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Sammanfattning 

I den här rapporten beskriver jag hur jag har gått tillväga för att skapa ett 

informativt, aktiverande och underhållande pysselhäfte inriktat till 8-åringar, och 

om de teorier och metoder jag använt i min arbetsprocess. Pysselhäftet beställdes 

av ansvariga för en historisk utställning om Axel Oxenstierna, vilket var basen för 

det informativa innehållet i häftet. Jag använde informationsdesign- teorier såsom 

gestaltlagar och designprinciper inom bild och text – men även teorier som 

behandlar berättande, och barns perception. Metoder som använts inkluderar 

målgrupps- och plats- analys, samt flera formalanalyser på liknande artefakter. Jag 

utvecklade en prototyp och utförde intervjuer på färdigt material. Slutligen kom jag 

fram till en slutsats i form av ett designförslag på en struktur, en disposition, och ett 

fåtal riktlinjer, som kan användas vid utformningen av ett pysselhäfte om en 

historisk utställning. Rapporten avslutas med en metodkritisk diskussion och 

förslag till mer omfattande intervjuer i händelse av ett fortsatt arbete. 

 

Abstract 

In this report I describe how I went about creating an informative, activating and 

entertaining crafts- booklet for 8- year-olds, and the theories and methods I´ve used 

in my working process. The booklet was commissioned by the curators of an 

historical exhibition on Swedish historical figure Axel Oxenstierna, which was the 

basis for the informative content of the booklet. I used information design- theories 

such as the principles of gestalt, and design principles in image and text – but also 

theories such as narrative, and children´s perception. Methods used include target 

group- analysis, place- analysis, and several content- analyses on similar artefacts. I 

developed a prototype and conducted interviews based on finished content. Finally 

I arrived at a conclusion in the form of a design proposal of a structure, an outline, 

and a few guidelines, which can be used in the design of a crafts- booklet about an 

historical exhibition. The report is concluded by a critical discussion of methods 

and a suggestion of more extensive interviews in the event of continued work on 

the project.    
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Förord 

Det här examensarbetet må ha utförts av mig men utan hjälp hade jag inte kunnat 

slutföra det, eller knappt ens ha kunnat påbörja det. 

Först måste jag tacka Jan Brandt och Kunskapsturism Kafjärden för möjligheten till ett 

öppet och inspirerande samarbete. 

Det hade varit en förvirrad segling genom mörka vatten utan vägledningen som min 

handledare Lasse Frank bidrog med, och jag är skyldig honom ett stort tack för att genom 

hela arbetet agerat som stöttande hjälp och en oumbärlig källa till bra råd. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En utställning om Axel Oxenstierna ska verkställas under våren 2018 i Jäder, 

Eskilstunas kommun, i samarbete med Jan Brandt och Kunskapsturism Kafjärden. 

Utställningen behandlar inte bara information om Oxenstiernas liv och 

människorna kring honom, hans arbete inom regeringen, och de organisationer han 

instiftade – som exempelvis Fortifikationsverket – utan även den tid han levde i; 

Sveriges stormaktstid. 

Flera illustratörer från utbildningen Informationsdesign har fått olika uppdrag 

till denna utställning, med allt från porträttbilder till interaktiva kartor, och det 

illustrativa arbetet kommer därför i huvudsak vara skapat av elever från MDH. 

Lokalen som ska användas är församlingshemmet vid Jäders kyrka. Rummet 

är en stor öppen yta med fönster längs med ena långsidan. Utomhus finns en liten 

trädgård där en tidsaxel och ett antal figurer tillhörande utställningen kommer att 

stå till betraktande, och bredvid lokalen går en landsväg och på andra sidan står 

Jäders kyrka ca.50 meter bort. Det finns inga lekparker eller liknande i närheten, 

och då utrymmet är öppet och avskalat erbjuder det inte till ytterligare 

underhållning än utställningen och besök till kyrkan. 

