga om de är honor eller hanar. Detta betyder att boken 

Armstrong har endast en kvinnlig bikaraktär mer än Lindbergh plus sex bilder på honmusen, 

men största delen av boken återspeglar män. Armstrong är således inte lika representativ ur ett 

genusperspektiv, då det knappt finns kvinnliga förebilder att se upp till i boken. 

 

4.2.3 Protagonistens förhållande till teknik i Armstrong 

Protagonisten i Armstrong påbörjar sin uppfinning på sida 31, då han ska göra en rymddräkt 

som ska hjälpa honom överleva i rymden. Han samlar byggmaterial, en glaskupa, muttrar, 

knappar, folie, nål och tråd, och börjar sy ihop sin dräkt. Han testar sedan rymddräkten i en 

fiskskål med vatten, den fungerar direkt. Han visar här på uppfinningsrikedom och han verkar 

orädd för att bli förlöjligad, trots att ingen tror på honom. Men i den här sekvensen blir det 

inte så mycket pröva och ompröva. Det vill säga tekniken blir inte så tydlig. Han testar, lyckas 

och går sedan vidare till nästa steg. Kanske vill författaren att musen ska framstå som smart 

där han klarar av att lösa sitt första problem fort, kanske är det mer maskulint att bemästra det 

en tagit sig an väldigt snabbt? 
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Nästa uppfinning blir en maskin som kan flyga högt, lyfta från jorden och bära honom hela 

vägen upp till månen. Musen gör ritningar till en slangbella och till en katapult. Han inser 

dock snart att det enda han behöver är en trasig väckarklocka och ett par strumpbyxor som ska 

fungera som en rymdkapsel och en slangbella. Han testar och klockan slungas iväg. 

Protagonisten har även uppfunnit en fallskärm som han kan fälla ut när rymdkapseln snabbt 

börjar tappa fart och rusar mot marken, vilket tyder på att han har varit förutseende. Musen 

klarar sig, och nästa idé till uppfinning infinner sig när han en kväll sitter och tittar upp mot 

himlen och han får se fyrverkerier. Han gör nya ritningar vilka innefattar en raketmotor som 

han fäster fast med en rem på en rullskridsko i människostorlek. Han meckar ihop alla delar 

och motorn startar plötsligt av sig själv, vilket leder till en brand. Musen hinner nätt och jämt 

plocka med sig en av sina ritningar innan hela huset står i brand, allt annat brinner upp. 

Protagonisten söker tröst hos den gamla musen för att sedan leta reda på ett nytt tillhåll och 

fortsätta utveckla rymdraketen. Musen stjäl en strålkastare från en bil från människorna, den 

ska bli hans rymdfarkost. Delarna sätter han ihop och han placerar motorer i konservburkar 

staplade på varandra med själva farkosten högst upp. Han avfyrar raketen med ett tryck på en 

stor röd knapp som sätter igång motorerna och farkosten tar honom upp i rymden, hela vägen 

till månen. När han väl kommer tillbaka till jorden med raketen släpper han ut tre stycken 

fallskärmar som ger honom en säker landning.  

 

Även i denna bok prövar och omprövar musen oftast tre gånger innan han lyckas, vilket som 

tidigare nämnts hör till några av teknikämnets ledord: pröva och ompröva. Varje gång är 

uppfinningen lite bättre än den förra. Den här musen kommer främst i kontakt med den hårda 

tekniken, men också med den mjuka när han syr sin rymddräkt, vilket är befriande då det är 

musen som benämns som hane som syr och syslöjd främst kopplas ihop med kvinnor idag. 

Ändå använder protagonisten i Armstrong mer teknik och lyckas snabbare med sina 

uppfinningar än protagonisten i Lindbergh. Även det kan ha med normer och förutfattade 

meningar att göra, om hur en ska vara som flicka respektive pojke. 

