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Sammanfattning 

På uppdrag av förlaget Adastra läromedel AB har jag gjort om en övningsbok i 
svenska. Den är utformad med nya bilder och layout efter målgruppens (åk 5) 
önskemål och efterfrågningar. Dessa har tagits reda på med hjälp av utprovningar 
i form av fokusgrupper och intervjuer. Rapporten innehåller även två lärares syn 
på bilden i läromedel, och slutligen en presentation av materialet jag utformat.  
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Inledning 

Bakgrund 
Att jobba med utbildningsmaterial är något jag är väldigt intresserad av, och gärna 
vill göra i framtiden. Att göra ett uppdrag åt ett förlag som examensarbete verkade 
då som ett smidigt sätt att förhoppningsvis få in en fot någonstans. Därför hörde 
jag av mig till ett antal bokförlag som ger ut olika sorters utbildningsmaterial och 
erbjöd mig att antingen göra om något material som de inte var helt nöjda med, 
eller uppdatera något äldre material, såsom läroböcker eller övningsmaterial. Jag 
skrev att det befintliga materialet skulle analyseras och se vad som skulle behöva 
göras för att få det så målgruppsanpassat som möjligt, samt att jag skulle ta fram 
nya illustrationer och ny layout. Målgruppen jag ville jobba med var elever från 
förskoleklass, lågstadiet eller mellanstadiet. Ett av förlagen som hörde av sig och 
som jag bestämde mig för att jobba med var Adastra läromedel AB.  

Materialet bestod av tre övningsböcker i språklära i svenska för mellanstadiet 
(åk 4-6). Förlaget efterfrågade en uppdatering av utbildningsmaterialet dels för att 
det var gammalt och dels för att illustrationerna och layouten inte ”höll måttet”. 
Med det menas att bilderna var slarvigt gjorda och hade lågt informationsvärde, 
var inkonsekventa i utformandet och placeringen på sidorna. Förlaget ogillade 
särskilt hur människorna var illustrerade. De upplevdes som overkliga och med 
konstiga ansiktsuttryck. 

Syfte 
Syftet med mitt arbete var att få fram ett skolmaterial som motsvarade 
målgruppens önskemål och efterfrågningar.  Men också en tydligare och mer 
pedagogisk layout av materialet, och illustration anpassad för målgruppen (åk 4-
6). Syftet med rapporten var att beskriva och dokumentera arbetets gång.  

Problemformulering och frågeställning 
Informationsdesign handlar om att göra ett meddelande så tydligt så att den 
tilltänkta mottagaren/målgruppen förstår budskapet. 

Rune Pettersson (2002), som är professor i informationsdesign på Mälardalens 
högskola beskriver informationsdesign på följande sätt: 

 

”In order to satisfy the information needs of the intended receivers information 

design comprises analysis, planning, presentation and understanding of a 

message- its content, language and form” 

 

Förlaget var mycket intresserade av vad jag hade för idéer runt det gamla 
materialet och vad som skulle komma fram genom utprovningarna. De förväntade 
sig ny formgivning av böckerna med nya illustrationer. Böckerna skulle få en 
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tydlig och bra samverkan mellan text och illustration samt en tilltalande och 
pedagogisk layout. Layouten skulle dessutom vara enhetlig i varje bok för sig men 
också de tre böckerna emellan.  

Frågor jag ville söka svar på under arbetets gång var främst frågor riktade till 
målgruppen: Vilken typ av bildmanér tilltalar målgruppen och varför, - kan man 
generalisera och dra några slutsatser? Vilken typ av bilder tycker de passar in i en 
lärobok och varför? 

Frågor för att komma fram till en lösning på hur materialet skulle utformas som 
helhet har också ställts. Till exempel: Vad skulle göra det roligare att använda en 
lärobok? Är det mer lustfyllt att använda en bok som är rikt illustrerad? Osv.  

Saker jag har undersökt på annat håll, hos till exempel lärare, och genom litteratur 
är: Vad är det som gör att ett bildmanér passar in/inte passar in i en lärobok? Och 
är det olika beroende på vilken årskurs (4-6) eleven går i? 

Finns det någon särskild typ av illustration som förstärker texten och hjälper på 
bästa sätt? 

Hur får jag då reda på, och hur skapar jag ett material som tilltalar eleverna? 
Vilken typ av illustrationer föredrar målgruppen i sitt läromedel, och är det 
möjligt att praktiskt tillämpa deras önskemål? Vilken typ av illustrationer och 
layout lämpar sig bäst i utbildningssyfte?  

Avgränsningar 
För att bli klar på utsatt tid gjordes endast 2/3 av en av böckerna klart helt, och 
denna fick bli en mall för hur alla tre böckerna så småningom ska utformas. 

Innehållet i texten i boken jobbade jag inte med, men eftersom layouten skulle 
göras om förändrades utseendet på texten, dvs. typsnitt, storlek, radavstånd och 
placering. 

Teori 

I mitt arbete har jag använt mig av dessa teorier för att komma fram till hur god 
informationsdesign kunde skapas i läromedlet jag utformade.  