Utställningen har en bred målgrupp där småbarnsföräldrar utgör en del, och 

ett problem som uppdragsgivaren förutsåg lätt kan uppstå på denna och liknande 

historiska utställningar, är att barn blir uttråkade då de antingen inte förstår 

informationen eller inte finner den stimulerande – vilket inte är konstigt då den inte 

är inriktad till barn i första hand.  

1.2 Uppdrag 

Uppdraget bestod av att utforma ett designmaterial för målgruppen barn 8 år, som 

gör utställningens centrala informativa delar begripliga, genom att väcka intresse, 

aktivera och underhålla barnen under den tid de spenderar på utställningen. 

Uppdragsgivaren ville därför ha ett pysselhäfte till utställningen, då det ansågs att 

ett sådant kan informera såväl som aktivera barnen. Uppdraget gick inte ut på att 

lära barnen allt om utställningen, eller på att se till att de minns allt när de åker 

hem, utan att ge dem ett verktyg till att förstå utställningens innehåll, och att 

förenkla för dem att kunna lära sig det, om de var intresserade. Artefakten 
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resulterade i ett pysselhäfte som visuellt gestaltar och berättar om informationen i 

utställningen, samt underhåller och aktiverar barnen.  

Pysselhäftet producerades av mig genom illustrationer gjorda på dator, och 

skrevs ut i vanlig skrivare för att sedan kunna distribueras på utställningen gratis 

till dess besökare. 

1.3 Syfte 

Syftet med det här arbetet var att hitta ett sätt att utforma detta pysselhäfte baserat 

på informationsdesigns- principer såsom gestaltlagar och designprinciper inom bild 

och text, såväl som teorier inom narrativ, och barns perception. Jag skulle alltså 

hitta ett sätt att skapa förslag på design till ett informativt pysselhäfte för 8- åringar, 

som fungerade på ett sätt som aktiverade barnen, samt väckte intresse för, och 

informerade om den historiska utställningen. 

1.4 Målgrupp 

Det har varit en process att ringa in en specifik målgrupp – vilket jag var tvungen 

att göra för att kunna ta ett avstamp inom teorin vad gällde vem jag skulle rikta in 

mig mot. Det gick inte att bara utföra design för barn i allmänt då de skiljer sig 

stort i kunskaper beroende på ålder, och därför satte jag ut vissa krav för min 

design. Till följd av efterforskningar jag gjorde, och en målgruppsanalys, valde jag 

barn i 8- års ålder som utgångspunkt för min primära målgrupp, då jag kunde se att 

de uppnådde kunskapskraven för designen; som en självständig läsförståelse och en 

påbörjad historisk socialkunskap – enligt läroplaner på Skolverkets hemsida 

(Skolverket, 2018).  

1.5 Problemformulering 

Hur kan man utforma ett visuellt pysselhäfte för 8- åringar, för att intressera, 

aktivera, och informera om innehållet i en historisk utställning? 

1.6 Avgränsningar 

Jag utprovade inte olika sorters manér, för att det har för mycket att göra med 

estetik, vilket är svårt att kvantifierbart försvara i undersökningar eftersom att det 

är så pass individuellt. Realistiska bilder bättre stämmer överens med verkligheten 
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och kan då enklare tolkas av barn (Baird et al, 2016:12), och i huvudsak föredras 

realistiska bilder framför abstrakta hos barn i lågstadieåldern (Brookshire et al, 

2000:335). I mina formalanalyser tog jag däremot upp dessa teorier, för att se om 

de verkade rimliga att utgå ifrån då jag inte bara kunde förutsätta att alla teorier var 

sanna utan kritiskt granskande. Jag valde alltså ett manér som jag använt mig av i 

hela designen, men kollat så att det var rimligt att använda. 