 

4.3 Sammanfattning av analysen 

I analysen blev det tydligt att det förekommer både likheter och skillnader när det gäller hur 

mössen framställs i de olika böckerna. Böckerna har ett liknande upplägg där boken börjar 

med den ensamma musen, och att den ensamheten leder vidare till en vilja att lära sig mer och 

uppfinna för att klara av ett uppdrag. Likheterna som båda protagonisterna har är att de går 

från att vara mest bara möss, med en typisk mushållning till att bli allt mer människolika. 
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Dock är den skillnaden tydligare i Lindbergh än i Armstrong då musen i Armstrong 

genomgående är mer mänsklig än musen i Lindbergh. Den största skillnaden är att musen som 

benämns som hona gör en större förändring i sin utveckling än musen som benämns som 

hane. Hanmusen är missförstådd i början men ändå djärv, hanmusen har ett lite hetare 

temperament än honmusen men han slutför ändå sin resa. Här blir Axells beskrivning av 

tekniken som symboliskt värde tydligt, att hanmusen tillfredsställer ett behov vilket tillskriver 

honom makt och ger protagonisten en viss social status (Axell 2017, s. 51–52). Honmusen å 

sin sida illustreras och benämns som liten och försiktig, men utvecklingen gör henne mer 

äventyrlig och människolik allt eftersom berättelsen fortlöper. Nikolajeva menar, som tidigare 

nämnts att det oftast är män som får göra en stor förändring i berättelser, här blir det tvärtom. 

Dock menar Nikolajeva att kvinnliga karaktärer som får lov att göra förändring i exempelvis 

genren Science Fiction, vilket boken Lindbergh skulle kunna klassificeras som, ofta tvingas ta 

ett steg tillbaka i slutet av berättelsen (Nikolajeva 2017, s. 192–193). Som framgick i analysen 

tar honmusen just ett steg tillbaka och återfår kroppshållningen och således även de mer 

feminina dragen mot slutet av bilderboken.  

 

När jag läste boken Lindbergh första gången blev jag glatt överraskad. Äntligen en bok med 

en kvinnlig protagonist, tänkte jag. Det som framkom i analysen är dock att kvinnor, utöver 

protagonisten inte har en stor plats i boken Lindbergh. Det är ledsamt då flickor i hög grad är 

underrepresenterade i böcker som behandlar hård teknik, och på så vis kan en 

igenkänningsfaktor för flickor utebli. Detsamma gäller för boken Armstrong och då 

protagonisten är en hane saknas en kvinnlig förebild nästan helt. Boken Armstrong är till 

sidantal längre än Lindbergh. Detta ger hanmusen mer utrymme där han har möjlighet att få ta 

plats och få briljera. Honmusen får också mycket plats, men ändå mindre än hanmusen. Trots 

det finns mycket teknik i böckerna och så länge en lärare är medveten om vad boken 

representerar och inte representerar har denne möjlighet att skapa intresse för teknik genom 

att använda dessa böcker som högläsningsböcker och via dem intressera eleverna för ämnet 

teknik. Detta då det i analysen framgår att båda mössen använder teknik på ett sätt som 

verkligen går att applicera på teknikämnet i skolan. Mössen lyckas inte första gången de 

testar en ny uppfinning utan de prövar, omprövar och förbättrar sina uppfinningar. Det är 

också den hårda tekniken, det vill säga den mer maskulina tekniken som främst används i 

böckerna. Men det finns även exempel på den lite mjukare tekniken, när hanmusen syr en 

rymddräkt till sig. Det är befriande att det är hanen och inte honan som kommer i kontakt 

med den mjukare tekniken, härigenom ges läsaren bilden att pojkar kan använda en mjuk 
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teknik och att flickor kan använda hård teknik utan att det är något konstigt med det. 

Båda mössen är även bekväma med att använda den hårda tekniken och trots motgångar 

de stöter på i berättelsen så ger mössen inte upp, utan de fortsätter att uppfinna och 

utvecklas.  

 

5. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras analysens resultat i förhållande till frågeställningarna i denna 

uppsats. Därefter förs en diskussion om hur bilderböckerna kan användas i undervisningen. 

 

5.1 Diskussion av analysens resultat 

I likhet med Gustafsson har jag kommit fram till att barn behöver förebilder i barnböcker 

(Gustafsson 2011, s. 37). Axelsson kom fram till att läraren bör stötta barnen i deras reflektion 

vid läsning, vilket även jag håller med om (Axelsson 2018, s. 22). Jag vill även lyfta 

problematiken med att flickor är underrepresenterade i barnlitteratur när det kommer till hård 

teknik och åldrarna 6–9 år. När det inte finns karaktärer i en bok som en kan känna igen sig i 

så tror jag valet lätt blir att inte intressera sig för ämnet. Det är lätt att föreställa sig att 

bristande igenkänningsmöjligheter leder till tankar som ”teknik är väl inget för mig”. Jag vill i 

min blivande yrkesroll aktivt välja högläsningsböcker som kan tilltala alla elever på ett eller 

annat sätt. Rhedin påpekar att det är den vuxne som boken behöver tilltala för att säljas, då 

vuxna ofta är de som väljer ut högläsningsbok (Rhedin 2001, s. 136). Läraren bör därför 

kunna välja ut en bok som hen tror kan tilltala de flesta elever. Högläsningen kan då skapa 

intressanta diskussioner och utgöra en ingång till elevers eget skapande av artefakter på sikt. 