Visuell kommunikation 
Design av budskap omfattar samspelet mellan ord, bilder och grafisk form i 
informationsmaterial (Pettersson, 2004, s.15). För att vi ska kunna jobba med 
design av budskap finns det fem basämnen som alla är viktiga. 
Sammanfattningsvis kan man kalla dessa fem områden för språk, konst, 
information, kognition och kommunikation. Förutsättningen för all visuell 
kommunikation är att någon har något angeläget att meddela (Bergström 2001 
s.38). En enskild person, ett företag, organisation eller myndighet måste formulera 
och forma ett budskap, som ska överföras från sändaren till en mottagare. 
Sändaren vill påverka, genom att beröra eller informera med ett budskap som ska 
anpassas efter syftet. För att sändaren ska nå mottagaren måste en kanal upprättas 
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emellan dem. Det kan till exempel vara en affisch, en reklamfilm eller en fackbok 
där text och bild ska kombineras så att mottagaren möts av en ordnad form och 
relevant innehåll. Sändaren förväntar sig att budskapet ska väcka uppmärksamhet 
men också intresse, trovärdighet och till slut nå avsedd effekt (Bergström 20001 
s.39). Genom att tillämpa grundreglerna inom informationsdesign ser sändarna till 
att all dokumentation är aktuell, begriplig, korrekt och relevant för avsedda 
målgrupper. God informationsdesign ger god ekonomi och god trovärdighet åt 
sändarna. (Pettersson, 2006, s.7) 

 

Det praktiska arbetet med visuell kommunikation består av tre arbetsområden: 
Typografering av texten. Vilket innebär att man väljer och arrangerar teckensnitt i 
exempelvis rubriker, ingresser, textspalter och bildtexter. Det andra är 
bildhantering, vilket innebär att man väljer fotografier, rörliga bilder eller 
illustrationer för att få samspel med texten. Och det tredje är formgivningen, där 
texterna och bilderna arrangeras till en attraherande helhet, vars uppgift är att göra 
budskapet så begripligt och spännande som möjligt (Bergström 2001 s.39). En 
informativ layout har inte enbart ett estetiskt men också ett praktiskt syfte 
(Pettersson 2002 s.15). 

Typografi  

Typsnitt  

En av typografins viktigaste funktioner är att skapa en synlig struktur (Hellmark 
1998 s.83). Bokstavsarrangemanget är tillsammans med bilden det viktigaste 
elementet i visuell kommunikation, och teckensnittet ska passa in i sammanhanget 
och utan svårighet gå att läsa (Bergström 2001 s.119 & 129). Man ska odelat 
kunna koncentrera sig på textens innehåll (Hellmark 1998 s.22).  

Bo Bergström talar om osynlig typografi. Med det menas att typografin i 
tysthet verkar som innehållets tjänare. I all visuell kommunikation ska man välja 
det arrangemang som passar bäst ur kommunikativ synvinkel. Det osynliga ser vi 
helst i mer seriösa, informativa och pedagogiska sammanhang, då typografin inte 
ska göra sig påmind (2001 s.119).  

För löpande text i tidsskrifter och böcker lämpar sig antikvan bestämt bäst, 
skriver Christer Hellmark. Inte enbart för att det är det som folk är vana vid att 
läsa, utan för att antikvan bättre uppfyller de krav som ögat och hjärnan ställer på 
lättuppfattade bokstäver och ordbilder. Antikvan kännetecknas av seriferna- de 
små fötterna och flaggorna på bokstäverna. Dessa håller t ex rättning i ledet på 
den baslinje där ögat följer raden när man läser (Hellmark 1998 s.26). Liksom 
Hellmark tar Bergström också upp vanans makt när han talar om god läsbarhet 
hos ett teckensnitt. Vidare skriver han att ett antikvasnitt skapar bättre enskild 
karaktär på grund av serifferna och växlingen mellan tjocka och tunna partier. 
Dessa enskilda karaktärer underlättar för ögonen när bokstäverna ska identifieras 
och sättas samman till ordbilder (2001 s.131).  

Sanserifen är mer statisk och har en enklare bokstavskonstruktion och lämpar 
sig därför bra till rubriker och mellanrubriker i antikvatext, ingresser och 
bildtexter (Bergström 2001 s.27). Med rubriker kan man också skapa struktur och 
uttrycka en nivåskillnad i texten (Hellmark 1998 s.83). Andra syften en rubrik kan 
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ha är att dra till sig läsarens intresse, hjälpa läsaren att förstå innehållet och lyfta 
fram vad som är viktigt i texten (Pettersson 2003 s18-19). 

 

Teckengrad 

Valet av teckengrad styrs av läsbarheten, där avståndet mellan öga och bokstav är 
det som avgör (Bergström 2001 s.133). För en löpande text i böcker som är 
avsedd för vuxna med normal syn föreslår Hellmark storlekarna 10-12 punkter 
(1998 s.27). Grader över 12 punkter och uppåt bör inte användas annat än i 
barnböcker för små barn. Normalt läskunniga barn klarar utmärkt att läsa 10-12 
punkters text. Han nämner även att det finns en psykologisk aspekt på det hela: 
text med större grad kan uppfattas som mer lättläst (särskilt av personer med dålig 
läsmotivation), utan att egentligen vara det i någon fysisk mening (Hellmark 1998 
s.30-31).  

I böcker ska man hitta en passande teckengrad till den löpande texten, men 
även ett tydligt nivåförhållande mellan t ex rubrik, mellanrubrik och brödtext 
(Bergström 2001 s.133). 

Bild  
Bilder används i skolmiljö för att: visa, förklara, visualisera, klargöra, informera, 
sammanfatta och förmedla (Pettersson 1998). Bilderna måste vara relevanta för 
situationen och anpassade för målgruppen. En producent bör använda bilder som 
fungerar på ett optimalt sätt, med hänsyn till mottagarens möjligheter att förstå 
och tolka bilderna (Pettersson, 2004, s.12). I en artikel skriver Pettersson (1998) 
att en bild kan hjälpa en dålig läsare att förstå, bidra till nyfikenhet, kommunicera 
ett budskap på ett effektivt sätt, klargöra delar ur en text samt göra läsningen mer 
lustfylld. Visuella meddelanden är en stark form av kommunikation för att de 
stimulerar både på ett intellektuellt och känslomässigt plan. ”De får oss att både 

tänka och känna”. Bilder ska få oss att fortsätta ägna oss åt texten, genom att 
väcka känslor, ge närvaro och skapa stämning (Borgensen och Ellingsen 1994 
s.76).  

