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Abstract 
This report covers the creative process behind a picture book for children in the 
ages of 4-6. The purpose of this book is to reveal preparatory information for 
children before they visit the hospital. The report includes qualitative studies 
regarding a child’s cognition and perception. It also contains interviews with 
children, parents and experts in the field: children who face hospital care.  
 
All of these things and much more, have served as a foundation in creating an 
understanding of how a book can be designed; to inform children in a playful way, 
to construct an open-minded view towards a hospital visit.  

Abstrakt 
Denna rapport behandlar utformandet av en pekbok som är riktat mot barn i 
åldrarna 4-6 år. Syftet med materialet är att informera och förbereda barn inför 
deras möte med sjukvården. Rapporten innehåller kvalitativa undersökningar som 
bland annat berör barns kognition och perception. Här skildras även intervjuer med 
barn, föräldrar samt experter inom området: barn som möter sjukvården. 
 
Alla dessa saker och mycket mer, har lagt grunden för att skapa en förståelse om 
hur ett material kan utformas; för att informera barn på ett lekfullt sätt, till att skapa 
en öppen och positiv nyfikenhet inför sjukhusbesöket. 
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Förord 
Med dessa ord vill jag först och främst tacka alla de barn och kunniga människor 
som ville bistå med åsikter kring hur ett bildmaterial kan gestaltas till pekboken. 
Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Peter Johansson, för konstruktiv 
bildkritik samt väl valda motiveringsord. 
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Förord 
Underlaget till detta examensarbete uppstod i en kontakt som etablerades med Åsa 
Döckner, en lekterapeut som arbetar på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Någonting 
som visade sig var att personalen på lekterapin saknade ett material som tydligt 
förberedde barn inför ett sjukhusbesök. Enligt hennes erfarenheter hade Åsa träffat 
barn, som visade tendenser till en oro eller rädsla, inför deras besök på sjukhuset. 
Vi kom därmed överens om att jag skulle få träffa Åsa och hennes kollegor vid 
lekterapin på Mälarsjukhuset. Syftet med mötet var att jag dels skulle få en inblick 
om hur det såg ut på avdelningen, men samtidigt kunna diskutera närmare kring 
vad man bör tänka på, när man utformar ett material som ska förbereda barn inför 
mötet med sjukvården. 

Bakgrund 
På vilka sätt och i vilken utsträckning barn reagerar på sjukhusbesök varierar. 
Några saker att ta hänsyn till i detta sammanhang är ålder, personlighet och tidigare 
erfarenheter hos barnet. Men ibland räcker det endast med att barn utsätts för en 
sjukhusmiljö, för att barnet i sin tur ska få negativa påföljder av ett sjukhusbesök. 
Det rör sig om en främmande miljö för barnet, med många olika intryck, där barnet 
får svårigheter med att sortera alla intryck som sker. Ett besök på ett sjukhus kan 
inkludera alltifrån undersökningar, sprutor eller smärtor. Alla dessa saker kan 
skapa en rädsla hos barn, nämligen att sjukhus är någonting man borde undvika. 

Föräldrar och barnet: Mötet med sjukvården 
En sjukhusmiljö kan inte	  enbart vara påfrestande för barn, utan även för föräldrar. 
Naturligtvis blir även besöket på sjukhuset mer ansträngande för mamman eller 
pappan om barnet visar tecken på en rädsla eller oro. Det är trots allt föräldrarna 
som utgör en central del i barnets liv med att uppfostra, vårda och älska barnet 
(Bischofberger m.fl, 2004, s.14). 

Enligt Socialstyrelsens lag om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 
hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen.se, 2015), ska närstående ges information 
och göras delaktiga under besöket på sjukhuset:  

”1 § Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 
samråd med patienten. 

2 § En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att han eller hon själv 
utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och 
individuella förutsättningar. 
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3 § Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och 
genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess 
eller tystnadsplikt inte hindrar detta.” 
 
Föräldrar kan ibland uppleva deras roll på sjukhus som oklar, där förutsättningarna 
kring deras delaktighet tillsammans med barnet inte alltid är tydligt uttalade. En 
brist på information och kommunikation kan leda till en osäkerhet hos föräldern. 
Därmed är det viktigt att även inkludera föräldrar i en delaktighet kring ingrepp 
eller procedurer som involverar deras barn. Likheten mellan föräldrar och deras 
barn i ett möte med sjukvården är således ganska stor, där både målsmän och 
patienter behöver bli lyssnade till och bekräftade; för att ge möjligheten att skapa 
en öppen kommunikation mellan samtliga deltagare som är involverade.	  

Barn och medicinska rädslor 
Medicinska rädslor hos mindre barn är ofta sammankopplade med smärta eller en 
oro inför att smärta kommer uppstå under sjukhusbesöket (Aronen m.fl, 2010, 
s.721). Sett ur detta sammanhang kan ibland en rädsla inför att en smärta uppstår 
förstärka och påverka upplevelsen av smärta hos barn. Hur påtagligt olika barn 
uppfattar medicinska procedurer beror på olika saker; där bland annat procedurens 
karaktär, barnets ålder, kön och tidigare erfarenheter av medicinska sammanhang 
ingår. Fler saker som kan förstärka och påverka upplevelsen av smärta är att 
mindre barn kan ha felaktiga uppfattningar om vad ett sjukhusbesök innebär, samt 
att de har en mindre förmåga att ställa frågor kring proceduren för att minska sin 
rädsla (Tamm, 2003, s.72). En oro inför en separation från föräldrarna kan leda till 
en frustration och rädsla hos mindre barn i medicinska situationer. Det är en tydligt 
märkbar rädsla som återkommer i flera olika fall hos barn, där fruktan för att bli 
övergiven kan förstärka skräcken inför sjukhusbesöket (Tamm, 2003, s.74-75).  

Problembeskrivning 
Lekterapin och barnmottagningen på Mälarsjukhuset har idag information som 
förmedlas till barn och anhöriga. Informationsmaterialet är inplastade broschyrer, 
som med fotografier visar vanliga medicinska ingrepp, som exempelvis stick- och 
provtagningar. Här väljer jag att förtydliga skillnaden mellan dessa två begrepp 
som genomgående används i denna rapport; ett stickprov berör ett kapillärt 
blodprov i fingret, medan en provtagning syftar på ett venöst blodprov i armen. 
Materialet finns endast tillgängligt vid dessa avdelningar och broschyrerna kan 
dessvärre inte lånas med hem. Personalen som arbetar på avdelningarna upplevde 
det som en brist, ur ett förberedande syfte, att materialet inte visades för barnet 
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förrän under sjukhusbesöket. Det sista önskemålet som personalen hade kring 
materialet, var om medicinska ingrepp kunde gestaltas på ett mer lekfullt sätt. 
Endast fotografier upplevdes som sterilt, och de ville gärna använda sig av ett 
material som kunde riktas till mindre barn. 

Syfte 
Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete är att skapa ett material, som 
genom informativa bilder ska förbereda barnet och förebygga eventuella rädslor 
eller oro, inför sjukhusbesöket. Bilderna ska skildra både en hälsokontroll samt 
stick-och provtagning.  
 
Ett delsyfte med materialet är att informera föräldrar kring hur ett besök på sjukhus 
går till. Materialet ska ge stöd åt föräldrar att diskutera bilderna tillsammans med 
barnet. Diskussionsunderlaget ska agera som ett känslomässigt stöd åt barn samt 
främja en känsla av trygghet inför det kommande mötet med sjukvården. 

Målgrupp 
Det finns tre målgrupper i mitt arbete: barn, föräldrar till barnet och vårdpersonal. 
Den primära mottagaren av materialet är föräldrar till barnet, eftersom det i själva 
verket är de som utgör ett stöd i att vägleda och diskutera materialet tillsammans 
med barnet. Det är viktigt att belysa att mindre barn har en begränsad kognitiv 
förmåga, bland annat när det kommer till deras läsförståelse. Av denna anledning 
behöver mindre barn en tydlig vägledning genom materialet, och sett ur detta 
sammanhang, blir barnet den sekundära mottagaren av materialet. Den tredje 
målgruppen är vårdpersonalen som bemöter patienter och anhöriga på sjukhuset. 
En sak som är viktigt att lyfta fram är att även vårdpersonalen är bekanta med 
materialet. Detta för att kunna motivera och vägleda ett barn under besöket på 
sjukvården, tillsammans med ett material som tidigare är introducerat till barnet.  

Forskningsfråga  
Min övergripande forskningsfråga för examensarbetet är: 
 
Hur kommunicerar man med illustrationer som informerar barn i åldern 4-6 år inför 
ett sjukhusbesök. 
 
 
 
 



	   9	  

Avgränsningar 

Ålder 
Jag har valt att avgränsa mig till utförandet av enkätundersökningar och intervjuer 
med barn i åldrarna 4-6 år. Anledningen till denna specifika åldersgrupp, grundar 
sig i reflektionerna som uppstod under mötet med vårdpersonalen som arbetade på 
Mälarsjukhuset. Enligt deras erfarenheter var mindre barn mottagliga för besöket 
på sjukhuset. Det var i själva verket inte förrän barn kom upp till åldern 4-6 år, som 
de började visa tecken på en rädsla inför mötet med sjukvården. Men trots denna 
avgränsning ser jag inget hinder till att materialet kan användas för att informera 
barn som är yngre än åldersgruppen 4-6 år. 

Bild och text 
Innehållet i materialet består främst av bilder, som överför budskapet till läsaren. 
Barn i åldersgruppen 4-6 år har inte en fullt utvecklad läsförståelse i denna ålder, 
och är mer mottagliga till skapa sig en förståelse kring någonting med hjälp av 
bilder, snarare än text. Detta kan relateras till varför bilder används tidigt som ett 
introducerande material, i form av bland annat bilderböcker. En sak som är viktig 
gällande bilder, är att de uppmuntrar och förmedlar information på ett lekfullt och 
lättförståeligt sätt, som är anpassat utifrån målgruppens behov.  

Arbetet förmedlar information till stor del genom bilder, däremot kommer det att 
finnas kortare instick av text i materialet. Dessa kortare textstycken ska ge stöd åt 
föräldrar med att bygga upp en dialog med barnet kring vad de ser i bilderna.  
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Teori 

Insamlandet av teori har grundat sig i de saker som jag anser vara viktigast för 
arbetet med att förstå hur både barn och föräldrar uppfattar ett sjukhusbesök. Här 
ingår litteraturstudier som berör ett barns kognition och minne, för att tydligare 
kunna förstå var min målgrupp befinner sig på en utvecklingsmässig nivå. Utöver 
detta har jag tittat närmare på vad en medicinsk procedur kan innebär för ett barn, 
samt vad barnets informationsbehov består av inför ett sjukhusbesök. Därtill har 
jag sett över vilka saker som kan tänkas ha en stimulerande inverkan på ett barns 
inlärande. Slutligen ingår teoribildning som behandlar bildskapande, färg samt 
karaktärer inom material som är inriktade mot barn. Alla dessa saker ligger som 
viktiga grundstenar för mitt designkoncept. 