Jag hoppas att jag i min blivande profession ska kunna öppna en dörr till att unga flickor kan 

känna att de, likväl som vilken pojke som helst i klassen, också kan syssla med teknik. 

 

I arbetet med denna uppsats sökte jag de utvalda böckerna på olika kända sajter. Det visade 

sig att alla svenska sajter som sålde böckerna benämnde musen som en hona i Lindbergh och 

som en hane i Armstrong. Som framgått tidigare i uppsatsen är det också utifrån de svenska 

översättningarna som jag har valt att analysera just dessa böcker. Senare gick jag in på 

författaren Kuhlmanns hemsida, och genom översättning och forskning kring tysk grammatik 

insåg jag, som nämnts ovan att en mus i tyskan är ett feminint pronomen och således alltid 

kallas ”hon”. Detta gjorde mig fundersam och jag kontaktade författaren från Tyskland, som 

bekräftade detta, men ändå sa att musen i Lindbergh var tänkt att vara könlös. Författaren 
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menade att det var oviktigt att sätta ett bestämt kön på musen. Vidare hade hans intention 

varit att musen ska ses som en projicering hos läsaren och att läsaren helst ska kunna se sig 

själv i musen. Könet blir således det som läsaren definierar sig som. Kanske är det därför 

musen i Lindbergh bitvis har tydliga manliga egenskaper, då författaren själv är man? 

Kuhlmann kunde även avslöja att nästa bok Edison, som kommer ut i augusti i år 2019, 

kommer ha samma mus som i bok två om Armstrong och att musen då kommer få ett namn 

och ett manligt kön (Personlig korrespondens 11/4 2019). Detta går i linje med hur jag har 

analyserat musen i Armstrong, då jag utgått från den svenska översättningen som benämner 

honom som en hane. 

 

Då de analyserade böckerna har två olika översättare hade det varit intressant att veta varför 

översättaren till Lindbergh, Gabrielsson Edling, benämner musen som ”hon” i den svenska 

översättningen. Eftersom Gabrielsson Edling är översättare borde hon rimligtvis veta att 

tyskans ”sie” är ett feminint pronomen. Jag är ändå väldigt tacksam att den svenska 

översättaren av Lindbergh valt att benämna musen som en ”hon”, då det är väldigt få andra 

barnböcker som gör det för åldersgruppen 6–9 år. Fast räcker det? Det är inte heller helt 

enkelt att förstå varför författaren Kuhlmann valt att inte måla fler kvinnor i bildmaterialet då 

det finns oerhört många män i boken. I och för sig är det i många fall siluetter av människor, 

men de framställs ändå som män vilket gör att det blir en övergripande manlig blick i boken.  

 

Jag hade, som tidigare nämnts kunnat välja andra bilderböcker som behandlat mjuk teknik 

och analyserat den för att synliggöra tekniken som finns runtomkring oss hela tiden. Detta då 

Eriksson menar att det är en stor faktor till att få fler intresserade av teknik (Eriksson 2013, s. 

231). Då hade utfallet säkerligen blivit annorlunda och vetskapen om att teknik inte behöver 

innefatta hård teknik hade kanske blivit tydligare. Detsamma gäller för mitt metodval, hade en 

annan metod använts hade det troligtvis gett ett annat resultat. Sultan menar att skolan måste 

utmana våra föreställningar om vad teknik är och vem teknik är till för (Sultan 2018, s. 32). 