Om en lärobok innehåller många bilder som är med i ett enbart dekorativt och 
underhållande syfte, kan det bli för mycket bilder som distraherar istället för att 
hjälpa. Det är viktigt att bilden som används alltid är ett medvetet val och inte en 
bild man har tagit med för att till exempel fylla ett tomrum (Pettersson 1998). I 
normala inlärningssituationer ökar inte dekorativa bilder inlärningen av texten, 
men när illustrationer har textredundant information så kommer även inlärning av 
informationen i texten att underlättas. Illustrationer kan också göra det roligt att 
lära (Pettersson, Svensson och Waern 2004 s.186). 

Synvinkeln eller ståplatsen har betydelse för hur man upplever det som är 
avbildat. Hur vi läser av bilder är konventionellt betingat på grund av att vi i vår 
kultur har bestämt att en viss synvinkel ska förstås och tolkas på ett visst sätt 
(Borgensen och Ellingsens 1994 s.50).  

I en undersökning om barns (åk 1-9) bildläsande gjord av Hermann Hinkel, då 
det gällde att plocka ut de bilder som de tyckte bäst respektive sämst om utav åtta 
konstverk kom man fram till bland annat detta: Bilderna ska vara klara och 
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tydliga, konturerna ska ange föremålsgränser och alla föremål ska framställas med 
sitt mest karakteristiska utseende. Färg föredrogs framför svart-vita bilder. Äldre 
barn föredrog verklighetstrogna färger (Fridell 1977 s.22).  

Färg  
Färg kan användas för att framhäva eller förmedla ett budskap, men också för att 
uttrycka känslor och fysiska egenskaper i en bild (red. Pettersson 2004 s.79).  

Färger kan även upplevas ha rumsliga egenskaper; bakgrunder beskrivs med 
blåaktiga och svala färger, mellanplanet med kalla och mörka och förgrunden med 
varma och klara färger. Man kan också skapa stämningar i bilder med hjälp av 
färg. Exempelvis beskrivs värme och hetta med röda och orangea toner medan 
blått och vitt beskriver kyla och is (s.80).  

Färg är ett viktigt kommunikativt element och kan förutom redan nämnda 
egenskaper också attrahera, strukturera och pedagogisera (Bergström 2001 s.285). 
Att strukturera med färg menas t ex att ett materials struktur kan göras tydligare 
med hjälp av färgkodning och skapa en enhetlighet. Pedagogisera med hjälp av 
färg kan man göra t ex genom användning av tonplattor som då understryker och 
förtydligar vissa delar av innehållet. Färgbilder och dekorfärger inbjuder dessutom 
till läsning (Bergström 2001 s.285).  

Layout 
Genom att skapa harmoni mellan bild och text kan man på ett effektivt sätt 
exempelvis informera om fakta, förklara ett skeende, förströ eller lära ut något. 
Man läser texten och tittar på bilderna som illustrerar det man läst. Detta skapar 
förståelse för innehåll och budskap, skriver Bergstöm (2000 s.117). Han tar också 
upp att det visuella minnet är bättre än det verbala, så kombinationen skapar bättre 
inlärnings- och minneseffekt.  

Genom att variera utseendet på innehåll och form ökar betraktarens intresse för 
materialet, men om formgivningen är kontrastlös och enformig blir det 
ointressant. Varje objekt i en layout påverkar varandra. Text, bild och grafiska 
objekt måste samverka för att få en bra balans (red. Pettersson 2004 s.204). Bilder 
har ett högt observationsvärde och utgör en dominant del av helhetsintrycket och 
är oftast det första man ser på uppslaget. Från bilden måste sen läsaren naturligt 
kunna hitta in i texten, och då tar man hjälp av rubriker och andra typografiska 
förstärkningar (red. Pettersson s.222). Hänsyn ska också tas till bildens innehåll 
och bildriktning vid placering i layouten. Med bildens riktning kan man styra hur 
läsaren rör blicken över sidan. Om olika objekt liknar varandra i färg och form 
kan det uppfattas som om de hör ihop, detta kan utnyttjas för att skapa enhetlighet 
(red. Pettersson s.222-223). 

Text och bild har dessutom olika tempo. Texten tar längre tid att ta in än bilden 
som har en förmåga att gå direkt in utan större arbetsinsats från betraktarens sida. 
Med en bra kombination av text och bild kan man få fram ett mer enhetligt och 
gemensamt tempo, som lyfter fram budskapet bättre (Bergström 2000 s.117). 
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Metod 

”Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva 
om och hur man ämnar behandla ämnet” (Ejvegård, 2003 s.31). Jag använde mig 
av flera metoder, då det sällan är möjligt att använda sig av enbart en metod inom 
informationsdesign (Pettersson, 2006, s.11). Det finns flera metoder man kan 
använda sig av vid datainsamling. Min metod för detta bygger på litteraturstudier, 
analys och jämförelse av det befintliga materialet och tidigare utgivet material i 
svenska, kvalitativa intervjuer med målgruppens lärare, intervjuer och 
utprovningar med målgruppen och utprovningar med personer kunniga inom 
ämnet informationsdesign.  

En kvalitativ metod kännetecknas av att den inte använder sig av siffror eller 
tal, utan inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade 
(Backman, 1998, s.31). Intervjuer och fokusgrupper är typiska kvalitativa 
insamlingsmetoder (Olsson, Sörensen, 2001, s.79). Användningen av mätningar, 
kvantifiering med hjälp av matematik och statistik kan benämnas som kvantitativa 
metoder och de utmynnar ofta i numeriska observationer. Experiment, tester, 
prover och enkäter är typiska för den kvantitativa insamlingsmetoden (Backman 
1998 s.31). 