Jag valde även att inte göra nerslag i vilka aktiverande element som är bäst 

för ett pysselhäfte, till exempel labyrinter eller korsord, då sådana undersökningar 

blir ytterligare ett jobb i sig med tester och efterforskningar. Dessutom finns den 

evigt rådande risken att barns preferenser avviker från teorier om vad de brukar 

föredra, då de är individer med egna åsikter. Istället har beslutade jag mig för att 

använda ett urval av olika sorters pyssel, som jag kunde koppla till utställningen 

och informationsinnehållet, så att de fortfarande höll en genomgående logik utan 

att bli för enformiga och repetitiva. Jag har till exempel använt både 

målarbokssidor och pysselsidor – där barnen alltså kan välja att bara fylla i färgfält 

eller skapa själva – och uppnår förhoppningsvis på så sätt ett balanserat material. 

Jag redogör inte heller för dispositionen av hela pysselhäftet i denna rapport, 

då syftet var att hitta ett sätt att utföra designen för detta häfte. Då mitt arbete 

resulterat i en struktur, som kan användas på varje uppslag, skulle det göra en 

fullständig redogörelse för hela häftets disposition överflödig och irrelevant för 

rapporteringen av mitt arbete. Detta speciellt då strukturen inte nödvändigtvis 

behöver användas enbart i mitt häfte, utan även på framtida pysselhäften som ska 

utformas i samma syften och från liknande bakgrund. 

Det textmässiga innehållets utformning och berättandeform avhandlas, men 

det informativa innehållet kommer inte att redogöras för i sin helhet då det inte är 

relevant för utformningen av designförslaget. Ett exempel kommer istället att visas 

upp i resultat- delen. 
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2. Teori 

Det här avsnittet redogör för de teorier som legat till grund för mitt designarbete. 

2.1 Narrativ & Perception  

Dessa teorier har hållits i fokus för att kunna utföra design för barn, i syfte att få 

dem aktiverade, intresserade och underhållna. Följande teorier har alltså varit 

grunden till hur materialet kan uppnå målet med designen, och de designmässiga 

teorierna har utformats i hänsyn till dem. 

För att berätta medryckande krävs en framåtrörelse i designen, som lockar läsaren 

till att vända blad (Bergström 2015:247). Det här är en viktig aspekt av 

pysselhäftet, då användningen av materialet inte blir framgångsrikt om häftet bara 

öppnas och sedan läggs ner. Ett sätt att dra till sig uppmärksamhet och locka till 

användning kan vara att fokusera på att hålla illustrationerna anpassade för barn, i 

användningen av exempelvis färg och form. Bilder är inte hämmande för 

förståelsen av text, och illustrationer kan uppfattas bättre om de är omtyckta 

(Brookshire et al, 2000:336), vilket alltså gör att det är bra att utföra designarbeten 

enligt barns generella preferenser, som exempelvis genom att använda starka, klara 

färger, som Pettersson (2002:130), även förespråkar. Text har mer betydelse för att 

barn ska uppfatta och förstå berättelsen än illustrationer – men förståelsen kan vara 

influerad av illustrationer på ett positivt sätt; då de kan öka förståelse, och 

motivationen att plocka upp boken från början (Brookshire et al, 2002:335). 

Pysselhäftet måste kunna användas till att aktivera barnen men även intressera 

dem. Man når uppmärksamhet och minne, koncentration, genom att få barn att 

handla, och genom aktiviteter som får dem att tänka själva och aktivera sina sinnen 

(Wood, 1999:93). Detta kunde jag använda i pysselsidorna för att på bästa möjliga 

sätt utforma dem så att de kunde lyckas aktivera barnen. 