Så som jag valt att analysera böckerna lyfter jag förhoppningsvis att teknik är menat för både 

flickor och pojkar oavsett om den är hård eller mjuk, och att teknik kan innefatta kreativitet 

och innovationsglädje, vilket Axell poängterar är viktiga ord som borde sammankopplas med 

teknikämnet (Axell 2017, s. 38, 68). Även kvinnans plats, eller snarare icke plats i den mer 

hårda maskulina tekniken har blivit synlig i analysen. En intressant iakttagelse var således att 

det vid en första anblick verkade som att författaren hade ett genustänk i och med att musen i 

Lindbergh framställs som en kvinna, men i näranalysen av bikaraktärerna blev det tydligt att 
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representationen av kvinnor ändå är undermålig. Givetvis beror det till stor del på att boken 

utspelar sig under en tid då kvinnor inte fick ta en så stor plats i det mansdominerade 

samhället. Boken skildrar miljöer där män främst var representerade, trots det så existerade 

givetvis kvinnor även under den här tiden i de här miljöerna och därför hade det varit 

intressant att få se även kvinnor illustrerade. Utmanande frågor skulle kunna utveckla elevers 

föreställningar om vad teknik är. Som boken är upplagd nu finns därför möjlighet att 

tillsammans med elever diskutera varför kvinnors historier ofta uteblir. 

 

5.2 Bilderböckerna i undervisningen 

Skolan ska uppmuntra läsning och det kan göras med hjälp av högläsning (Reichenberg 2014, 

s. 7, 36–37). Här kan bilderböckerna Lindbergh och Armstrong användas för att 

förhoppningsvis öka flickors intresse för teknik. När musen i Lindbergh påbörjar 

byggnationen av sin första uppfinning efter inspiration av fladdermössen skulle läraren med 

fördel kunna koppla till det som står som centralt innehåll för ämnet teknik, att eleverna ska få 

ta del av: ”[n]ågra vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen” (Skolverket 

2011, reviderad 2018, s. 293). På så vis kan läraren behandla ett av de områden som eleverna 

ska få komma i kontakt med. När musen i boken Armstrong utnyttjar en katapult ges 

ytterligare ett tillfälle att låta eleverna få testa hur de kan slunga iväg något. Enklare material 

som gummisnodd, ballonger, strumpbyxor, och bollar kan användas som 

undervisningsmaterial. Armstrong inbjuder även till att låta eleverna få testa på att bygga en 

enklare flygmaskin eller fallskärm. Material som tändstickor, papper, skruvar och snören kan 

vara utgångspunkt för skapandet av egna artefakter med inspiration från högläsningsböckerna. 

Genom byggandet av fallskärmar får eleverna testa, pröva och ompröva vilket material som 

fungerar bäst som fallskärm så att musen inte ska skada sig. Berättelsen kan således öka 

motivationen för att bygga, då en empati för musen säkerligen infunnit sig bland eleverna. 

När läsningen av musens uppfinningar sker bör en diskussion kring uppfinningar och vad de 

är få äga rum. I många fall använder mössen den befintliga tekniken som finns runt omkring 

dem, så som skruvar, muttrar, en gammal klocka. Mössen återanvänder dessa artefakter för 

sin egen uppfinning, vilket kan kopplas samman med hållbar utveckling och genom detta får 

eleverna även utveckla sin förmåga att ”identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån 

ändamålsenlighet och funktion" (Skolverket 2011, reviderad 2018, s. 292), vilket är ett annat 

mål i läroplanen under ämnet teknik. Arbetar en klass med dessa bilderböcker får eleverna 

även en inblick i om hur det var att leva som man eller kvinna under första decenniet av 1900-
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talet. Eleverna får även bekanta sig med olika delar av världen när protagonisterna reser runt i 

världen (Skolverket 2011, reviderad 2018, s. 258). 

 

Exempel på böcker, som nämnts innan, som läraren kan arbeta med vid sidan av Lindbergh 

och Armstrong är följande: Godnattsagor för rebelltjejer (Favilli och Cavallo 2017), samt 

Amelia Earhart – Små människor, STORA DRÖMMAR (Sanchez Vegara och 

Mariadiamantes 2017), då dessa böcker lyfter kvinnor i historien, och på så vis kan 

användas som ett bra komplement eftersom kvinnor är underrepresenterade i de 

bilderböcker som analyserats i denna uppsats. Sammanfattningsvis skulle jag ändå vilja 

rekommendera att använda böckerna Lindbergh och Armstrong som högläsningsböcker 

då de innefattar spänning och intressanta illustrationer som jag tror kan tilltala elever i 

åldern 6–9 år. Böckerna skulle kunna vara starten på en diskussion kring teknik vilken 

kan hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga att ”läsa och analysera skönlitteratur och andra 

texter för olika syften” (Skolverket 2011, reviderad 2018, s. 258). Syftet i det här fallet blir 

således att leta efter tekniken i skönlitteraturen. Eleverna får även ta del av berättande texter 

från olika tider och från skilda delar av världen genom högläsning av Lindbergh och 