Förstudie av befintligt material  
Observation är ett sätt att samla in data. Om man vill veta något om verkligheten 
ska man observera den (Backman 1998 s.29). Vid komparationer måste man utgå 
från enheter som går att jämföra (Ejvegård 2003 s.41). Genom att studera tidigare 
utgivet läromedel kunde jag få en överblick av hur liknande material var utformat. 

Analysen gjordes för att jämföra originalboken med annat liknande material. 
Syftet var dels att se om det fanns likheter i hur materialen var utformade och om 
det i så fall var något som borde anammas, men även för att se på olikheter. Hur 
olika förlag har valt att formge sina böcker. Backman (1998) råder att ta del av 
litteratur och sedan fastställa kriterier för analysen (s.52). De delar som spelade in 
i det här fallet var typografi, bild, färg och layout, och dessa fick utgöra grunden 
till analysen. Valet av böckerna som jämfördes och analyserades (förutom 
originalboken) gjordes av en lärare, som valde ut två böcker som denne upplevde 
som pedagogiska och med bra uppgifter.  

Litteraturstudier 
Litteraturstudier är nödvändiga för forskningsprocessen. Genom dem kan man 
skaffa sig en bakgrund och överblick av vad som redan vets inom området, samt 
se vilka metoder som tidigare använts för att närma sig ämnet och om de varit 
framgångsrika eller ej (Backman 1998 s.26 & 22).  

Litteraturstudier gjordes inom områdena barn och bilder, bilder i läromedel, 
barns analysering av bilder, för att ta reda på vad som tidigare gjorts och skrivits. 
Även ämnena typografi, layout, bild, färg och form studerades med syftet att ta 
redan på teorier och hänvisningar för att utforma ett väldesignat, effektivt 
läromedel anpassat för målgruppen.  
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Intervjuer/utprovningar 
”En intervju är ett samtal med ett tydligt syfte som vanligen sker mellan två 
personer (men ibland mellan fler) och leds av en person med syftet att samla 
information” (Ely 1993 s.66). Endast i rena undantagsfall och för särskilda syften 
har man flera respondenter för en intervjuare (Ejvegård 2003 s.49). Fokusgrupper 
kombinerar intervju med observation och används framförallt för att samla in data 
relaterat till känslor, reaktioner och åsikter, enligt Olsson och Sörensen (2001 
s.82).  

De undersökningar som gjordes med målgruppen var en kombination av 
intervjuer och utprovningar. Utprovningar av olika typer av bilder för att ta reda 
på vilken/vilka som tilltalade målgruppen mest. Och kompletterande intervjuer för 
att få fram ett djupare resonemang runt vad och varför i varje bild som 
gillades/ogillades, samt förslag till förbättringar runt utformat testmaterial. 

Målgruppen  

För att få reda på hur målgruppen (elever i åk 4-6) resonerade kring bilder och hur 
väl de uppfattade stämningar och sammanhang i bilder gjordes gruppintervjuer 
med 41 försökspersoner i åk5, 20 pojkar och 21 flickor. Olika typer av 
illustrationer visades som de fick prata och diskutera runt. Intervjuerna gjordes 
även för att se vad i bilderna som tilltalade dem, och om det fanns en särskild typ 
av bilder som de föredrog. De ombads även att beskriva vad som skulle göra det 
roligare att använda en lärobok.  

Senare gjordes en utprovning där 20 elever fick samtala runt två förslag på 
layout till övningsboken, samt jämföra ett uppslag ur den gamla boken med ett 
nytt, med nya bilder och ny layout.  

På skolorna som besöktes fick jag träffa pojkarna och flickorna var för sig. 
Detta på grund av att deras lärare ansåg att de jobbade bäst i den uppdelningen. 
Denna uppdelning rekommenderas även av Olsson och Sörensen (2001 s.82), då 
vissa frågor kan vara känsliga att ta upp i en blandad grupp och för att undvika 
den spänning som kan uppstå mellan de motsatta könen. 

 

Varje intervju har en struktur, men den kan arrangeras på olika sätt. För en del 
intervjuer är strukturen förutbestämd, för andra formas den under processens 
förlopp (Ely 1993 s.66). Ejevgård hävdar däremot att varje intervju bör förberedas 
noggrant (2003 s.49). I det här fallet har båda sätten tillämpats. Jag förberedde 
frågor som jag planerade att ställa, men bara som grund så att de intervjuade 
själva kunde fortsätta ett resonemang eller en diskussion med de andra i 
fokusgruppen. På så sätt kunde annan relevant information komma fram. Även 
nya frågor kunde komma upp efter någon av respondenternas resonemang. Min 
uppgift var att förse med fokus, observera, ange inriktning, vara känslig för 
ledtrådar som deltagarna gav, fråga ut och lyssna (Ely 1993 s.67).  

En bandspelare användes under intervjuerna. Bandspelaren kan tyvärr vara 
hämmande för vissa personer, de kanske uttalar sig mer försiktigt t ex (Ejvegård 
2003 s.50). Så var det inte i det här fallet, de tyckte det var spännande och de 
uppträdde inte som hämmade eller osäkra på något sätt. 