Pedagogik och bildspråk  
Bilder har fått en allt större framväxt i det moderna samhället, där de integreras 
som visuella hjälpmedel inom en rad olika områden och situationer. Ett av dessa 
områden som jag närmare vill beröra är det undervisande syftet. Vad finns det för 
visuella strategier som då kan användas när man pratar om bilder? En bild kan 
agera som ett hjälpmedel till att sortera eller förmedla information, få mottagaren 
att tolka data eller att identifiera en känsla. Den här listan kan snabbt byggas på. 
Men den underliggande funktionen av en bild i ett undervisande syfte, är att berika 
mottagaren med en ny erfarenhet, som i sin tur kan leda till en ny kunskap.  
 
Barn stimuleras ofta av att se bilder och deras engagemang växer betydligt till att 
diskutera ett material, om det finns bilder som målar upp olika situationer som de 
kan relatera till. Samtidigt kan bilder ge upphov hos unga barn att öppna upp sig 
kring deras egna känslor, speciellt när bilder berör saker som barnet kan uppleva 
som svåra (Holmsen, 2005, s.90). En anledning till varför bilder tycks kunna 
främja denna egenskap hos barn till att öppna sig kring deras egna föreställningar 
och tankar, kan mycket väl grunda sig i att bilder ger en naturlig distans till barnet; 
där barnet först reflekterar kring bilden, för att sedan anknyta situationen till sin 
egen erfarenhet (Holmsen, 2005, s.90-91). 
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Färg  
En färg kan användas på många olika sätt, samtidigt som upplevelsen av färger 
lyckas utlösa många fysiologiska reaktioner hos människan. De två vanligaste 
färgerna som tycks ha en betydande inverkan för kroppens reaktioner är röd och 
blå. Den röda färgen aktiverar försvarsberedskapen och höjer blodsockerhalten, 
ökar blodtrycket och andningstakten, medan den blå färgen snarare arbetar som 
motsatsen; där muskel- och nervaktivitet avtar och bidrar istället med en rogivande 
effekt (Ryberg, 1999, s.65-67). När vi då ser till andra färger, finns fler intressanta 
exempel att ta upp. Exempelvis en gul färg anses stimulera ett rörligt tänkande, 
medan en orange färg skapar livliga känslor hos mottagaren. Motsatsen till dessa 
eggande färger skulle vara en grön färg som tillsammans med violett framkallar ett 
drömmande och längtansfullt tillstånd (Ryberg, 1999, s.73). En lärdom att utvinna 
utifrån detta, när det kommer till material som är inriktat mot barn, är således att 
olika färger framkallar olika känslor hos mottagaren. Färger kan då användas för att 
utmärka olika miljöskildringar eller handlingar, med en anspelning på att framkalla 
en känsla av lugn, glädje eller spänning. 

Huvudkaraktär 
Fördelen med att använda karaktärer i material som riktas åt barn, är att de skapar 
många olika möjligheter för berättelsen. Hur barn uppfattar olika gestaltningar 
varierar. Någonting som karaktärer i berättelser har gemensamt, är att de skapar 
möjligheten att väcka olika tolkningar och analyser hos läsaren. En av dessa saker 
som jag tidigare har berört, är att barn har förmågan att leva sig in i berättelser och 
karaktärer, där barnet kan leva ut sina egna uppfattningar genom bilden (Holmsen, 
2005, s.90-91). 
 
Under en lång tid tillbaka har olika figurer skildrats inom barnlitteraturens värld, 
där gestaltningar har förmedlat olika budskap. Ett vanligt förekommande exempel 
tycks vara djur med människoliknande egenskaper. Den mest sannolika orsaken till 
varför djur är ett regelbundet inslag inom barnlitteraturen, bottnar troligtvis i att 
mindre barn har en hög igenkänningsfaktor när det kommer till djur av olika slag 
(Kåreland, 2001, s.86-87).  
 
Några saker att se upp med, när det kommer till användandet av karaktärer inom 
material som är inriktade mot barn, är bildspråk och igenkänningsfaktor. Det finns 
både för- och nackdelar med dessa två aspekter. Gällande bildspråket i materialet, 
är det viktigt att skildra situationer med karaktärer, på ett sätt som underlättar och 
tydliggör uppmärksamhet och förståelse kring situationer för mottagaren. Minspel 
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och uttryck hos karaktären kan användas som positiva förstärkare med att vägleda 
en förståelse hos läsaren. Samtidigt är det av betydelse att det inte angränsar till en 
barnslighet som snarare uppfattas till att urholka informationsbehovet hos barnet. 
Gällande igenkänningsfaktorn bör det beaktas att gestaltningen är någonting som 
barn är vana vid att se och relatera till. Detta för att undvika att bilden skapar 
vilseledande element som snarare förhindrar bearbetningen av materialet. 
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Metod 

Valet av metod för arbetet grundar sig i kvalitativa undersökningar. Anledningen 
till varför jag valde en kvalitativ undersökning var för att skapa en djupare insikt 
om hur man framställer material som är anpassat för barn (Holme m.fl, 1997, s.14). 
Här ingår litteraturstudier som berör barn och mötet med sjukvården, samt analyser 
av barnböcker och förberedande material som används inom sjukvården. Närmare 
förklarat ville jag främst undersöka kring vad man ska tänka på som illustratör när 
man ska informera och uppmuntra barn inför ett sjukhusbesök. Fler saker som gav 
stöd till de kvalitativa undersökningarna var intervjuer tillsammans med barn, samt 
frågeformulär som skickades hem till barn som går på förskolan. Detta eftersom 
barnens uppfattningar kunde ge upphov till att stärka materialet som riktades åt 
målgruppen. Slutligen valde jag även att intervjua experter inom området barn som 
möter sjukvården. Meningen med dessa intervjuer var att se vilka erfarenheter och 
råd dessa personer hade att dela med sig av. 
 
 
Litteraturstudier 
För att få en djupare kunskap inom området barn och deras möte med sjukvården, 
har jag läst närmare inom områden som berör: barns psykologi, pedagogik och 
bildspråk för barn, samt bemötandet av barn och föräldrar inom sjukvården. Syftet 
med analyser av forskningsartiklar och böcker inom ämnet, har varit att skapa en 
förståelse kring hur barns inlärning och utveckling ser ut mellan åldrarna 4-6 år.  
I samband med barns begreppsbildning ville jag se över vilken inverkan bilder, 
färg och form kan ha för att stimulera barnets engagemang till ett inlärande. Därtill 
har jag granskat barns upplevelser av sjukvården, samt föräldrarnas påverkan och 
förväntningar av sjukvård för deras barn. Avsikten har dels varit att lyfta fram hur 
barn och föräldrar tillsammans agerar vid sjukhusbesöket, men även hur personal 
på sjukhus i sin tur bemöter dem.  
 
 
Barnböcker och förberedande material inom sjukvården	  
När det kommer till barnböcker och förberedande material, som används för att 
informera barn kring deras möte med sjukvården, existerar det redan material 
gällande det här temat. Materialet kan uppfylla två olika syften, där det antingen 
används utifrån ett skönlitterärt eller ett undervisande syfte. Barnböcker har dock 
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sin grund i ett pedagogiskt sammanhang, där syftet har varit att lära barn utvecklas 
och bli reflekterande i olika avseenden. Användandet av berättelser utifrån en 
pedagogisk avsikt är att den ofta bär på en sensmoral eller ett budskap, som ska 
förmedlas till barnet. Resultatet är att barn ska utvinna en lärdom av berättelsen för 
att därefter omsätta lärdomen i sin egen omvärld (Kåreland, 2001, s.27-28). En 
intressant aspekt, sett ur mitt eget arbete, har varit att jämföra barnböcker mot 
litteratur som används inom sjukvården. Detta för att analysera hur påtagliga 
likheter eller skillnader det finns i de olika material som används. Här fanns 
möjligheten att skapa en förståelse om var riktlinjerna ligger i att skapa ett 
underlag, som kan användas i ett handledande syfte, för både barn och föräldrar 
som besöker sjukvården.  

Fokusgrupper 
Ett tillvägagångssätt med kvalitativa undersökningar var i form av intervjuer med 
barn i fokusgrupper. Detta för att skapa förståelsen kring hur barn relaterar och 
föreställer sig ett sjukhusbesök sinsemellan (Hartman, 2004, s.279). Med grund för 
att öka informationsvärdet var ett steg genom att förvandla intervjusituationen till 
en lek (Halpenny m.fl, 2015, s.26-28). Genom att försöka omvandla situationen till 
ett roligare tidsfördriv, fanns möjligheten att sänka de bestämda förväntningarna 
intervjupersonen kunde tänkas ha. En öppnare intervjuform inträffade genom att 
jag satt tillsammans med barnen och ritade. Förhoppningen var att det skulle främja 
en känsla av ett mer gemensamt samspel, där en diskussion kring barnets bilder 
kunde underlätta förståelsen kring deras intryck av ett sjukhusbesök. 
 
Etiska aspekter	  
När det handlar om att intervjua barn, har jag utgått från följande citat som är 
hämtat från vetenskapsrådets hemsida: ”Grundläggande i dessa dokument är att 
barn skall få forma egna uppfattningar om det som berör dem, uttrycka dessa fritt 
och att vuxna bör respektera dessa uppfattningar.” (Codex.vr.se, 2016). Med andra 
ord är det av största vikt att inte belasta barnet med förväntningar, eller att styra 
svaret hos barnet till det önskade svaret man tänkt sig. Under intervjun var det 
betydelsefullt att uppmuntra barnen att utveckla deras tankar och lyfta fram att de 
är huvudpersonerna, eftersom det var deras berättelser som var viktiga (Häger, 
2007, s.77). Ett steg till att minimera risken för att styra barnen var genom att ställa 
öppna frågor (Häger, 2007, s.57). Frågorna kunde därmed leda till att barn vidare 
fick utveckla deras resonemang och tankar kring bilden. 
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När ett barn intervjuas, krävs samtycke av föräldrarna (Gustafsson m.fl, 2011, s. 
49). Utöver detta är det givetvis viktigt att även betona barnets godkännande till 
situationen, samt att öppet informera kring avsikterna med intervjun och förklara 
att det är frivilligt att när som helst lämna intervjun (Gustafsson m.fl, 2011, s.42). 
Slutligen är det även av betydelse att informera föräldrar samt barnet om deras 
anonymitet i intervjugruppen (Gustafsson m.fl, 2011, s.43).  
 