Wood beskriver vidare en ”logisk ålder”, som påbörjas vid 7- årsåldern, där barn 

får en mer strukturerad förståelse av språk, och förstår sammanhängande och 

begripliga berättelser som arbetas fram, och inte bara korta bitar av information 

(1999:157). Att fokusera på en mer helhetlig berättelse stödjs även av Holsanova 

(2010:67), som skriver att läromedel med intressant men dock irrelevant 

information kan distrahera eleven från att bearbeta central information. Jag ser inte 

på mitt häfte som rent läromedel, för tanken med den är inte att det ska vara som en 
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historielektion, snarare ett roligt, informativt material. Men då målet var att barnen 

skulle lära sig någonting hade jag ändå i beaktande att inte vara för fokuserad på 

enbart roliga trivia- informerande bitar, utan hålla fokus på fakta som är relevant. 

Narrativ är ofta ett instrument som främjar aktivt tänkande och hjälper oss jobba 

genom problem (Abbott, 2008:12), och att detta verkar vara en medfödd förmåga 

som vi alla delar. Det ligger alltså till bra grund för användandet av narrativ för att 

försöka bidra till problemlösning i pysselhäftet. Abbott skriver även att vi letar 

efter berättelser inte bara i text, utan i bilder också (2008:7), och att bilder då blir 

detta instrument som ger oss insyn i problemlösning. Däremot varnar Abbott för att 

för mycket konst och narrativ i förhållande lätt kan göra sanningen i 

faktasammanhang opålitlig (2008:145). Det är alltså fördelaktigt att inte ta alldeles 

för stora friheter med visualiseringen av textinnehållet, utan fokusera på bilder som 

kan skapa dynamik i samband med berättelsen, och förklaringar, så att problem, 

såsom olika sorters pyssel, kan lösas. Däremot måste det här anpassas till 

sammanhanget och kontexten när man utformar design för barn, då deras 

uppfattning om sanning i faktasammanhang kan tänkas vara lite mindre krävande 

än för en vuxen målgrupp – då de ligger på en lägre kunskapsnivå. 

2.2 Visuellt berättande 

Detta område var av betydelse för min utformning då det förklarade olika sätt att 

guida läsaren genom materialet. Ett sätt att göra detta är genom så kallade visuella 

ledtrådar, som kan hjälpa ögat läsa av hierarki i bilder och strukturer. Genom att 

markera en lämplig läsväg kan layouten vägleda läsaren, exempelvis genom 

visuella ledtrådar såsom punkter, eller genom att rangordna information, 

exempelvis genom rubriker av olika storlekar. Strukturen kan på så sätt bli tydlig 

och ge olika förslag på de bästa läsvägarna/lässätten, utan att för den delens skull 

kompromissa individens möjlighet att välja själv (Holsanova, 2010:105-6). Det här 

betyder att man kan föreslå på en naturlig väg för läsaren i designen, hur materialet 

bör läsas av genom att ge det en struktur. De kan fortfarande välja att gå en annan 

väg – men om de följer den naturliga vägen som föreslås i strukturen kan det bli 

lättare att ta in innehållet. 

Så kallade ledtrådsstrukturer kan erbjuda läsvägar, genom ledtrådar 

bestående av exempelvis rubriker eller typografiska element som kursiv eller fet 

stil. Dessa ledtrådar strukturerar innehållet och drar till sig uppmärksamhet, och 

bidrar till att orientera betraktaren i designen. Ledtrådsstrukturer kan leda till bättre 

förståelse och inlärning (Holsanova, 2010:91). Det är fördelaktigt att ha i beaktande 
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för min utformning då det är ett delmål med häftet – att barnen ska lära sig 

någonting. 

Wood (1999:110), nämner fördelen med att hjälpa barnen i läsandet av 

böcker genom berättelsen – inte bara ökar det chansen att minnas materialet bättre 

om repetition används, men det är troligare att målgruppen förstår det om man 

påminner barnen om var de är, vad de har gjort, vart de är på väg, så att de inte 

tappar bort sig. Wood lägger även till, att beröm och stöd kan vara viktiga för att få 

barn att uppfatta signalen att gå vidare, vända bladet och fortsätta (1999:111). Det 

här var en viktig aspekt att ta med i designarbetet då innehållet i pysselhäftet kan 

tänkas bli bättre mottaget om läsaren genast förstår vad som förväntas av dem i 

olika pyssel, och får en tydlig uppfattning om var de befinner sig i berättelsen, även 

om de avviker från texten ett tag för att färglägga en målarbokssida. 