Intervjuerna började med en presentation av mig själv, vad jag skulle göra och 
varför jag ville prata med just dem, samt hur intervjuerna skulle gå till, detta enligt 
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förslag av Ejvegård (s.51). Vid de första intervjuerna som hade syftet att ta reda 
på vilken typ av bilder som målgruppen tyckte om och ville se i sina läromedel, 
visades ett antal bilder i olika typer av manér, bland annat svart-vitt, färg, 
kollageteknik, digital teknik, akvarell, tusch osv (se bilaga 1). Dessa bilder valdes 
för att de var olika varandra och skapade en bredd i manér på bilderna som 
utprovades. Eleverna fick titta på och prata fritt kring bilderna, sedan ställdes 
frågor om dem. Jag betonade att det inte fanns några rätta eller fel svar på 
frågorna utan att deras personliga åsikter var viktiga. Margot Ely anser att man 
ska börja en intervju med att ställa frågor som intervjuaren upplever som behaglig 
att besvara (1993 s.67). Därför ställdes en relativt enkel fråga till att börja med: 
Vad händer i den här bilden?  

Vid den andra omgången av intervjuer var syftet att se och höra målgruppens 
reaktioner och tankar kring layouten. Ett uppslag ur originalboken lades fram 
tillsammans med det nya förslaget på layout, som jag tagit fram, och eleverna fick 
ett antal frågor om varje uppslag samt frågor som jämförde de båda. Sedan lades 
två nya layoutförslag fram då de inte fick se originaluppslaget ur boken, och 
ytterligare frågor ställdes (se bilaga 2). 

Fokusgrupperna var ganska stora, runt 11 stycken, eftersom det inte fanns 
någon möjlighet att träffa dem i mindre grupper. I och med detta pratade vissa 
mer än andra och tog ledningen. Därför blev inte alla respondenters åsikter hörda 
lika mycket. Olsson och Sörensen skriver att gruppens storlek kan vara 5-10 
personer och att dessa personer ska vara representativa för målgruppen, vilket de 
här respondenterna var. Men jag upplevde ändå att grupperna var aningen för 
stora, vilket kan ha att göra med deras ålder, då man inte låter varandra tala till 
punkt osv. 

Lärare  

Två lärare intervjuades, en av dem är klassföreståndare till en av klasserna jag 
besökte, den andra är en lärare som har jobbat med både mellanstadie- och 
lågstadieklasser. Till dem ställdes frågor om bilder i läromedel och om 
målgruppen och deras syn på bilder. Sen följde en diskussion runt de förslag till 
layout som jag utformat, och runt originalboken.  

Informationsdesigners  

Ett samtal om de första bilderna och layouten jag utformat till boken hölls med två 
lärare i illustration och informationsdesign. De gav tips och framförde sina tankar 
runt arbetet. Två studenter i informationsdesign, med inriktning på illustration, tog 
del av ett senare material jag utformat och framförde sina synpunkter och förslag 
på det. 
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Resultat 

Intervjuer/Utprovningar 

Analys av målgruppsundersökning  

De första intervjuerna visade att elever ville ha fler bilder i sina läroböcker. 
Bilderna skulle vara färgglada med mycket detaljer, bilder som inte enbart 
föreställer ett objekt utan bilder med omgivning och sammanhang. Andra saker 
som nämndes var att de önskade mer praktiska uppgifter, att bilder skulle vara 
centrum för uppgifter och att inga svart-vita bilder skulle förekomma.  

Några ville helst ha fotografier istället för illustrationer i böckerna, men 
majoriteten ville ha illustration eller illustration blandat med fotografi i samma 
bild. Av de elva bilder som visades var det fyra som tenderade att få flest 
kommentarer och det var även dessa bilder som verkade tilltala eleverna mest.  

 

                        De bilder som tilltalade målgruppen mest under första utprovningen 
 

 
 

                   

Under den andra omgången av intervjuer som gällde layouten i övningsboken 
framgick det att uppslagen som jag utformat verkade roliga och lagom svåra, och 
att uppgifterna kändes få. Texten uppfattades som lagom stor och lätt att läsa, 
förutom texten i en pratbubbla som de tyckte var för liten och svårläst. De gillade 
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även detaljerna i bilderna. Människorna i bilderna beskrevs som ”tecknade”, 
vilket jag tolkade som att de menade ett serieaktigt manér.  

När originallayouten skulle jämföras med det nya förslaget på layout kom det 
fram att pojkarna inte gillade bilderna i originalet: de var inte så många och de var 
tråkiga, det var ”mörk stämning” och människorna såg döda ut. De tyckte att det 
uppslaget passade för mindre barn för att det var stor text och att det nya förslaget 
passade äldre barn på grund av att texten var mindre.  

Majoriteten av pojkarna föredrog det nya förslaget. Flickorna däremot tyckte att 
originalet hade lagom med bilder och att de var färgglada. De tyckte att det nya 
förslaget hade lite väl stora bilder, och det uppfattades då som att det var till för 
mindre barn. 

Med informationen som framgick i utprovningarna som bakgrund utformades 
bilderna i färg och med omgivning i den mån det gick, med hänsyn till utrymmet 
som var tillgängligt. Jag kunde också konstatera att den teckenstorlek samt 
typsnittet som använts i det nya materialet fungerade bra, förutom i pratbubblan, 
som ändrades. Att en del bilder uppfattades som för stora hade egentligen med 
bildens placering och resten av layouten att göra. Detta kunde konstateras pga. att 
andra bilder i samma storlek inte uppfattades som för stora. 

Lärare 

I Intervjun med den första läraren framgick det att innehållet i böckerna och hur 
uppgifter var utformade och formulerade var viktigast när de köpte in läromedel. 
Bilder var sekundärt. Men när det gällde böcker i naturvetenskapliga ämnen var 
bilderna viktiga. Då måste bilderna vara korrekta i färg, miljö och form. Var det 
dåliga bilder blev eleverna irriterade och kunde tycka att bilderna var löjliga. Med 
dåliga bilder menas i det här fallet att de är barnsliga och verklighetsfrämmande. 
Det var viktigt att bilden kompletterade texten med samma budskap och innehåll. 
Denna lärare uppfattade det som att målgruppen uppskattade tydliga bilder som 
samtidigt var spännande och livfulla. Inte bilder där det är svårt att se vad den 
föreställer. 