 
Frågeformulär 
Utöver fokusgrupper var ett användbart sätt att insamla information om hur barn 
uppfattar sjukhusbesök i form av enkäter med undersökningsfrågor. Enkäterna 
skickades hem till föräldrar, där möjligheten fanns att gå igenom frågorna med 
barnet i en lugn situation hemmavid. En sak som kunde vara intressant att 
undersöka är det faktum att barn inte alltid är socialt utåtriktade. En tänkbar 
möjlighet var att de barn som jag intervjuade kanske gav helt andra svar än de 
andra barnen som fick frågeformulären hemskickade. 
 
 
Expertintervjuer 

Ännu ett stöd som jag ville ha i mitt arbete, var det som jag hittade från personer 
som dagligen har kommit i kontakt med barn och föräldrar inom sjukvården. Det 
rörde sig om personal som arbetar på barnavårdscentraler eller barnavdelningar, 
och människor som tidigare har forskat inom området barn och sjukvård. Dessa 
människor har en bred erfarenhet, och kunde därmed utgöra en bra grund för mitt 
kommande arbete, genom att dela med sig av sina erfarenheter kring ämnet: mötet 
med barnet i sjukvården. 
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Resultat 

De resultat som jag inhämtat från mina metodval har sammanfattningsvis förberett 
mig med en grundläggande förståelse, för vad jag bör tänka på vid utformningen av 
ett designkoncept som är riktat åt mindre barn. Litteraturstudier inom de saker som 
jag har berört har lagt grunden, för att bland annat skapa en uppfattning, om hur 
olika barns inlärning och utveckling ser ut i åldrarna 4-6 år. Därtill var det viktigt 
för mig att förstå hur informationsbehovet hos föräldrar och barn kan se ut inför 
deras möte med sjukvården. Genom att analysera barnböcker och förberedande 
material som används inom sjukvården, har jag skapat mig insikten om hur 
vårdsituationer kan skildras på olika sätt åt mindre barn. Hur ett material som riktar 
sig åt mindre barn ska gestaltas, där kan åsikterna gå isär. Någonting som däremot 
har gett upphov till att stärka mitt eget material, är de åsikter som jag fick utifrån 
dels barnen, men även experterna som jag intervjuade. Ett rådande samförstånd 
bidrog med insikten att inte utesluta information från barn, eftersom man inte kan 
vilseleda barn, för det märker de förr eller senare, vilket inte främjar något 
förtroende. Olika ingrepp kan ge upphov till rädslor, men däremot är barn ofta 
villiga att genomgå ingreppet, så länge man förklarar hur och varför det sker. En 
stor del handlar om att motivera barn med hjälp av ord och bilder som barnet kan 
förstå. Bilder i samverkan med text kan fylla ett förberedande syfte för många barn. 
Sett ur detta sammanhang är det betydelsefullt att lyfta fram och skildra det viktiga 
i bilden, på ett sätt som både utmanar och stimulerar barnets fantasi. 
 
 
Barn och kognition 
Ett barns kognitiva utveckling är individuell, däremot existerar likheter kring hur 
denna utveckling ser ut. Barn vid 4 års ålder börjar utveckla förmågan att förstå 
andra människors tankar och känslor, även om förmågan inte är färdigutvecklad 
(Hwang, 2003, s.167). Eftersom ett barns konkreta tänkande är begränsat vid denna 
ålder, är det viktigt att undvika abstrakta förklaringar och beskrivningar som de kan 
ta alltför bokstavligt. Samtidigt har mindre barn svårare att återge förhållandet 
mellan orsak och verkan lika tydligt som äldre barn. Däremot har barn vid 4 års 
ålder fortfarande en medvetenhet om sig själva där de kan föreställa sig många 
olika möjligheter (Hwang, 2003, s.170). När man då kommunicerar med barn i 
denna åldersgrupp är det viktigt att skildra saker på ett konkret sätt som inte väcker 
missförstånd. Men samtidigt är det minst lika viktigt att utmana barnets tänkande 
på ett stimulerande sätt, fast med en tydlig vägledning.  
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Barn och minne 
Arbetsminne är en term som hänvisar till förmågan att hantera och bevara 
information under en kortare tidsperiod. Denna förmåga skapar möjligheten att 
lagra betydelsefull information i våra vardagliga liv (Alloway, 2008, s.2). Mängden 
information som vi lyckas bevara i vårt arbetsminne är begränsad. Ett mindre barn 
har ett mer begränsat arbetsminne än äldre barn och vuxna. Några saker som kan 
främja ett mindre barns arbetsminne är att utesluta irrelevant information och att 
lyfta fram situationer som är familjära. Även om mindre barn kan förvara verbal 
information har de lättare för att bearbeta och lagra bilder i minnet (Alloway, 2008, 
s.26-27). Någonting som stärker detta är det Havnesköld lyfter fram angående att 
mindre barn tidigt utvecklar ett igenkännande minne, och att barn har en avsevärt 
bättre förmåga att minnas bilder bättre än vuxna (Havnesköld, 2009, s.75). Fler 
saker som är intressanta gällande mindre barns förmåga att minnas, är att de har en 
väldigt bra inlärningsförmåga, när det kommer till att inhämta en ordlös kunskap, 
som exempelvis emotionella minnen. Mindre barn har även tidigt en bra förmåga 
att minnas samspelshändelser i form av berättelseliknande strukturer (Havnesköld, 
2009, s.78-79).  
 
 
Barnets informationsbehov 
Ett konkret steg till att minska ett barns oro inför sjukhusbesöket, var genom att 
närmare möta barnets informationsbehov. Exempelvis kan man lyfta fram vad 
sjukhusbesöket kommer att gå ut på, vilken smärta barnet kan utsättas för, samt att 
barnets föräldrar är närvarande under sjukhusbesöket. Det är av stor betydelse att 
möta barnets informationsbehov, på deras individuella nivå. Eftersom det rör sig 
trots allt om en ny situation för barnet, där oförutsedda moment kan leda till en 
rädsla. En förutsättning till att skapa en god kommunikation tillsammans med 
patienten, är att använda ord och ett språk som barnet förstår och känner igen 
(Bischofberger m.fl, 2004, s.53). Därmed bör en balans eftersträvas, ur synpunkten 
med att förmedla sjukhustermer, på ett sätt som barnet kan förstå och relatera till. 
Det är trots allt högst angeläget att barnet ska kunna veta vad som kommer att 
inträffa under sjukhusbesöket (Bischofberger m.fl, 2004, s.50). 
 
 
Leken: Ett sätt att uttrycka sig 
Barn i åldrarna 4-6 år stimuleras av att informeras genom leken som undervisning. 
Denna målgrupp börjar även skapa sig en grundläggande förståelse kring hur det 
ser ut i den mänskliga kroppen, och att kroppsdelar är sårbara. Ett vanligt sätt att 
närmare förklara hur en undersökning går till för ett barn är att komplettera 
informationen med en docka och bilder som förklarar hur en medicinsk procedur 
kan gå till. Denna lek blir därmed ett lättare sätt för barnet att dels uttrycka sig och 
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tydligare bearbeta hur ett ingrepp på barnet kommer att ske (Bischofberger m.fl, 
2004, s.141). Samma sak kan appliceras på hur barnet har reagerat efter ett ingrepp. 
Forskningsstudier har utförts på barn som har genomgått en vaccination. Barnen 
som ingick i studien fick skildra sina upplevelser genom att rita en bild på när de 
fick sprutan under hälsobesöket, för att sedan berätta om bilden (Söderbäck, 2014, 
s.70). En av de personer som jag har intervjuat, Kristina Ekh, kom dagligen i 
kontakt med stickrädda barn, där hon använde sig av samma tillvägagångssätt. 
Kristina menade på att bilder kan vara ett sätt för barnen att tydligare uttrycka sig 
kring sina känslor. (Ekh, muntlig intervju, 10 maj, 2016. Se bilaga 1. 
Expertintervjuer). 
 
 
Expertintervjuer 
Jag har valt att intervjua fyra olika personer som har erfarenheter av att bemöta 
barn och föräldrar, ur ett socialt och pedagogiskt perspektiv inom sjukvården.  
Den första intervjupersonen var Elisabeth Riedl och hon har arbetat i 33 år som 
barnsjuksköterska vid barnavårdscentralen i Skiftinge, Eskilstuna. Den andra 
experten blev Kristina Ekh, som sammanlagt har över 40 års erfarenheter, av 
framförallt stickrädda barn inom sjukvården. Den tredje personen som ingick i 
urvalet var Maria Karlsson, en undersköterska som har daglig kontakt med barn 
som besöker Mälarsjukhuset för hälsokontroller samt stick- och provtagningar. 
Maja Söderbäck blev den sista personen som intervjuades för mitt arbete. Hennes 
bakgrund som barnsjuksköterska, samt att hon idag är verksam som docent inom 
vårdvetenskap på Mälardalens högskola, var bidragande faktorer till att inkludera 
henne bland mina expertintervjuer. (se bilaga 1. Expertintervjuer). 
 
 
Fokusgrupper 
Jag har besökt föräldrakooperativet ”Nyckelpigan” i Eskilstuna, där jag intervjuade 
tre flickor och en pojke i åldrarna 4-6 år, om hur de uppfattade deras sjukhusbesök. 
Samtliga deltagare hade besökt Mälarsjukhuset i Eskilstuna, där barnen hade fått 
genomgå en hälsokontroll. Det var tre av dessa barn som både hade fått uppleva en 
stick- och provtagning, varav ett barn endast hade fått ett stickprov i fingret.  
 
Intervjun inleddes med att berätta vem jag var och vad intervjun skulle gå ut på. 
Någonting som jag förklarade för barnen var att jag ville ha deras hjälp i mitt 
skolarbete, detta genom att skildra hur de hade upplevt deras besök på sjukhuset.  
 
Jag ställde frågan om de hade fått någon slags information inför sjukhusbesöket. 
Svaret var att föräldrar muntligen hade beskrivit hur ett sjukhusbesök kan se ut, 
samt att man kan få ett stick i fingret. Här frågade jag även om deras synpunkter, 
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ifall de föredrog tecknade bilder eller något annat material som skulle förbereda 
dem inför ett besök på sjukhuset. Tre av fyra barn föredrog tecknade bilder, medan 
ett barn tyckte mer om fotografier. 
 
Följdfrågan var om barnen ville rita en bild om hur de uppfattade ordet sjukhus, 
samt hur deras erfarenheter såg ut från sjukhusbesöket. Barnen reagerade genast 
positivt och började prata högt om deras upplevelser. Föreståndaren Lotta Strang 
förtydligade här för barnen att de först fick rita deras bild, för att sedan berätta om 
deras upplevelser i tur och ordning.  
 
Efter att barnen hade ritat färdigt, visade jag deltagarna några skisser som jag redan 
hade påbörjat. (Se figur 5-17). Barnen uttryckte ett stort intresse över att se 
bilderna, där framför allt karaktären uppmärksammades som väldigt rolig. Barnen 
förstod innehållet i bilderna och vad undersökningarna gick ut på. Samtliga 
deltagare ställde sig positiva till materialet och tyckte att det skulle vara bra att få 
ett liknande material hemskickat inför sjukhusbesöket. 
 