Armstrong och böckerna belyser sannerligen även människors upplevelser och erfarenheter 

(Skolverket 2011, reviderad 2018, s. 258). Lindbergh och Armstrong kan således med fördel 

användas i undervisningen för att uppfylla fler av de mål som finns i läroplanen (Skolverket 

2011, reviderad 2018). Detta ger även en naturlig ingång till samtal kring genus och normer i 

klassrummet, även om det visade sig att inte heller musen i Lindbergh sist och slutligen 

ursprungligen var avsedd att vara en hona, utan snarare könlös. Högläsningsböcker som skulle 

koppla samman teknikfrågor med kvinnliga förebilder på ett lockande och spännande sätt för 

6 till 9-åringar låter tydligen fortfarande vänta på sig. Jag tror det skulle behövas!  

 

5.3 Förslag på vidare forskning 

Utifrån det som framkommit i analysen och diskussionen skulle det vara intressant att göra en 

mer djupgående studie för att finna alla svenska böcker som handlar om den hårda tekniken 

som utförs av en flicka för åldrarna 6–9 år. Detta för att utmana dagens stereotypa bilder av 

teknik, men även av genus. Det hade även varit intressant att gå ut i klassrum och undersöka 

hur de analyserade böckerna i denna uppsats skulle kunna användas praktiskt i klassrummet. 

Diskussionerna kring att musen benämns som en hona i ena boken och som en hane i den 

andra boken hade varit intressant att få följa bland elever i årskurs f–3. En litteratur-, 

observations- eller intervjustudie är således förslag på vidare forskning.  
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7. Bilagor 

Med inspiration från Axell följer här en lista med förslag på några diskussionsfrågor (se 

bilaga 1), som lärare kan arbeta med under eller efter högläsningen av böckerna Lindbergh 

och Armstrong (Axell 2017, s. 104–105, 125). Utifrån dessa frågor skulle även uppgifter 

kunna konstrueras. Jag har utformat två tekniksagor med inspiration av Kuhlmanns böcker 

Lindbergh och Armstrong (se bilaga 2 och 3). Med tekniksaga menas en saga som innefattar 

några teknikbyggen vilka kan användas i mitten eller i slutet av högläsningen av sagorna. 

Sagorna kan ses som ett verktyg för att skapa ett intresse för teknik hos elever i de tidigare 

skolåren.  

 

7.1 Bilaga 1: Diskussionsfrågor  

Diskussionsfrågor om tekniken i Lindbergh:  

 Vilken teknik blir synlig i boken?  

 Under 1800-talet emigrerade många till Amerika, men hur tog de sig dit? 

 Hur drevs fartygen på 1800-talet? 

 Vad menas med invention?  

 Hur skickade man brev i början av 1900-talet? 

 Vilka yrken var vanliga under början av 1900-talet?  

 Nämn några för- och nackdelar med flygplan. 

 

Diskussionsfrågor om tekniken i Armstrong: 

 Vilken teknik blir synlig i boken?  

 Varför behöver vi resa ut i rymden? 

 Vad vet du om hunden Lajka och sputnik II? 

 Hur får man något att flyga upp i luften? Behövs en raketmotor? 

 Hur fungerar en slangbella? 

 Vad menas med mekanism? 

 Hur fungerar en fallskärm? 
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7.2 Bilaga 2: Tekniksaga med inspiration av Lindbergh 

Det var en gång en mus som älskade att läsa och lära sig nya saker. En dag upptäckte musen 

att hon hade blivit lämnad av sina vänner. Alla var försvunna. Musen läste i tidningen om en 

ny uppfinning som människorna hade skapat: musfällan. Musen förstod snart att hennes 

vänner måste ha flytt till ett fjärran land som hette Amerika. Men hur hade dom tagit sig dit? 

Musen gav sig iväg till hamnen. Kanske skulle hon träffa sina kompisar där? 

 

Här får eleverna bygga något som kan ta sig över vatten utan att sjunka. Detta bygge representerar fartyget som 

mössen har åkt till Amerika med. 

 

Men alla musvänner hade redan begett sig iväg över havet och hamnen hade blivit farlig. 