Den andra läraren som intervjuades sa att bilder var olika viktiga beroende på 
vilket ämne det gällde. Inom historia och geografi var bilderna väldigt viktiga, 
men när det gällde grammatik t ex var det inte lika viktigt, bara bilderna var 
tydliga. I övrigt hade hon märkt att det var viktigt för eleverna med en 
välorganiserad layout i läromedlet, med få och ganska stora bilder i samma stil. 
Om fotografier förekom skulle de helst vara i färg så att eleverna kunde förstå att 
det föreställde någonting verkligt. Svart-vita fotografier kunde ofta uppfattas som 
påhittade och overkliga. Förförståelse var en avgörande faktor i hur väl eleverna 
kunde förstå och sätta sig in i en bilds sammanhang. Med förförståelse menas i det 
här fallet bland annat elevens kulturella bakgrund, bildvana, intresse och 
eventuella koncentrationssvårigheter.    

Vad båda lärarna kommenterade gällandes den gamla boken var att det var för 
många och alldeles för plottriga bilder per uppslag. Och att elever med minsta 
koncentrationssvårigheter inte skulle kunna ta in eller orka med ett uppslag med 
den sortens bilder. Och det ihop med hur en del uppgifter var utformade, med 
tabeller och dylikt, gjorde att det var för många moment på en sida. Andra saker 
som nämndes om den gamla boken var att det var för många olika sorters text på 
uppslagen, dvs. olika typsnitt,  kursiv och normal text. Bilderna var otydliga och 



 17 

layouten gav ett splittrat intryck, med för mycket små detaljer. Det faktum att 
varje kapitel bestod av ett uppslag var dock pedagogiskt.  

Om mina förslag på layout sades att det var bra och tydligt att varje uppslag 
följde en mall och såg likadant ut i varje kapitel. Detta gav ett lugn till hela boken. 
Bilderna visade människor på ett bra sätt med rätt proportioner. Hela layouten 
kändes luftig vilket skulle göra det enklare för eleverna att koncentrera sig på det 
de ska göra. Tonplattorna som låg bakom informationstexten som förekommer på 
varje uppslag uppskattades, och likaså det faktum att boken som jag utformat 
handlade om två personer istället för att flera olika människor var inblandade på 
varje uppslag. 

Informationsdesigners 

Den ena läraren kommenterade att händer och en del detaljer i bilderna bättre 
kunde höra ihop med resten av manéret som han uppfattade som enhetligt. Barnen 
i bilderna hade brett mellan ögonen vilket var karaktäristiskt. Den andra läraren 
tyckte att människorna var bra illustrerade, att bilderna var mysiga och varma och 
höll en jämn nivå i färg, stämning, aktivitet och manér. Han gav tips om att ”kom 
ihåg” texten som fanns på varje uppslag skulle vara mindre fet och att en del av 
tonplattorna bakom informationstexten på varje uppslag kunde ha ljusare ton för 
läslighetens skull. 

Informationsdesignarna som utprovades upplevde att layouten var trång och 
gav förslaget att ta in marginalerna något för att få det mer luftigt. De tyckte att 
bilderna var fina och hemtrevliga, människorna var bra gjorda men djuren 
upplevdes som lite stela. Framsidan var fin men hade en för stor grå yta och de 
ville ha mer konstrast mellan himmel och asfalt. Färgkoderna i extrauppgifterna 
var bra, men den gula färgen kunde vara mer orange för att synas bättre. En del av 
tonplattorna bakom informationstexten var för mörka och de ville ha fler 
linjetjocklekar i tabellerna som hörde till uppgifterna för att skapa dynamik och få 
dem att stå ut från resten av sidan. 

Efter dessa utprovningar gjordes en del ändringar. Bland annat fick en del 
tonplattor en ljusare nyans för att underlätta läsligheten. Bilden med djuren 
gjordes om för att bättre passa ihop med resten av manéret. Framsidan ändrades 
också enligt förslagen som gavs. Linjetjocklekarna på tabellerna ändrades dock 
inte eftersom avsikten inte var att få dem att stå ut från resten av sidan utan 
tvärtom, att smälta in. 

Förstudie av material 
Originalboken blandar in många egennamn och människor i uppgifterna och 
illustrationerna, vilket kan vara förvirrande och bli en onödig, störande faktor. 
Människorna i bilderna har dessutom inga klara ansiktsdrag eller former. 
Storleken och placeringen av bilderna i originalboken verkade vara baserad på var 
de fick plats på uppslaget, vilket resulterade i att en del bilder var så små att man 
inte såg vad de föreställde. Bilderna höll också en ojämn nivå i detaljer, då vissa 
bilder var utförligt gjorda medan andra var otydliga och slarvigt gjorda. Bilderna 
hade inte så mycket kontraster och följde ingen särskild färgskala och en 
anledning till att illustrationerna kändes otydliga var för att objekten inte hade 
några klara konturer. Tre moment som förekom på varje uppslag i originalboken 
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var fyra extrauppgifter, en ”kom ihåg- uppgift” samt en informationsruta med 
text. Förutom extrauppgifterna såg dessa moment olika ut på varje uppslag, vilket 
kan vara förvirrande. 