Jag har fått barnens och föräldrarnas godkännande att använda mig av deltagarnas 
teckningar i min rapport. (Se bilaga 2. Barnens bilder av sjukhuset). 
 
 
Frågeformulär 
På föräldrakooperativet ”Nyckelpigan” fanns totalt 20 barn. Eftersom jag endast 
intervjuade några av dessa barn, fick ett urval av de övriga barnen frågeformulär 
hemskickade. Formulären inkluderade frågor till föräldrarna och barnen, kring hur 
deras förväntningar och erfarenheter från sjukhushusbesök såg ut. (Se bilaga 3. 
Frågeformulär). 
 
Den övergripande sammanfattningen belyser hur pedagogiska och bemötande 
personalen är på Mälarsjukhuset. Det var främst positiva upplevelser från både 
föräldrar och barn i deras möte med sjukhuset, där många barn förstod vikten av att 
besöka sjukhuset. Flertalet föräldrar beskrev saker som att barn måste veta vad ett 
sjukhusbesök innebär och vad som inträffar under besöket. Ett återkommande svar 
var att informera om besöket inkluderar ett stickprov eller provtagning. Önskemål 
från barnen var att sjukhusbesöket skulle bli roligare genom fler leksaker som finns 
i anslutning till väntrummet och att få en leksak efter stickprovet.  
 
 
Barnböcker 
Jag har valt att jämföra tre olika barnböcker, som behandlar temat barn och 
sjukvården. Den första boken som jag kommer att beröra heter: ”Totte går till 
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doktorn.” Anledningen till att jag ville inkludera denna barnbok i en jämförande 
analys, är för att boken kom i en tidig utgåva redan 1973. Det är en bok som 
fortfarande ges ut 43 år senare, och en intressant aspekt vore att jämföra detta verk 
mot de senare böcker som dykt upp i den växande barnlitteratursvärlden. Detta för 
att främst se vad det finns för likheter eller skillnader i form av bild- och textspråk 
inom barnböcker som är inriktade mot att förbereda barn inför sjukhusbesöket.  
 
Den andra boken som jag har valt ut heter: ”Ellis går till doktorn.” Boken är 
utgiven 2008, och riktar sig till läsåldern 3-6 år. Någonting som väckte intresset 
kring den här boken, bortsett från att den är relativt nyutgiven, var att utgåvan på 
svenska visade sig vara slutsåld på två stora återförsäljares hemsidor. Följaktligen 
visade sig att det fanns ett intresse av denna bok, vilket är en bidragande orsak till 
varför jag har valt att integrera boken i min jämförande analys.  
 
Den tredje och sista boken heter: ”Ole hos Doktor Semla och Syster Bulla.” Boken 
är utgiven 2008, och riktar sig till läsåldern 3-6 år. Denna bok är den populäraste 
inom området barn och sjukvård, som lånas ut på Eskilstuna stadsbibliotek, enligt 
personalen som arbetar där. (Se bilaga 4. Analys av barnböcker). 
 
 
Förberedande material inom sjukvården 
 
Vårdguidens material 
Maria Karlsson som arbetar vid barnmottagningen på Mälarsjukhuset, berättade att 
det vanligaste materialet som hon hänvisar föräldrar till inför sjukhusbesök, består 
av vårdguidens hemsida (https://www.1177.se/barnavdelningen/). På vårdguidens 
hemsida finns en barnavdelning, som har förberedande information som är 
inriktade mot barn som ska till sjukhuset eller tandläkaren. Möjligheten finns att 
antingen se animerade filmer, eller att skriva ut filmerna som sagoböcker. Efter en 
granskning av dessa två valmöjligheter, tycks det existera brister, varav en berör 
filmerna. Några saker som dessa filmer har gemensamt, är att samtliga är långa sett 
till speltiden, samt att de har mycket dialog i form av röstinspelningar. Sett ur ett 
informationsbärande syfte kan dessa två aspekter ha en bristande pedagogisk 
inverkan på mindre barn. Filmklippens längd tillsammans med mycket dialog kan 
skapa svårigheter för barn att bearbeta mängden information inför deras möte med 
sjukvården. När vi då ser till den andra möjligheten, att skriva ut filmen i ett tryckt 
format, verkar ett liknande problem existera. Materialet har väldigt mycket 
textbaserad information, och dessutom tycks berättelsen vara utformad på det sättet 
att det inte finns mycket plats för egna tolkningar av materialet. Ett material 
skildrar en karaktär som lyfter fram sin egen rädsla inför att få en spruta under 
sjukhusbesöket. Flera exempel upprepas genom berättelsen, där en tydlig rädsla 
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lyfts fram. När det handlar om ett material som ska förbereda ett barn inför 
sjukhusbesök, finns det en risk att man snarare förvärrar ett barns oro inför mötet 
med sjukvården, då en rädsla tydliggörs hos karaktären genom berättelsens gång.  
 
Mälarsjukhusets material 
På både barnmottagningen och lekterapin vid Mälarsjukhuset finns material som 
visas till barnen när de är på besök. Materialet består av fotografier som skildrar en 
stick- och provtagning. Det som är väldigt användbart med fotografierna är att de 
visar exakt hur proceduren ser ut i verkligheten. Fler positiva aspekter är att ingen 
information utesluts, samt att det endast finns kortare instick av text som förklarar 
vad som inträffar i varje bild. Personalen på både barnmottagningen och lekterapin 
lyfte dock fram att de önskade ett liknande material, fast som gestaltades på ett mer 
lekfullt sätt åt mindre barn inför deras sjukhusbesök. (Se bilaga 5. Förberedande 
material inom Mälarsjukhuset). 
 

 
Fig.1 Förberedande material inom Mälarsjukhuset. Materialet är utgett av barn- och 
ungdomssjukhuset Sachsska. På hemsidan www.ringla.nu finns en film om bildblocken. 
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Barnavårdscentralen Skiftinge 
Elisabeth Riedl som arbetar som barnsjuksköterska vid avdelningen, förklarade att 
i samband med kallelsen som de skickar ut till föräldrarna, medföljer en tryckt 
broschyr som informerar barn samt föräldrar kring vad en 4-års kontroll innebär. 
Elisabeth berättade att materialet är nyutgivet hos dem på avdelningen. Materialet 
skildrar genom bilder några av de moment som ingår i hälsobesöket. Jag har valt 
att visa detta material till personer som har varit involverade i projekt kring att ta 
fram liknande underlag åt barn. De åsikter som lyftes fram av dessa personer var att 
materialet uppfattades som utdaterat. Ett exempel är syntestet som skildras där 
barnet får titta på bokstäver. En intervjuperson menade på att idag visar man inte 
bokstäver, utan istället figurer eftersom alla barn inte kan bokstäver. En annan 
intervjuperson upplevde att materialet kunde gestaltas på ett roligare sätt, men att 
det fungerade i sin helhet. Någonting som dock anmärktes av flera intervjupersoner 
var att tydligare lyfta fram barnet som huvudkaraktären i vissa bilder. Samtidigt 
betonades relevansen av att bilduttrycket måste varieras. Detta eftersom samhället 
idag består av familjer som har olika livsförhållanden, som samkönade partners 
eller liknande. Elisabeth menade själv på att hon skulle vilja se ett material som 
både gestaltar hälsobesök tillsammans med en vaccination eller provtagning. (Se 
bilaga 6. Förberedande material inom Skiftinge barnavårdscentral). 
 

 
 
Fig.2 Förberedande material inom Skiftinge barnavårdscentral.  
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Gestaltningen 

Litteraturstudier inom pedagogik och bildspråk, färg samt karaktärsskildringar har 
skapat en inblick om vilka saker som kan stimulera barn till ett inlärande. Analyser 
av barnböcker och förberedande material som används inom sjukvården, gav 
upphov till att stärka denna inblick. Men de saker som jag främst har utgått ifrån 
vid utformandet av designkonceptet, är de åsikter som jag inhämtade från barnen 
och experterna som jag intervjuade. Majoriteten av barnen som blev intervjuade 
berättade att de föredrog lekfulla illustrationer när det handlade om att bli 
informerade inför ett sjukhusbesök. Experterna lyfte fram att lekfullhet kan fylla ett 
ändamål, när det handlar om att förbereda barn. Men någonting som samtliga 
experter betonade var att motivera barnen tydligt kring varför ett hälsobesök och 
provtagningar sker. Dessa önskemål från både barn och experter har lagt grunden, 
för att skapa en pekbok med tydligt informerande samt motiverande delar, som 
skulle väcka en nyfikenhet hos barn inför sjukhusbesöket. 
 
 
Pekbokens titel 
Titeln till pekboken blev ”Gizmo och det modiga mötet på sjukhuset.” 
Anledningen till denna specifika titel var för att väcka frågan hos läsaren: vilket 
modigt möte handlar det om? Givetvis kunde en annan titel använts som ger en 
tydlig hänvisning till vad boken faktiskt handlar om, som exempelvis ”Gizmo 
besöker sjukhuset.” Men någonting som jag ville ta tillvara på med min titel, var 
som sagt att väcka en läslust för innehållet med en intresseväckande titel. 
 
 
Pekbokens karaktär 
Valet av karaktär för pekboken har skiftat flera gånger sedan skisserna påbörjades. 
Jag ville tidigt ha en gestaltning som dels skulle främja en lekfullhet men samtidigt 
en hög igenkänningsfaktor. Karaktärer har skiftat mellan spökdjur, ökenspringråtta 
och hund. Efter presentationen av mina olika skisser, där jag fick kritik på dem, har 
valet av karaktär utmynnat i en hund som ska gestaltas i pekboken.  
 
Den främsta anledningen till att valet blev specifikt en hund, motiverar jag med att 
materialet ska ha en hög igenkänningsfaktor. Djur överlag förekommer vanligtvis 
inom barnlitteratur, och hundar är samtidigt ett av de vanligaste sällskapsdjuren 
som finns i de svenska hemmen. Därmed borde hunden vara ett djur som många 
barn kan relatera till och skapa ett förtroende för som en karaktär i en pekbok.  
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Någonting som bör lyftas fram, är att denna hund är av den ovanligare rasen: 
Japanese Chin. Anledningen till varför jag valde att gestalta just denna hundras, 
grundar sig i att jag och min sambo äger en sådan, och han heter Gizmo. Det som 
är värt att nämna i detta sammanhang, är att Gizmo har ett väldigt karakteristiskt 
ansiktsuttryck, med en tunga som hela tiden hänger utanför munnen.  
 
Kombinationen av hans ansiktsuttryck, tillsammans med det faktum att hundrasen 
är relativt ovanlig, bidrar till att Gizmo skapar ett intryck hos många människor han 
möter – framför allt barn. Den vanligaste frågan som dyker upp är varför han har 
en sådan stor tunga, och om den hänger ut hela tiden.  
 