Katter hade fått nys om att möss var intresserade att ta sig till fartygen. Överallt lurade nu 

katter och ugglor i förhoppning om att få tag på en mus. Det var för farligt att stanna vid 

hamnen, musen begav sig därför hemåt. Det började mörkna och det var kallt. Plötsligt fick 

hon syn på några spöklika varelser som fladdrade förbi henne. Den lilla musen blev som 

förtrollad av dem och satte genast igång att göra ritningar till en egen flygmaskin som skulle 

kunna ta henne över havet och bort till Amerika och hennes vänner. 

 

Här får eleverna i par göra ritningar till en flygmaskin som de skulle kunna konstruera utifrån material som 

finns tillgängligt. Sedan får de påbörja arbete med sin flygmaskin.  

Här kan man ställa olika krav beroende på ålder på eleverna.  

Kanske ska ”flygplanet” kunna flyga någon meter i luften innan det tappar fart?  

Eleverna måste pröva och ompröva och kanske förbättra sin maskin minst tre gånger? 

 

Maskinen fungerade! Äntligen skulle hon få bege sig iväg till sina vänner. När hon startade 

motorn hörde hon ett högt flaxande bakom sig. Det var de stora ugglorna som var ute efter 

henne. Men flygmaskinen var välkonstruerad och hon lyckades få igång den och hon flög. 

Hon flög och flög och flög genom dagar och nätter. Småningom kom hon fram till fjärran 

land, Amerika och där väntade alla hennes vänner på henne. Musen blev känd och blev en 

stor inspiration för ett barn som hette Charles Lindbergh. Han var sedan den första människan 

att flyga över atlanten. Kanske har musen inspirera även dig? 
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7.3 Bilaga 2: Tekniksaga med inspiration av Armstrong 

Det var en gång en mus som älskade att utforska rymden. Genom ett rör fullt av glaslinser, 

även kallat ett teleskop, blickade han upp mot stjärnhimlen natt efter natt. Musen var särskilt 

intresserad av månen och han bestämde sig för att berätta om sina upptäckter för alla andra 

möss i stan, men förgäves. Ingen ville lyssna på honom för alla andra möss var ointresserade 

av astronomi och de trodde att månen bestod av ost. Någon dag senare fick musen dock ett 

brev från en hemlig avsändare. I brevet stod det ”Kom och besök mig, jag tror på dig”. Musen 

blev glad och han begav sig iväg till adressen han fått i brevet. När han kom fram ledde pilar 

målade på väggen fram honom till ett hål i väggen. På andra sidan mushålet stod en gammal 

mus. Det var han som skickat brevet. Han berättade om att möss förr i tiden varit modiga och 

trott på sig själva och att de då till och med kunnat flyga över atlanten. Detta inspirerade 

musen och han sa: ”Jag ska bli den första musen på månen”. Men hur skulle musen ta sig upp 

gill månen? Han kanske skulle kunna slungas upp? 

 

Här får eleverna diskutera olika tänkbara sätt att ta sig upp till månen. De får sedan instruktioner om vad en 

slangbella är. Eleverna bör sedan ges material att arbeta med för att få testa, pröva och ompröva sin uppfinning, 

förslagsvis ute på skolgården. De kan få instruktion om att slunga iväg något så långt eller högt upp som möjligt.  

 

Med hjälp av sina människovänner i (den årskurs som eleverna går i) hade musen nu en 

fungerande slangbella. Nu var det bara att bygga en raketmotor till den, och det var lättare 

sagt än gjort. Musen fick kämpa men småningom hade han ändå byggt en hållbar motor. Nu 

var det bara själva rymdkapseln kvar som han behövde för att färdas i. Med återanvänt 

material lyckades han bygga en kapsel och nu var det bara att bege sig iväg. Musen tände på 

raketen och den färdades högre och högre upp i luften. Hela vägen till månen. Där kunde 

musen ta med sig en sten som bevis för att månen bestod av sten och inte ost. Färden ner 

tillbaka till jorden gick bra, men nu var han tvungen att landa. Han behövde sin fallskärm. 

 

Här får eleverna bygga en fallskärm av olika material och så får de visa dem för varandra och komma överens 

om vilken eller vilka som skulle kunna rädda musen från att störta ner. 

 

I sista stund fällde musen ut fallskärmen och en säker landning till jorden påbörjades. Där 

väntade alla möss som nu äntligen trodde på honom och i framtiden lovade de att ta reda på 

fakta innan de sa något så tokigt som att månen skulle vara gjord av ost igen. Eller vad tror 

du, kan vi vara säkra på att månen är gjord av sten? Hur kan vi ta reda på fakta om månen? 
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