De andra böckerna jag jämförde materialet med använde både fotografier och 
illustrationer som bildelement. En av böckerna var helt i svart-vitt, även 
fotografierna, och detta gjorde att vissa uppslag med större bilder blev väldigt 
mörka. Boken var dock konsekvent utformad i layout, typografi och bild. Den 
andra boken, som var en matematikbok, innehöll mer än fem olika manér plus 
symbolbilder. Hur uppgifterna och bilderna var placerade på sidorna var hyfsat 
enhetligt. Men på grund av alla de olika bildmanéren fick uppslagen en ojämn 
energi sinsemellan.  

Efter att studerat dessa läromedel drog jag slutsatsen att hålla mig till ett och 
samma manér i hela boken, för att ge den ett jämnt uttryck. Alla bilder fick 
konturer, vilket gjorde att föremålet/objektet som illustrerades blev mer tydligt. 
De moment som förekom i varje kapitel blev utformade på samma sätt boken 
igenom, så att läsaren kan känna igen dem. Hur uppgifterna är placerade på 
sidorna är konsekvent, så att boken känns välstrukturerad.  

Litteraturstudier 

Typografi 

Typsnitt  

I boken jag utformat används typsnittet Garamond som är en antikva. Garamond 
är ett typsnitt som ofta förekommer i t ex romaner där osynlig typografi är viktigt. 
Också i utformandet av läromedel är osynlig typografi något att sträva efter, då 
typsnittet i sig inte bör väcka särskild uppmärksamhet eller reaktion. Texten ska i 
detta sammanhang enbart fungera som en väg till inlärning. Garamond är ett 
anonymt typsnitt med en liten bokstavsbild, vilket passade bra in i detta 
sammanhang.  

 I kapitelrubriken och mellanrubriken på varje sida i övningsboken används 
sanserifen Arial Black. Detta för att den passar bra ihop med antikvan som 
användes och att typsnittet är relativt anonymt men ändå kraftfullt. Arial Black 
används också för att markera varje ny uppgift på uppslaget, vilka benämns med 
en versal.  

Teckengrad  

I övningsboken uttrycks nivåskillader med tre olika teckengrader, en för 
huvudrubriken (20 pkt), en för mellanrubriken (14 pkt) och en för 
uppgiftsformuleringarna och uppgifterna (12 pkt). Punktstorlekarna är valda med 
hänsyn till den osynliga typografin. De markerar nivåskillnader och struktur utan 
att utmärka sig på något oönskat sätt. Även informationstexten som förekommer 
på varje uppslag har 12 pkt men texten har feta bokstäver för att skilja sig från 
uppgifterna.  
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Bild 

Bilderna är till för att visualisera, förstärka texten, lätta upp layouten och 
förhoppningsvis göra den mer intressant. En del bilder i övningsboken har ett 
enbart utsmyckande syfte men de illustrerar något ur uppgifterna och är i vissa fall 
integrerade i uppgifterna. Varje uppslag har dock inte mer än 1- 3 bilder och 
håller ihop färgmässigt så att uppslaget blir enhetligt. De flesta bilderna i boken är 
illustrerade med objektet i ögonhöjd för att vara på samma nivå som läsaren. De 
bilder som är illustrerade lite uppifrån är gjorda på det sättet för att antingen få 
fram en särskild stämning eller för att den vyn bättre illustrerar vad som händer i 
bilden. För att skapa bildinlevelse innehåller de flesta bilderna människor. 
Människor och djur är viktiga för bildinlevelsen för att det är något som eleverna 
kan identifiera sig med (Borgensen och Ellingsen 1994 s.70).  

Färg 

För att få fram en varm, hemtrevlig, välkomnande och mjuk känsla har jag använt 
mig av färger som uppfattas som varma, och jobbat konsekvent efter det boken 
igenom. Även om både varma och kalla färger förekommer, så finns där en 
kontinuitet. Bakgrundsfärger användes inte på grund av att bilderna då kan 
uppfattas som inrutade, vilket i sin tur kan göra att layouten känns statisk och 
fyrkantig. Färg användes också för att markera ett nytt avsnitt i boken på så sätt att 
en tonplatta lades bakom den informationstext som förekommer i varje nytt 
kapitel. Detta för att understryka den viktiga informationen. Tonplattan fick en 
färg i samma ton som illustrationerna på uppslaget, vilket skapar enhetlighet. 

Layout 

Uppgifterna är placerade på samma ställe på varje uppslag i boken. Det kan dock 
skilja sig en aning beroende på vilken uppgift som illustreras. De tre moment som 
förekommer på varje uppslag: fyra extrauppgifter, en ”kom ihåg- uppgift” samt en 
informationsruta med text är utformade likadant på varje uppslag, för att skapa en 
trygghet och igenkänningsfaktor. Eftersom det faktum att originalboken hade ett 
kapitel per uppslag var uppskattat av lärarna, behölls den utformningen också i 
den nya boken. 

Metod- och källkritik  

Intervjuer i fokusgrupper, som användes som datainsamling i det här fallet, anser 
jag vara ett bra val, eftersom eleverna vågade prata mycket, kände sig bekväma 
och de hade varandra att diskutera med. En del grupper blev dock för stora och det 
var svårt att höra allas åsikter. Om en respondent åt gången hade intervjuats hade 
alla kunnat komma till tals, men nackdelen hade varit att de kanske känt sig 
obekväma i situationen och inte vågat prata. I en av skolorna som besöktes var 
grupperna mindre, men då hade eleverna större tendens att hålla med varandra 
istället, och uttalade sig inte lika fritt. Jag hade gärna utprovat det utformade 
materialet fler gånger med målgruppen för att göra ytterligare förbättringar. 
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I och med att jag själv valde bilderna som skulle utprovas vid första tillfället 
inser jag att utbudet kan vara aningen riktat och spegla mina preferenser. Detta 
tänkte jag dock på och försökte välja bilder med stor variation i manér. För att 
kunna generalisera målgruppens preferenser hade utprovningar med fler elever 
behövt göras. 