För att kunna vägleda läsaren kan det vara bra att det hjälpande elementet står ut 

och uppmärksammas på varje uppslag, så att man inte tappar bort sig på vissa 

sidor. Om ett element ska vara enkelt att hitta bör man utforma det så att det 

avviker från den omgivande designen (Ware, 2008:33). Det här använde jag mig av 

vid utformningen av det som hjälper läsaren genom pysselhäftet. 

2.3 Bild & Typografi 

Det här teoretiska området var relevant för mitt arbete då designen i pysselhäftet 

består av typografi – text – och bild, och försöker arbeta fram ett bra samspel 

mellan de båda komponenterna. 

Bild och text är två huvudingredienser i design, som kan användas på olika sätt för 

att producera och förmedla information i olika situationer (Pettersson, 2002:9). De 

kan komplettera varandra (Holsanova, 2010:53) eller stå i kontrast mot varandra 

för att skapa dynamik i berättelsen (Nikolajeva & Scott, 2000:232). När text och 

bild säger exakt samma sak blir läsarens roll passiv och kan leda till uttråkande 

läsning (Nikolajeva & Scott, 2000:232) Men både bild och text måste bidra till 

budskapets syfte och passa ihop innehållsmässigt (Holsanova, 2010:54).  

Bilder förmedlar kunskap i lika hög grad som text, och bör betraktas som ett 

självständigt medium (Eriksson, 2009:44), och inte bara som något som delvis eller 

helt kompletterar texten. Detta stödjs av Nikolajeva & Scott, som tar upp att 

skillnader mellan text och bild snarare kan verka för att förmedla element till 

berättelsen som inte tas upp i texten (2000:232). Exempelvis kan författaren skriva 

att ”mannen utförde stordåd”, medan bilden visar på en man som brottas med en 

drake – dynamik uppstår inte bara när text och bild är i samspel, utan även när de 
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genom skillnader skapar en intresseväckande konflikt. Detta kunde jag använda 

mig av när jag utformade illustrationerna och pysselsidorna för att på något sätt 

koppla samman dem till utställningen, utan att de måste föreställa exakt vad som 

står i texten. 

Däremot måste det framgå vad i bilden som är relevant för texten och vice 

versa, (Eriksson 2009:92), så det är inte fördelaktigt att i texten skriva ”mannen 

utförde stordåd” och sedan ha en bild av något helt irrelevant, som exempelvis en 

drake utan kontext. Implikationen kanske är att mannen hittade drakar, bekämpade 

dem, dödade dem – men eftersom det inte framgår tydligt förstår vi inte hur texten 

och bilden har ett samband. Eriksson (2009:49) skriver även att illustrerad text blir 

betydligt mer effektiv för inlärning än bara text utan illustrationer. Detta hjälpte 

mig i mitt arbete då det gav mig belägg för att inte bara ge målgruppen en 

berättelse om Oxenstierna, utan även förstärka dess budskap med illustrationer. 

Människor, och mer specifikt deras ansikten, är vad som kommer få mest 

uppmärksamhet i en bild eller illustration, och objekt blir bättre ihågkomna än dess 

namn (Pettersson, 2002:111). Detta innebar att jag med fördel kunde hålla fokus i 

illustrationerna på personerna som berättelsen handlar om, då de kanske får mer 

uppmärksamhet än om jag illustrerat händelser.  

För att effektivt informera bör repetition användas, och för att uppnå en 

helhetskänsla kan man repetera element som typografi eller färg. Det här använde 

jag mig av i designen för att se till att all information var sammanhängande och 

informativ. För att utbilda om ett ämne måste designen innehålla information som 

den är tänkt ska förmedla, och det visuella intrycket måste vara relevant till 

situationen (Pettersson, 2002:111). Därför förhöll jag mig till relevanta fakta, och 

undvek information som avvek från ämnet och kunde förvirra läsaren. 