Jag ville trots allt ha en karaktär som både utstrålar en slags lekfullhet, men som 
samtidigt har en hög igenkänningsfaktor. Här anser jag att Gizmo uppfyller bägge 
kriterier för den kommande pekboken, med att dels väcka en uppmärksamhet med 
hjälp av hans ansiktsuttryck, men samtidigt ha en väldigt hög igenkänningsfaktor - 
i egenskap av hund - som många barn kan tänkas relatera till.  
 
 
Skisser/storyboard 
Min ursprungliga tanke bakom pekboken var att endast skildra en stick- och 
provtagning. Men för att skapa ett material som har ett större användningsområde, 
har även en hälsokontroll inkluderats. Bilderna nedan skildrar när Gizmo vaknar 
och får nyheten om dagen han väntat på – besöket på sjukhuset. (Se figur 5-17). 
 
Jag utgick tidigt från att försöka införliva ett tydligt minspel hos karaktären, där 
reaktionen från Gizmo i olika situationer skulle stimulera barnets egen fantasi. 
Känslorna hos hunden skulle aldrig ordagrant beskrivas, utan meningen var att 
bilderna skulle vägleda barnet, till att öppna upp sig kring sina egna föreställningar 
om vad de ser i bilderna. Detta för att tydligare initiera en dialog mellan föräldrar 
och barnet.  
 
Några andra punkter som jag har försökt att förankra i materialet är enkla men 
samtidigt lekfulla bilder. Bilderna ska trots allt förbereda barnet och väcka en 
nyfikenhet inför sjukhusbesök. Ett sätt att främja detta är genom en lättsam ingång 
till någonting som kan upplevas som stressrelaterat. Trots allt har ett av de starkaste 
ledorden i arbetet varit att undvika förstärkningar av en oro eller rädsla hos barn. 
 
Underlaget av skisser och storyboard har underlättat med att skapa en överblick av 
gestaltningsprocessen. Detta för att se över hur berättarflödet i materialet skulle 
utformas, samt vilka bilder som skulle ingå, sett ur en tidsaspekt. 
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    Fig.3 Skiss på spökdjuret.             Fig.4 Skiss på ökenspringråtta. 
 

 
 
                                                Fig.5 Storyboard till pekboken. 
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Fig.6/7 Utveckling av storyboard (Gizmo är i väntrummet). 

 
 
Fig.8/9 Utveckling av storyboard (Gizmo är i besöksrummet). 

 
Fig.10/11 Utveckling av storyboard (Gizmo får se instrumenten). 
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Fig.12/13 Utveckling av storyboard (Gizmo får genomgå undersökningar). 

 

Fig.14/15 Utveckling av storyboard (Gizmo får genomgå en provtagning). 

 
 
Fig.16/17 Utveckling av storyboard (Gizmo får genomgå en provtagning). 

EMLAPLÅSTER STASBAND

BUTTERFLY PROVRÖR
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Designkoncept: Pekbok 
Pekboken skulle som sagt dels införliva en känsla av lekfullhet, men samtidigt 
förmedla information inför sjukhusbesöket. Några saker som jag har arbetat med 
för att förstärka en lekfullhet, förutom minspelet hos hunden, är genom en livlighet 
i linjearbetet med bilderna. Ursprungligen bestod bildmaterialet av endast tunna 
linjer, som då upplevdes vara kontrastlöst. För att motverka detta användes linjer 
med en variation, som då skulle skapa mer dynamiska och levande bilder. 
 
Med syftet att informera med materialet har ett tydligt berättarperspektiv använts i 
bilderna, som visar olika miljöer i samband med handlingarna hos karaktären. För 
att stärka det informationsbärande syftet har jag använt mig av likhetsprincipen 
samt pop-out effekter i materialet. Beträffande de bilder som skildrar en stick- och 
provtagning har jag valt att reducera miljöskildringarna, med anledningen att skapa 
en pop-out effekt. Sett ur ett informationsbärande syfte, fyller bakgrundsbilden en 
mindre funktion, och i dessa bilder vill jag lyfta fram det viktiga i situationerna. 
Likhetsprincipen har även tillämpats i dessa bilder och består av färgen turkos som 
förekommer på läkarens kläder, handskar och de instrument som används under 
stick- och provtagningen. Detta för att sammankoppla en relation mellan dessa 
moment. Användandet av endast en färg vägleder även ögat till att fokusera på det 
viktiga som sker under respektive ingrepp, och här kan då också lyfta fram att det 
använts ur syftet med att skapa en pop-out effekt. Samma användningsmetod har 
tillämpats i flera bilder, med avsikten att lyfta fram karaktärens perspektiv i fokus.  
 
Tanken bakom pekboken var att beskriva både en hälsokontroll samt en stick- och 
provtagning, där motiverande samt informerande delar skulle ingå. Berättarflödet i 
materialet, där ett tydligt sammanhang mellan övergångarna i bilderna finns, har 
varit av stor betydelse. Någonting som har använts för att stärka detta, är inledande 
texter, som förklarar varför olika undersökningar sker. Ett exempel är stetoskopet 
som används för att lyssna på hjärta och lungor hos barnet, och att man får hosta 
högt och andas djupt under undersökningen. Dessa texter kan således skapa en 
förberedande förståelse hos barnet inför deras sjukhusbesök.  

Reflektioner 
Jag inleder med orden att barn är olika och stimuleras av att lära sig saker på olika 
sätt. Med andra ord är inlärningsprocessen högst individuell från person till person. 
Vissa barn engageras till ett inlärande av att se tecknade bilder, andra av fotografier 
och sen finns de som har behovet att fysiskt interagera med olika föremål.  
 
Mitt examensarbete har berört bildens kommunikativa betydelse för barn inför 
deras möte med sjukvården. Det som skapade underlaget för mina bilder är de 
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åsikter jag inhämtade från barnen och experterna som jag intervjuade. Majoriteten 
av de barn som jag intervjuade föredrog tecknade bilder som ett förberedande 
material inför sjukhusbesöket. Detta motiverade barnen med att tecknade bilder är 
roligare att titta på. Detta var även erfarenheterna från Elisabeth Riedl, en av de 
personer som ingick bland mina expertintervjuer. Hon hade använt sig av en bok 
som ett introduktionsmaterial för barn som visade på en rädsla inför besöket hos 
henne. Boken handlade om en björn som skulle genomgå en provtagning. Många 
barn hade tyckt om boken för att den var rolig och underhållande. Elisabeth 
menade på att djur kan ha en lugnande effekt på oroliga barn.  
 
Ett liknande mönster tycks man kunna hitta inom barnlitteraturens värld, som även 
den är berikad med en mångfald av olika djur. Varför skildras olika djur istället för 
människor i dessa berättelser? Det kanske inte finns något definitivt svar på denna 
fråga. Men jag väljer dock att utveckla mina tankar; en bidragande orsak kan vara 
att berättelser ska stimulera fantasin hos mottagaren. Användandet av djur kan ge 
en helt annan ingång till berättelsen. Personligen anser jag att barn föds med ett 
genuint intresse kring sin biologiska omvärld, där djur av olika slag tycks väcka ett 
stort engagemang hos många barn. 
 
Kontrasterande nog existerar motsatta åsikter kring huruvida djur ska gestaltas i 
material som riktas åt mindre barn. Maja Söderbäck som jag intervjuade beskrev 
att hon använder sig av illustrationer i ett forskningsprojekt som involverar att 
skapa en delaktighet med barn inom sjukvården. Hon menade på att illustrationer 
kan fånga situationer på ett målande och beskrivande sätt. Däremot var Maja inte 
så förtjust kring att man gestaltar djur åt barn i informationsbärande sammanhang. 
Någonting som hon lyfte fram var att det är väldigt lätt att man romantiserar och 
idealiserar djur i olika förhållanden. 
 
Jag invänder mig inte mot de åsikter som Maja lyfte fram, utan snarare tvärtom, jag 
förstår vad hon ville sagt. Eftersom dessa tankar väckte frågan hos mig; har jag 
själv idealiserat arbetet kring mitt designkoncept? Svaret är att jag troligtvis har 
gjort det, även om jag har ansträngt mig till att bevara ett neutralt förhållningssätt i 
skapandet av min artefakt. Men samtidigt inser jag att det är nästintill omöjligt att 
vara helt opartisk beträffande ett designkoncept som man i egenskap av illustratör 
framställer på egen hand. 
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Vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning, inom området barn som möter sjukvården, vore att 
se hur bilder tydligare kan främja ett intresse och inlärning. Ett informativt syfte 
kan vara genom att låta barnen interagera tillsammans med bilderna. Tillsammans 
med kallelsen som skickas inför sjukhusbesöket, skulle exempelvis en länk kunna 
bifogas, som leder till en hemsida. På hemsidan ska ett interaktivt spel finnas 
tillgängligt för barnet, som även kan laddas ner till mobilen eller pekplattan, i form 
av en applikation. Här skulle barnet få möjligheten att själv gå igenom alla moment 
som ingår under ett hälsobesök, som exempelvis längd, vikt och en provtagning. 
Applikationen skulle även kunna inkludera ett Memory-spel, som baseras på 
kortspelet som tränar minnet. Barnet kan i detta fall få tillfället att kombinera två 
bilder på ett instrument, och i samband med att de lyckas med detta, dyker en liten 
ruta upp med information kring instrumentet. 
 
Pekplattor och mobiltelefoner introduceras till barn redan vid en liten ålder. Genom 
att använda ett spel, där barn får agera som huvudaktörer i olika situationer, kan 
skapa ett tydligare engagemang och intresse hos barn inför mötet med sjukvården. 

Slutsats 
 
Frågeställningen inför detta arbete var: 
 
Hur kommunicerar man med illustrationer som informerar och motiverar barn inför 
ett sjukhusbesök. 
 
Detta område som jag valde att inrikta mitt arbete mot är en komplicerad fråga, där 
både sakkunniga och forskare har skilda uppfattningar, kring hur man informerar 
barn inför mötet med sjukvården. Barn har trots allt högst individuella egenskaper, 
där de stimuleras av att lära sig saker på olika sätt. Jag väljer dock att betona bilden 
tillsammans med texten kan fylla ett viktigt syfte i att informera barn. Påståendet 
motiverar jag med att många barns första interaktion med information är i form av 
bilderböcker. Bilder har en förmåga att väcka engagemang och inlevelse hos barn. 
Denna aspekt är väldigt grundläggande ur hänseendet till att förmedla information. 
En anledning till varför bilder tycks kunna främja ett informationsbärande syfte, är 
att barn har förmågan att leva sig in i bilden, och leva ut sina egna uppfattningar 
genom bilden. Användandet av förmänskligade gestaltningar i form av djur, tycks 
vara ett vanligt inslag i material som riktas åt mindre barn. Jag valde i min artefakt 
att skildra en hund som skulle besöka sjukhuset för ett hälsobesök samt en stick- 
och provtagning. Detta grundar sig i att jag dels ville främja en lekfullhet, men jag 
anser även att djur kan fylla ett betydelsefullt syfte; eftersom djur av olika slag är 
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någonting som har en hög igenkänningsfaktor. Samtidigt är djur någonting som 
framför allt mindre barn tycks kunna ha empati för. Många barn kommer tidigt i 
kontakt med djur, i form av en hund eller katt som de har där hemma, eller rentav 
en nallebjörn eller annat gosedjur som de håller kärt. En igenkänningsfaktor samt 
empati är saker som jag ville ta tillvara på och lyfta fram i mitt bildarbete. 
 