 

Fler intervjuer med lärare hade varit bra för att få fram fler åsikter. Varje 
lärares sätt att utbilda skiljer sig från varandra, och med fler respondenters åsikter 
hade jag kunnat utforma ett material som tilltalar en bredare massa. Valet av 
metod vid insamling av data, som i det här fallet var intervju, var bra på det sätt 
att vi kunde föra en dialog och prata mer ingående om ämnet. Men ett sätt att nå ut 
till fler lärare och få deras åsikter hade varit att göra någon form av enkät. Jag 
hade också gärna pratat med fler informationsdesigners för att få fler synpunkter 
på materialet jag utformat. 

En del litteratur jag tog del av var relativt gammal, men jag ansåg att materialet 
innehöll relevanta fakta och undersökningar som jag kunde ha nytta av.  

 

 

Diskussion och Slutsats  

Frågor som ställdes i frågeformuleringen har besvarats under arbetets gång. På 
frågan vilken typ av bilder som tilltalade målgruppen, fick jag fram en del fakta 
om vad de uppskattade i bilder och små generaliseringar kunde göras med stöd 
från litteraturen. Men några stora generaliseringar kunde inte göras pga. att 
testpersonerna var för få. Jag fann det också praktiskt möjligt att tillämpa deras 
önskemål i utformandet av den nya boken. Lärarna som intervjuades gillade också 
elevernas val av bilder bättre än bilderna ur originalboken. Enligt Borgensen och 
Ellingsen (1994) är det sällsynt att elever stannar upp och verkligen tittar och 
bearbetar detaljer i bilder (s.26). Under utprovningarna fick jag dock svar som 
visade att målgruppen uppmärksammade det faktum att det var mycket detaljer i 
en bild, och uppskattade det. Detta kan självklart ha att göra med sammanhanget. 
Detaljrika bilder är kanske inte att föredra i läromedel då fokus ligger på 
uppgifterna som ska lösas, men syftet med utformandet av boken var att den 
skulle tilltala målgruppen, så en viss hänsyn togs ändå till detta faktum. 

 

Det som till slut blev de stora skillnaderna mellan den gamla boken och den 
som jag utformat är dessa: Som tidigare nämnts innehöll originalboken många 
egennamn och mycket olika människor. Människorna hade dessutom inga klara 
ansiktsdrag eller former. Så för att skapa en igenkänningsfaktor och ett 
sammanhang, vilket var viktigt enligt målgruppens lärare, utformade jag istället 
hela boken efter två karaktärer som nämns i en uppgift: Sven och Svea. De har 
klara ansiktsdrag och har på sig samma kläder boken igenom för att skapa 
enhetlighet. Till skillnad från den gamla boken har alla föremål och människor i 
den nya boken konturer, vilket tidigare nämnd Hermann Hinkel (Fridell 1977 
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s.22) hävdade att målgruppen efterfrågade. Den har även färre bilder per uppslag 
än originalboken, och på sätt större plats för bilderna vilka också håller ihop 
färgmässigt. Detta gav layouten ett lugnare och mer samlat uttryck. Den gamla 
boken hade ingen tydlig färgskala och bilderna var inte särskilt kontrastrika. 
Bilderna höll också en ojämn detaljnivå, hade inga konturer och var i vissa fall för 
små för att man skulle se vad de förställde. Allt detta inklusive hur layouten och 
typografin var utformad fick lärarna som intervjuades att tycka att boken var för 
plottrig och inte anpassad efter målgruppen och dess behov.  

De tre moment som förekom på varje uppslag i originalboken: fyra 
extrauppgifter, en ”kom ihåg- uppgift” samt en informationsruta med text, såg 
förutom extrauppgifterna olika ut på varje uppslag. För att behålla 
igenkänningsfaktorn uppslagen emellan så utformades alla dessa uppgifter på 
samma sätt i alla kapitel i den nya boken. De fyra extrauppgifterna i originalboken 
markerade svårighetsgraden på uppgifterna i form av stjärnformade symboler i 
färgerna grönt, gult och rött. Färgkodningen var lätt att förstå, så den behölls i den 
nya boken. Men stjärnorna, som var svåra att se vad de föreställde i vissa färger, 
blev istället en fylld cirkel.  

I originalboken fick varje kapitel plats på ett uppslag. Detta upplägg behölls i 
den nya boken på inrådan från de lärare som intervjuades. De ansåg det hela vara 
pedagogiskt och lättöversiktligt. Typsnitten och teckengraderna i den utprovade 
layouten uppskattades av såväl lärare som målgrupp, så de behölls i det slutgiltiga 
materialet. (Se bilaga 4 och 5). 

 

Vissa delar av arbetet skulle kunna vara bättre och mer fantasifullt utformade. Att 
de inte är det beror till stor del på uppgifternas innehåll och utformning, och det 
jobbade jag inte med. 

Enligt lärarna som intervjuades, väljer lärare till större delen att köpa in 
läromedel baserat på hur bra uppgifterna i boken är utformade. Eftersom jag inte 
har jobbat med innehållet i texten och kunnat påverka hur uppgifterna ser ut, 
kanske den nya formgivningen av boken ändå inte kommer att göra någon 
skillnad när det gäller dess popularitet. 

Fortsatt arbete  

Att prata med fler lärare om vad de efterfrågar i läromedel, skulle hjälpa ett arbete 
som det här vidare. Det är de som beställer in material till skolan och behöver 
tycka att materialet är tilltalande och meningsfullt. Fler undersökningar med 
målgruppen för att få en djupare förståelse för deras behov och kunna generalisera 
och dra slutsatser att gå efter i utformandet av ett material skulle också behöva 
göras. 
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