För att uppnå det önskvärda resultatet måste designen även innehålla relevanta 

koder för målgruppen och ämnet (Eriksson, 2009:68) – vilket innebär att man 

exempelvis ser till att kläderna är korrekta för tidsepoken, och man inte helt 

plötsligt kastar in bilder av Kalle Anka i en design som behandlar ett historiskt 

ämne, eller att man försvårar förståelsen för målgruppen genom att inkludera bilder 

på sociala strukturer de inte ännu hunnit lära sig. 

Det är vanligt i barnböcker att använda sig av antropomorfism (Nikolajeva & Scott, 

2000:230) – karaktärer som är helt eller delvis djur fast med mänskliga attribut, 

som tal och skrift, där de ofta även klär sig i mänskliga kläder. Trots att det är 

vanligt i barnböcker har Brookshire et al, (2002:335) funnit att, när förståelse är 

målet (som kanske i läroböcker eller informativa barnböcker) är mer realistiska 

bilder mer effektiva för att uppnå förståelse än abstrakta. Brookshire et al, (2002) 



14 
 

definierade ”realistiska manér” som sådana där människor representeras av 

mänskliga avbildningar, och inte antropomorfiska karaktärer eller exempelvis 

enklare geometriska former, och där proportioner och perspektiv inte förvrängs 

utan söker efterlikna verkligheten, dock med svängrum så att manéret självklart 

inte behöver vara fotorealistiskt. Brookshire et al, (2002), menar att bilder som 

närmare efterliknar verkligheten gör att verkligheten blir lättare att förstå än bilder 

som tar sig större friheter med hur saker kan ha sett ut på riktigt. Till exempel 

skulle en bild av Axel Oxenstierna ritad med trianglar eller helt ologiska färger 

enligt denna definition inte räknas som realistisk, medan en där man tydligt ser att 

det är en människa, som har samma drag som personen Oxenstierna hade i 

verkligheten, klassas som realistiskt, utan att se ut som ett fotografi. På grund av 

det kunde det vara nyttigt i detta arbete att hålla fokus på karakteriseringar som 

snarare riktas mot förståelse, och alltså undvika antropomorfism eller abstraktion i 

avbildningar. Det här gav ytterligare belägg för att mer realistiska manér kan 

fungera bättre för syftet i fråga, då förståelse är en viktig punkt. 

2.4 Färg & Form 

För att kunna utforma ett illustrativt material för barn måste man ha färg och form i 

åtanke, eftersom dessa kan förmedla information, känslor och intryck. 

Noble och Bestley (2016:37), skriver att man bör välja färger som inte bara är 

estetiskt tilltalande, utan även kan framhäva hierarki och strukturer, eller 

förhållanden med objekt, i sin design. Detta stämmer väl överens med vad Ware 

(2008:77), säger, om att en av de viktigaste funktionerna av färg är att koda av 

olika kategorier av information – som exempelvis strukturer eller hierarki. Han går 

även vidare till att beskriva hur man kan färgkoda återkommande element/objekt i 

en bild eller layout, för att stödja visuella sökfunktioner. Till exempel kunde jag ha 

ett element på varje sida i barnboken, och så länge det var kodat med samma färg 

kan man enligt Ware dra slutsatsen att det kommer att uppfattas som om dessa 

objekt hör samman eller representerar samma sak. 