En sjukhusmiljö kan vara påfrestande för mindre barn och i samband med ett besök 
på sjukhuset kan barn visa tecken på oro eller rädsla. Någonting som därmed har 
varit väldigt viktigt i mitt bildskapande, är att inte förstärka en rädsla hos barnet. 
Men den enskilt viktigaste aspekten i skapandet av mitt designkoncept, har varit att 
skildra ett hälsobesök samt en stick- och provtagning, som det ser ut i verkligheten.  
 
Ett förhållningssätt i arbetet har därmed varit att skildra hur varje delmoment ser ut, 
där jag inte har velat utesluta någon information. Detta med motiveringen att om 
information utesluts från olika sammanhang, så är det ingen information. Utifall 
bilden på en nål exempelvis utelämnas från en spruta, kan det senare ge upphov till 
en rädsla hos barnet under sjukhusbesöket. Barn behöver bli bemötta med respekt, 
och därmed är det betydelsefullt att belysa saker, även om de upplevs som otäcka. 
Men samtidigt är det viktigt att förklara varför undersökningar eller prover sker. 
Några av dessa tankar har uppkommit från intervjuer med experter som har arbetat 
och varit involverade i forskningsprojekt som berör ämnet barnet och sjukvården. 
 
Jag väljer avslutningsvis att betona hur denna pekbok är ett designförslag, och inte 
en slutgiltig lösning. Detta grundar sig i att jag bland annat inte har fått tillfället att 
utprova materialet på några barn eller föräldrar. Sett ur detta sammanhang, anser 
jag dock att pekboken fortfarande kan vara tillämpningsbar. Materialet behöver 
däremot revideras tydligare av både föräldrar och barn som interagerar med 
pekboken. Därtill skulle det vara av intresse att höra sakkunnigas åsikter kring 
utformningen av pekboken. 
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Bilaga 1. Expertintervjuer 
De intervjupersoner som förekommer i denna bilaga har gett mig godkännandet att 
använda deras namn i rapporterna. 
 
Elisabeth Riedl (2016-05-03). Muntlig intervju: 14.00–14.30, Eskilstuna. 
 
Jag har intervjuat Elisabeth Riedl, och hon arbetar som barnsjuksköterska vid 
barnavårdscentralen i Skiftinge, Eskilstuna. Elisabeth ingår bland urvalet av mina 
expertintervjuer, på grund av hennes 33 år av erfarenheter från barn, ur ett socialt 
och pedagogiskt perspektiv. 
 
Intervju 
Elisabeth förklarade att hennes roll som barnsjuksköterska, är att följa ett barn från 
några veckors ålder, framtill att barnet fyller 5 ½ år. Jag inledde med att ställa 
frågan hur ett vanligt besök på barnavårdscentralen går till. Hon lyfte fram att det 
vanligaste besöket, är i form av en 4-års kontroll. Besöket inkluderar syn och 
hörselkontroll, samt vanliga sensomotoriska undersökningar, där barnet får rita och 
trä pärlor. Följdfrågan var om de på barnavårdscentralen hade något material som 
är inriktat till att förbereda ett barn inför besöket hos dem. Elisabeth visade mig då 
en tryckt broschyr som var relativt ny hos dem på avdelningen, och som föräldrar 
kunde gå igenom med barnet inför besöket hos dem. Däremot upplevdes inte 
materialet som riktigt heltäckande, då hon och övrig personal gärna önskade sig ett 
material, som var gestaltat på ett mer lekfullt sätt.  

När jag frågade Elisabeth om vad för slags karaktärer som skulle användas i ett 
material, svarade hon med att enligt hennes erfarenheter brukar djur fungera bra. 
Någonting som hon lyfte fram var en bok, som hon tidigare hade använt som ett 
introduktionsmaterial för barn, som visade på en rädsla inför ett besök. Pekboken 
handlade om en björn, som skulle få genomgå ett blodprov. Många barn hade fattat 
ett tycke för boken, där de hade ansett att björnen var rolig och underhållande. 
Elisabeth menade på att djur tycks kunna ha en lugnande effekt på oroliga barn. 
Elisabeth hade påträffat barn som visade på tecken till en oro eller rädsla inför 
besöket på barnavårdscentralen. Speciellt om barnet hade haft ont i öronen, eller 
varit uppe på läkarmottagningen och fått ta blodprov, vilket senare kunde ge 
upphov till en rädsla hos barnet. Elisabeth framhävde att även om de på 
mottagningen vanligtvis inte utsatte barn för medicinska ingrepp, så kunde 
erfarenheter från tidigare upplevelser följa med barnet och sedan uppstå när barnet 
vistades i en liknande miljö. 
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En fråga som jag gärna ville ställa i samband med oroliga barn, var vilka tecken 
som barn vanligtvis uppvisade under ett besök. Det vanligaste tecknet på att barn 
visade en motvilja till att vaccinera sig, var i form av ett verbalt: ”Nej, jag vill inte 
ta en spruta.” Däremot var barn ofta villiga till att gå igenom ingreppet, så länge 
man förklarade hur och varför en vaccination sker, med hjälp av ord eller bilder 
som barnet förstod. Elisabeth ansåg att det fanns ett stort behov av att informera 
barn inför mötet på avdelningen. Som hon lyfte fram, så ansåg man långt bak i 
tiden, att barn inte upplevde en smärta, bara för att de saknade den verbala 
förmågan att uttrycka sig. Men Elisabeth betonade även vikten av att informera 
föräldrar till barnet. Hon menade på att föräldrar har ett lika stort behov som barn 
att informeras inför mötet på mottagningen. Detta eftersom barn märker mer än 
man tror, och ifall föräldrar är oroliga, så kan rädslan i sin tur överföras till barnet. 
Känslor förmedlas ibland utan ord, som med exempelvis kroppsspråk. Därför 
kunde barn, enligt hennes erfarenheter, vara snabba på att plocka upp hur deras 
föräldrar reagerade under besöket på avdelningen. Elisabeth ville gärna se att man 
skulle inkludera föräldrar närmare i ett material som handlade om besöket på 
barnavårdscentralen: ”Det är viktigt med ett material som framhäver att besöket 
kommer att gå bra. För så länge man får föräldrar att lita på personalens kunskaper, 
så kan man överföra detta positiva budskap även till att lugna och säkra barnet 
under besöket.” 

När jag förklarade tankar och visade skisser kring mitt material, berättade jag att 
den ursprungliga tanken var att avgränsa mig till skildrandet av en patient som 
genomgår ett blodprov. Elisabeth var snabb med att inflika att hon gärna skulle 
vilja se ett material som specifikt gestaltar en vaccination eller blodprovstagning. 
Men jag förklarade vidare att en tanke var att dela upp materialet i olika kapitel. 
Några olika kapitel skulle beröra en hälsokontroll, och ett särskilt kapitel skulle 
behandla en blodprovstagning. Tanken var att ett kapitel kunde beröra otoskop med 
en introducerande text inför bildmaterialet. Exempelvis att otoskop används för att 
se hur trumhinnan ser ut, och att det inte finns någon inflammation som kan leda 
till skador på hörselgången. Elisabeth gick igång på idén med en pekbok som 
gestaltas i olika kapitel med hjälp av färgkodning: ”På det viset blir det ett bredare 
användningsområde, än om det endast skulle behandla en blodprovstagning. Och 
jag tror att du är på god väg, med att förklara varför ett ingrepp sker. En stor del är 
att motivera barnet till ingreppet. 
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Maria Karlsson (2016-05-06). Muntlig intervju: 09.00-09.30, Eskilstuna. 
 
Ännu en person som har ingått bland mina expertintervjuer är Maria Karlsson, som 
arbetar som undersköterska vid barnmottagningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.  
 

Intervju 
Maria har jobbat vid barnmottagningen på Mälarsjukhuset under de senaste 3 åren. 
Hennes yrkesroll som undersköterska på mottagningen leder till att Maria har en 
daglig kontakt med barn, som besöker sjukhuset för olika hälsokontroller eller 
provtagningar. 

Maria berättade att de barn som hon kommer i kontakt med är allt ifrån några 
veckor gamla, ända upp till 18 år. Jag gick rakt på sak genom att ställa frågan om 
hur barn reagerar under besöket på sjukhuset. Maria förklarade att givetvis varierar 
reaktioner från att barnet antingen är väldigt stillsam under besöket, eller raka 
motsatsen. Men det som hon lyfte fram var vikten av att skapa en kontakt med de 
barn som är väldigt rädda under besöket på sjukhuset. När jag frågade om hur en 
kontakt kan skapas mellan patient och personal, svarade Maria med att hon alltid är 
tydlig med att förklara vad som ska göras under besöket, och hur det kommer att gå 
till. Enligt hennes erfarenheter var barn mer mottagliga för besöket, under 
förutsättningen att man förberedde dem ordentligt med information. 

Jag frågade Maria om vilka tecken på rädsla som brukar visas från mindre barn. 
Svaret var att tidigt märker man att barnet inte ens vill vistas i rummet, eftersom de 
oftast vet vad som kommer att inträffa. Men för det mesta brukar det gå bra, 
framtill att de ska ta stickprovet, och då kan barn bli jätterädda. Andra tecken som 
visas under besöket är att barn gömmer händerna eller uttrycker sig verbalt. En 
mening som Maria nästan dagligen hör är: ”Nej, jag vill inte ta ett stickprov!” 
Maria sticker inte heller under stol med att vissa ingrepp kan upplevas som 
smärtsamma, men att smärtan avtar snabbt: ”Det är ingen mening med att hymla 
med det för barnet, för det går inte att hävda att stickprov inte kan göra ont. Om du 
säger så, då ljuger du för barnet.” 

När jag ställde frågan kring hur föräldrar reagerar på besöket, berättade Maria att 
föräldrar i de flesta fall vet om varför de är på sjukhuset med barnet, och varför ett 
blodprov måste utföras på deras barn. Men även om föräldrar tycks vara 
förberedda, så har Maria samtidigt erfarenheter av föräldrar som tyckte synd om 
deras barn. Detta kunde bidra med svårigheter för Maria, i och med att föräldrar 
kunde överföra deras rädsla på barnet. Maria betonade att hon måste ha 
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föräldrarnas förtroende med sig under besöket, detta för att skapa en trygghet hos 
barnet. Hon lyfte fram att tre av tio föräldrar kunde själva visa en rädsla under 
sjukhusbesöket. Vidare förklarade Maria att även om föräldrar vanligtvis är 
införstådda med att vissa ingrepp måste utföras, så har de inte alltid fått korrekt 
information kring allting som involverar ett besök på sjukhuset. Oftast har föräldrar 
och barn fått lite övergripande information inför besöket. Sen säger man inte 
mycket mer, bortsett från: ”Det kommer att bli ett litet stick i fingret.” Därmed blir 
föräldrar och barn ibland desinformerade inför besöket. Eftersom ibland uppstår 
situationen, där ett stickprov inte kommer att fungera, och att man därför behöver 
ta ett blodprov venöst (direkt in i blodkärlet). Alla prover går inte att ta kapillärt, 
som det heter när man sticker i fingret. Och inför blodprovstagningen appliceras ett 
plåster med bedövningssalva, som då tar en timme innan det verkar. Därmed 
uppstår ibland en förvirring hos barn och föräldrar, då de räknat med att besöket 
skulle gå över väldigt snabbt. Barnet tror allt som oftast att det bara rör sig om ett 
stick i fingret och sen är det klart, men så funkar det inte alltid. 

Samtalsämnet gick här vidare till mitt kommande material, då jag ställde frågan om 
hon hade några synpunkter kring det. Maria berättade att innan vårt möte, så hade 
hon tittat närmare på vårdguidens förberedande material. En nackdel som hon lyfte 
fram kring specifikt filmerna, var att de hade ganska mycket information, vilket 
kunde kortas ner: ”Det ska vara kort och koncist, men samtidigt klart och tydligt, 
kring vilka ingrepp som kommer att ske och hur lång tid det faktiskt kan ta.” Maria 
berättade vidare om att ett material som både beskriver en hälsokontroll och 
blodprovstagning, skulle vara bra att kunna distribuera tillsammans med kallelsen 
som skickas ut inför sjukhusbesöket. Samtidigt inflikade hon med att ibland när 
barn har varit på hälsobesök, får de ibland ta ett blodprov direkt efteråt. Därmed 
ansåg hon att det fanns ett behov, av att ha ett material som skulle finnas 
tillgängligt i väntrummet. Maria nämnde att de snart skulle installera tv-apparater 
på avdelningen med allmän information, där hon gärna ville se ett liknande 
material som skulle kunna visas upp. 
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Kristina Ekh (2016-05-10). Muntlig intervju: 10.00–11.00, Eskilstuna. 
 
Kristina Ekh har ingått bland mina expertintervjuer, eftersom hon har över 40 år av 
erfarenheter inom sjukvården, framförallt av stickrädda barn. 
 
Intervju 
Kristina Ekh inledde sin arbetskarriär som sjukvårdsbiträde vid barnavdelningen på 
Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Men efter 10 år tog hon beslutet att vidareutbilda sig 
till barnskötare. Däremot upplevde Kristina som att hon inte längre ville jobba med 
sjuka barn, detta för att hon hade jobbat med det under en lång tid. Kristina valde 
då att vidareutbilda sig till förskolelärare. Hennes bakgrund inom både pedagogik 
och sjukvård ledde dock till att hon återigen började jobba på Mälarsjukhuset, fast 
denna gång vid lekterapin. Efter 10 år som anställd på avdelningen, gick Kristina 
vidare till en specialpedagogisk utbildning samt lekterapeuternas egen utbildning. 
Sammanlagt har Kristina över 40 år av erfarenheter från barn inom sjukvården, där 
hon framförallt kom i kontakt med barn som upplevde en stor stickrädsla. Kristina 
berättade vidare om att hon var involverad i ett forskningsprojekt som handlade om 
barn och mötet med dagsjukvården. Projektet handlade om en kartläggning kring 
dagsjukvårdsverksamheten i hela Sverige. Tanken bakom arbetet var att tydliggöra 
hur förberedelser inför undersökningar och behandlar såg ut, som involverade barn. 
Undersökningen utgick från Västerås, där man bland annat såg att sjukhuset där 
inte hade någon anställd lekterapeut. Detta motiverades med att eftersom barnen 
endast var på besök vid barnmottagningen under en begränsad tid, så ansåg man att 
det inte fanns ett lika tydligt behov av lekterapeuter. Men deras undersökningar 
visade på hur viktigt lekterapin är för barn inför och under besöket på sjukhuset. 
Resultaten som forskningsprojektet tog fram, ledde successivt till en ökning av 
lekterapi-avdelningar runtom i Sverige. 

Kristina berättar att även om hon har jobbat med barn i åldern 0-18 år, så kom hon 
främst i kontakt med stickrädda barn i åldern 4-7 år. De yngre barnen kom oftast på 
remiss till henne, som då hade skickats från skolsköterskor, personal på sjukhuset 
eller föräldrar som själva kontaktade henne. Det var alltså barn som upplevde en 
stor rädsla för stick- och provtagningar. Kristina betonar att hon endast behandlade 
patienter som hade svårt för att klara av dessa ingrepp. 

Barn som Kristina kom i kontakt med hade olika variationer av rädslor inför 
provtagningar. Det var högst individuellt, men i värsta fall hade hon påträffat barn 
som fick panikångest eller som svimmade inför provtagningen. Kristina beskriver 
att hon hade en stor nalle på avdelningen, som barn kunde gömma sig bakom, eller 
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att de vanligtvis gömde sig bakom föräldrarna. Många av de barn hon träffade på 
lekterapin var inte införstådda med vad som skulle ske, eller vem Kristina var. Men 
allt eftersom barnen hade fått besöka henne några gånger, förstod de att hon aldrig 
utförde några prover och att hon inte heller var med under provtagningen. Vid flera 
tillfällen ville barn och föräldrar att Kristina skulle följa med under provtagningen. 
Men Kristina var tydlig med att hon endast fanns tillgänglig i ett förberedande syfte 
för barnens skull inför ingreppen som väntade. Däremot följde Kristina alltid upp 
hur provtagningarna hade gått, för att se barnen hade upplevt situationen. Många 
barn saknade den verbala förmågan att uttrycka sig, antingen på grund av ålder 
eller en annan kulturell bakgrund. Kristina använde sig då av bilder, där hon bad 
barnet att rita ner sina upplevelser kring provtagningen som hade inträffat. Därmed 
kunde hon genom bilden få barnet att öppna upp sig kring hur de hade uppfattat 
provtagningen. Kristina betonar att även om det var en stor spruta som var ritad på 
bilden, så rörde det sig inte alltid om skräcken av sprutan, utan ibland fanns 
bakomliggande orsaker som barnet ville diskutera kring tillsammans med bilden. 
Kristina anser att bilder har fyllt ett stort användningsområde för henne, när det 
kommer till att samtala med barn kring deras upplevelser. 

Kristinas erfarenheter visar på att barn har ett stort informationsbehov kring mötet 
med sjukvården. Men samtidigt har hon upplevt att många barn som hon träffade 
var osäkra om vad som inträffade på sjukhuset, framförallt hur en provtagning gick 
till. Denna osäkerhet kunde bidra med en rädsla hos barnen inför sjukhusbesöket. 
Kristina menade på att enligt henne var intrycket att många föräldrar endast 
berättade för barnet att: ”Nu ska vi gå och vaccinera oss.” Med andra ord 
exkluderas ordet vaccinationsspruta och därmed var barnet inte medvetet om att de 
skulle få en spruta. Denna problematik var återkommande hos många barn, enligt 
Kristina. Eftersom problemet visade sig vara så utbrett, fattades beslutet om att hon 
och en kollega tillslut var ute på skolor och informerade skolsköterskor, kring hur 
man tydligare kunde informera barn inför sjukhusbesöket. Men någonting som 
Kristina lyfter fram är att det handlar otroligt mycket om föräldrarnas inställning 
inför mötet med sjukvården. Hennes erfarenheter visade att stabila föräldrar 
tillsammans med rätt informerade barn klarade av sjukhusbesöket bra. Men 
samtidigt påträffade hon många föräldrar som överförde deras egen rädsla på 
barnet inför att vistas på sjukhus med barnet. Kristina förklarade att bland 
stickrädda barn, var det oerhört vanligt att även föräldrar kände sig obekväma inför 
att låta deras barn genomgå provtagningar. Någonting som framkom var att många 
föräldrar själva upplevde en rädsla inför stick- och provtagningar. Kristina 
framhävde att det är av stor betydelse att föräldrar delar med sig av uppfattningar 
och erfarenheter kring sjukhusbesök. 
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Kristina lyfte fram hur viktigt det är att anpassa ett material för barn i specifika 
åldersgrupper. Idag finns mycket information tillgängligt på nätet, varav ett som 
hon själv brukade hänvisa till var vårdguidens hemsida. Materialet var enligt henne 
väldigt allmängiltigt, eftersom informationen når den målgruppen som vill ha 
informationen. Kristina var osäker på om alla föräldrar tittade igenom materialet 
tillsammans med deras barn, eftersom de föräldrar som inte vill berätta vad som 
kommer att ske, kommer inte heller att söka upp denna information. Hon ansåg att 
filmerna som finns tillgängliga på vårdguidens hemsida var bra överlag. Däremot 
upplevde Kristina att längden på filmerna kunde kortas ner, eftersom det rörde sig 
om mycket information, som kunde vara svårt för mindre barn att bearbeta. 
Kristina berättade att hon aldrig hade påträffat någon förälder som hade använt de 
utskrivna filmerna som en sagobok, men att även där så kunde mängden text kortas 
ner: ”En eller två rader är allt som behövs, eftersom materialet ska användas till att 
diskutera det man ser i bilderna.” Kristina beskrev när hon var involverad i ett 
projekt med att ta fram ett material som var inriktat mot barn, och där var det 
viktigt att bilderna ska väcka frågor hos barnet kring undersökningar eller 
provtagningar. Kristina förklarade vidare om att bilder tillsammans med text är 
väldigt viktigt för att informera barn. Men då ska det vara mindre text och mer bild, 
eftersom barn som inte förstår svenska, eller som har dyslexi eller 
utvecklingsstörningar inte alltid förstår text. Det som bilder vinner på är att 
tydligare informera barnet kring hur undersökningar eller provtagningar går till. 
Någonting som Kristina betonade var att barn inte är rädda för bilder, och därmed 
ska man lyfta fram det riktiga i olika situationer, som exempelvis provtagningar. 
Där ska allting skildras precis som det kommer att gå till, ingenting ska uteslutas i 
bilderna. Eftersom om man utesluter information, så är det ingen information. Ett 
barn märker förr eller senare att de har blivit vilseledda, och det främjar inget 
förtroende. Om bilden på en nål exkluderas från en spruta, kan det senare ge 
upphov till en rädsla hos barnet, berättar Kristina. Barn kräver respekt och det är 
viktigt att belysa saker, även om de kan upplevas som otäcka, men det är viktigt att 
förklara för barnet varför olika undersökningar eller provtagningar sker. 
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Maja Söderbäck (2016-05-12). Muntlig intervju: 15.00–16.00, Västerås. 
 