Pettersson (2002:130), skriver även om hur olika färger föredras av barn – de 

nyanser som är starka, klara, distinkta och skinande över de som är mörka och 

dystra, och att färgintensitet och kontraster bör vara starka. Pettersson fortsätter 

vidare att skriva om att färg förstärker uppfattningen av ett visuellt meddelande 

(2002:130). Om folk tycker om innehållet i en bild så förstärks denna känsla av att 

bilderna färgsätts, och för somliga lärande kan deras framgång ökas av 

användningen av färg, till exempel i skolmaterial. Man kan lägga till endast en färg 
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i en svartvit teckning för väldigt effektiva resultat, för att förmedla ett meddelande 

eller en känsla, så länge man är konsekvent i användandet av den färgen och inte 

helt plötsligt bryter den kodningen man etablerat tillhör den färgen. Det här 

betydde att jag rimligt borde förhålla mig till de färger Pettersson beskriver som 

fördelaktiga – om jag inte märkte att ett alternativ fungerade bättre – för att kunna 

tilltala målgruppen. Det var inte det enda sättet jag kunde använda färg, eftersom 

Pettersson även föreslår en subtil användning av det i svartvita illustrationer, för att 

påkalla uppmärksamhet. 

Kontrast är viktigt för att vi ska uppfatta ett visuellt meddelande, och den bör vara 

klar och tydligt skilja olika objekt från varandra såväl som från bakgrunden. Den 

största risken för att vi inte ska uppfatta meddelandet, och det värsta misstaget som 

kan göras mot vår synförmåga, är att inte skapa tillräcklig kontrast mellan 

meddelande och bakgrund (Pettersson, 2002:132). Detta var viktigt att tänka på i 

utformningen av mitt material då innehållet i pysselhäftet måste kunna uppfattas 

tydligt av målgruppen. 

Många författare som behandlar informationsdesign och dess principer i sina verk, 

väcker ämnet om gestaltlagarna, som kommer av gestaltpsykologin, som i sin tur 

bygger på hur människans visuella uppfattning fungerar (Noble & Bestley, 

2016:36), (Holsanova, 2010:92). Dessa lagar har att göra med hur vi uppfattar 

världen runt omkring oss och de mönster som finns att se, och hur vi som 

människor har en inlärd förmåga att skapa mönster och känna igen former från 

enkla element såsom bara linjer eller kurvor (Holsanova, 2010:92). Att uppfatta 

innehållet i artefakten korrekt och kunna känna igen mönster i till exempel 

pysselsidorna kan vara nödvändigt för att målgruppen ska kunna förstå hur man ska 

använda sig av pysselhäftet. Därför kunde jag med fördel använda gestaltlagarna 

för att förenkla för målgruppens visuella uppfattning. 

Närhetens lag säger att element som placerats i närhet till varandra uppfattas som 

grupper istället för enskilda objekt (Holsanova, 2010:93). 

Likhetens lag säger att element som liknar varandra uppfattas som tillhörande 

samma grupp – detta gäller om de har liknande färg, form, eller position, mönster 

eller storlek (Holsanova, 2010:93). 

Kontinuitetslagen beskriver hur vi uppfattar enskilda punkter eller streck som 

sammanhängande mönster genom att fylla i själva i vårt tankearbete. (Holsanova, 

2010:93) 
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Slutenhetens lag beskriver hur element, text eller bild, som sätts inom en ram eller 

liknande, uppfattas höra samman. (Bergström, 2015:247). 

Detta är även utförligt omskrivet, och bestyrks av Pettersson, (2002:220-3). 

2.5 Layout 

Det finns ett antal riktlinjer som anger hur man bäst utformar typografisk layout för 

läskunniga barn, som jag har följt och anser var rimliga att följa då de är väl 

beprövade och dessutom bekräftas användbara då jag märkt deras användning i de 

exemplar av barnböcker jag analyserade under arbetets gång. Dessa innefattar 

bland annat ett maxantal på 55 tecken per rad, med ett typsnitt vars storlek ligger 

på 12 punkter eller 14, där större gradantal används i endast rubriker (Hellmark, 

2006:31). Typsnittet bör passa in i sammanhanget och vara läsbart (Bergström, 

2015:139), och vid fall av brödtext och speciellt för barn, bör typsnittet vara en så 

kallad antikva, då ”fötter” och ”tak” på bokstäverna kan hjälpa oerfarna läsare att 

lättare hålla sig på rätt rad (Hellmark, 2006:26-27). 