Maja Söderbäck har en bakgrund som barnsjuksköterska inom barnhälsovård. Idag 
är hon verksam som docent i vårdvetenskap på Mälardalens högskola. Syftet med 
att intervjua Maja, var att närmare se vilka perspektiv hon har kring att främja en 
delaktighet hos barn och föräldrar i vårdsituationer.  
	  

Intervju 
Maja inledde med att berätta om hur området barn och sjukvård är något som ligger 
henne nära om hjärtat. Någonting som hennes erfarenheter visade, var att trots att 
det har utförts mycket inom området att bemöta föräldrar och barn i sjukvården, 
finns det mycket kvar att uträtta. Maja berättade om ett forskningsprojekt som hon 
var involverad i vid en barnklinik i Afrika. Projektet utmynnade i att utveckla en 
medverkan och delaktighet mellan personal som arbetade på barnkliniken, samt 
föräldrar och patienter. Maja förklarade att idag är hon involverad i ett annat 
projekt som handlar om hur en tydligare delaktighet skapas med barn som vistas 
inom sjukvården i Sverige. Tanken bakom projektet var att barn skulle interagera 
med pekplattor, som genom olika spel tydligare skulle förklara procedurer bakom 
hälsokontroller och stickprov. Förvisso var detta projekt inte menat ur ett 
förberedande syfte, dock var det ett arbete som i stort berörde samma område som 
mitt arbete skulle göra. Sett ur ett förberedande syfte, berättade Maja att barn 
kräver en förberedelse för att förstå vad olika provtagningar eller undersökningar 
innebär. Någonting som hon betonade var att delaktighet inte alltid är så enkelt, 
speciellt inte när föräldrar vet om på förhand vad som kan inträffa på sjukhus. 
Många barn får inte informationen som de behöver inför besöket på sjukhuset. 
Detta beror på att föräldrar inte alltid talar om för barnet att de ska få en spruta, 
utan att de istället lämnar över det ansvaret till personalen som bemöter patienten. 
Maja lyfte fram vikten av att informera barn om att de ska få en spruta, men det är 
lika viktigt att berätta varför barnet ska få en spruta. Ett annat problem är att flera 
större sjukhus använder sig av bildmaterial eller filmer, i syfte att förbereda barn 
och föräldrar inför sjukhusbesök. Ett problem är däremot att många föräldrar inte 
använder informationen som finns tillgänglig på internet. Även om internet i stort 
är gångbart, krävs det utformningen av breven till kallelsen bearbetas vidare. Sett 
ur detta sammanhang, menade Maja på att tydligare initiera en dialog från början 
med föräldrarna. Exempelvis att bygga upp förståelsen kring hur det ser ut 
avdelningen, att förklara vilka personalen är och att visa på hur undersökningar går 
till. Den här typen av information kring verksamheten i allmänhet kan ha stor 
betydelse för att bygga upp en stödjande relation, mellan personal som arbetar på 
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sjukhuset och föräldrar samt barn som besöker sjukhuset. Gällande samtalsbilder 
ansåg Maja att de kan fylla en funktion genom att illustrera vad som exempelvis 
sker under en provtagning. Men någonting som hon betonade var att lyfta fram det 
viktiga i förgrunden, som att barnet är huvudkaraktären i berättelsen. Barnets 
perspektiv är det enskilt viktigaste att förmedla, men ibland händer det att 
utformningen av berättelsen lyckas avlägsna barnets perspektiv. Slutligen 
framhävde Maja betydelsen kring att ställa frågor till bilder, som leder barnet till att 
själv resonera vad som händer i bilderna. Det handlar inte om att endast delge 
svaret och styra berättelsen, utan även att stimulera frågor och tankar hos läsaren av 
materialet. Trots allt handlar det om se till barnets behov, och att bemöta barnet 
med respekten som de behöver. 
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Bilaga 2. Barnens bilder av sjukhuset 

Föräldrakooperativet ”Nyckelpigan” (2016-05-09). Muntlig intervju: 10.00–10.45, 
Eskilstuna. 
 
Respondent 1 
Bilden skildrar när barnet är i väntrummet. Föreståndaren Lotta Strang ställde 
frågan kring vad barnet upplevde under besöket, och då lyfte barnet fram att det 
kändes ”pirrigt” inför att få en spruta. Men samtidigt förstod barnet betydelsen av 
att få en spruta, och att det är någonting som alla får genomgå: ”Det är viktigt att få 
en spruta, annars kan kroppen må dåligt.” 
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Respondent 2  
Barnet beskrev i sin bild när sjukhuset uppsöktes på grund av en skada i läppen 
som uppstått under ett lektillfälle utomhus. På bilden kan man se när barnet vistas i 
besöksrummet. Det som barnet tydligast kommer ihåg var alla instrument som 
fanns i rummet, och en nervös känsla inför att få en spruta i läppen: ”Först ville jag 
inte ta en spruta, fastän jag visste att jag var tvungen. När jag fick sprutan, tittade 
jag ut genom fönstret. Eftersom allra helst ville jag vara ute och leka igen.” 
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Respondent 3 
Bilden skildrar upplevelsen från besöksrummet där barnets föräldrar, samt läkaren 
och undersköterskan är med i bilden. Barnet förklarade att besöket var kul, för att 
personalen som arbetar där var trevliga och snälla. Det var inget problem med att 
vaccinera sig och få en spruta, eftersom föräldrarna var närvarande under besöket. 
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Respondent 4 
Barnet tecknade en bild från väntrummet. Någonting som var kul med besöket var 
alla leksaker som fanns där. Barnet var förväntansfullt inför att få träffa läkaren, 
och tyckte att det var bra med sjukhus så att man blir frisk. 
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Bilaga 3. Frågeformulär 
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Bilaga 4. Analys av barnböcker 

Totte går till doktorn 
Boken handlar om Totte som ska iväg till sjukhuset på en 4-års kontroll, där han 
även ska ta en spruta. Den första sidan inleds med att Totte är i doktorns väntrum 
tillsammans med andra barn och leksaker. De följande sidorna beskriver olika 
saker som ingår i en 4-års kontroll. Varje bild har en kortare text som klargör vad 
som inträffar i bilden. Däremot förklaras inte varför undersökningarna sker. 
Bildernas manér är enkel och man är återhållsam med användandet av färger, som 
endast finns för att lyfta fram saker som klädsel, eller instrument som läkaren 
använder på barnet. Ännu en intressant del med bilderna är att bakgrunden har 
exkluderats. Troligtvis grundar sig valet i att endast skildra det viktigaste som 
inträffar i varje bild. Hälsobesöket fortskrider genom boken med att Totte är 
positivt inställsam, framtill att han ska ta en spruta. När Totte får sprutan, skriker 
han för att den sticks, och i följande sida beskrivs hur Totte inte tycker om att 
doktorn sticker honom. Sett ur ett förberedande syfte som pekboken har, är det 
kanske inte helt ändamålsenligt att gestalta detta ingrepp på det viset som det har 
gjorts. Eftersom det helt enkelt kan resultera i att skapa en negativ förstärkning åt 
kommande patienter som ska besöka sjukhuset. 
 
Ellis går till doktorn 
Berättelsen handlar om Ellis, en liten pojke som vanligtvis är fylld av energi, men 
som en dag blir sjuk. Pojkens föräldrar tar med honom till sjukhuset, där Ellis 
tillsammans med sin leksaksapa får genomgå några undersökningar. Tillskillnad 
från boken om Totte, så får man här en bakgrund om hur Ellis blir alltmer sjuk, 
innan han slutligen måste uppsöka läkaren. Ytterligare en skillnad som är värd att 
lyfta fram är bildstilen i den här boken. Totte-boken hade ett mer förenklat manér 
och var återhållsam med såväl färger som bakgrunder i bilderna. I boken om Ellis, 
så existerar nästan raka motsatsen. Här finns en större detaljrikedom gällande både 
karaktärer och miljöer som skildras, och samtidigt finns ett betydligt större omfång 
av färger som använts i boken. Någonting som är utmärkande kring just boken om 
Ellis, är hur han tycks få ett större utrymme i berättelsen. Detta sker genom att 
varken föräldrarnas eller läkarens ansikten finns med. På så vis interageras läsaren 
av materialet, till att tydligare fokusera på Ellis ledande minspel, som ger en 
uppfattning om hur pojken uppfattar olika situationer under sitt sjukhusbesök.  
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Ole hos Doktor Semla och Syster Bulla 
Boken skildrar hur Ole en dag blir smittad på dagis, för att sedan insjunkna i feber. 
Likheten till boken om Ellis är påtaglig, eftersom här får man också en tydligare 
bakgrund om varför Ole måste besöka sjukhuset. Däremot tar bakgrundshistorien 
upp 8 sidor av boken, innan Ole slutligen anländer till väntrummet på sjukhuset. 
Därtill är det ytterligare 6 sidor innan pojken får träffa läkaren. Med andra ord 
övergår mer än hälften av bokens sidor till att beskriva en bakgrundshistoria inför 
undersökningarna som Ole får genomgå. Detaljrikedomen i bilderna påminner om 
de som finns i boken om Ellis. Skillnaden är dock att detaljrikedomen i boken om 
Ole nästan lyckas ta överhand i berättelsen. I boken om Ellis fanns en bild på varje 
sida med en tillhörande text som beskrev ett scenario. En kontrast är då att det finns 
flera bilder på en och samma sida i boken om Ole. Det finns ett uppslag i boken 
som har 7 olika bilder med 7 olika instick av text. Återkommande exempel genom 
bokens sidor, skapar stundtals intrycket av att materialet är spretigt.  
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Bilaga 5. Förberedande material inom Mälarsjukhuset 
 
Mälarsjukhuset använder sig av följande bildblock för att informera barn kring 
ingrepp som berör ett venöst och kapillärt blodprov. Materialet är utgett av 
Södersjukhuset. Jag kontaktade personerna som har tagit fram bildblocken och fick 
deras godkännande att publicera bilden som finns nedan.  

	  
	  
Jag har valt att skildra ett av dessa bildblock, detta för att visa hur momenten 
bakom ett kapillärt blodprov ser ut. 
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Tvätta Salva

Lancett Bloddroppe

Provrör Plåster
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Bilaga 6. Förberedande material inom Skiftinge 
barnavårdscentral  
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Bilaga 7. Det slutliga designkonceptet  
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