Som formgivare kan man utgå från en av tre formgivningsprinciper; det 

symmetriska, asymmetriska, och det kontrastrika. Det symmetriska uppnår oftast 

harmonisk balans på ett effektivt sätt och förekommer i många typografiska 

sammanhang (Bergström, 2015:138). Ett sätt att undvika att förvirra mina läsare 

var att jag alltså med fördel kunde använda mig av det här eftersom det gav mig 

insyn i hur balans uppnås. 

För att kunna disponera innehållet i min layout så att det inte upplevs som om det 

faller nedåt, använde jag mig av den så kallade optiska mittpunkten, vilket är när 

texter och bilder arrangeras lite ovanför den centrerade punkten på pappret. Om 

man istället placerar elementen på den exakta mittpunkten brukar det få effekten att 

innehållet verkar ”falla ut ur” sidan. Detta har att göra med hur det mänskliga ögat 

scannar av pappret, från den övre delen först och sedan nedåt (Bergström, 

2015:231).  

Att kunna utforma innehållet i designen så att det får ett balanserat, harmoniskt 

intryck kunde jag åstadkomma genom att ta i beaktande kontraster i storlek, färg 

eller form. Det skapar en spännande dynamisk form, och en formgivning måste 

innehålla något som framträder mot den övriga designen för att inte resultera i så 

kallad visuell täthet, där ögat inte vet vad den ska fästa sig på utan pendlar fram 

och tillbaka mellan olika synsätt (Bergström, 2015:232). Det var viktigt att ha 

visuell täthet i åtanke, då förvirrande material kunde bidra till frustration och att 
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materialet inte används – speciellt när man utformar layouten för barn eftersom att 

de har mindre överseende med exempelvis förvirrande typografiskt innehåll, då 

deras läskunnighet är på en lägre nivå än vuxnas och lättare kan bli överbelastat.  

2.6 Källkritik 

I mitt arbete har jag använt mig av verk publicerade av författare verksamma inom 

ämnet informationsdesign, däribland Rune Pettersson och Yvonne Eriksson, båda 

aktiva inom utbildningen Informationsdesign på Mälardalens Högskola i 

Eskilstuna. Flera av dessa olika källor bekräftar teorier och stämmer överens med 

varandra på många områden, såsom exempelvis gestaltlagar och färgteori. 

De artiklar jag valt att använda mig av behandlar ämnet barnboksillustration och 

mer specifikt barns förståelse för barnböcker, och har alla tre blivit vetenskapligt 

granskade och publicerade i publikationer som är relevanta till ämnet och alltid 

genomför vetenskapliga granskningar på sina publicerade verk. Artiklarna stämmer 

ofta överens med varandra och bekräftar teorier som återfinns även i böcker om 

ämnet Informationsdesign. Trots att artiklarna bygger på undersökningar som 

verkställdes under senaste årtiondet på 1900- talet och precis efter sekelskiftet, är 

de fortfarande de mest nyutkomna inom ämnet barnboksillustration, och högst 

relevanta idag då de inte behandlar estetik, som kan komma och gå i trender, utan 

undersökningar av barns förståelse av barnböcker och deras utformning – och som 

därför rimligt kan tillämpas idag likväl som tillämpades för 30 år sedan.  
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3. Metod 

En arbetsprocess har genomförts och jag har gjort vissa nerslag i specifika metoder 

utöver den allmänna, löpande designprocessen. Den här sektionen handlar om de 

metoder jag använt mig av under arbetets gång. 

3.1 Målgruppsanalys 

En målgruppsanalys är ett sätt att skaffa sig en bra bild av individerna i 

målgruppen, och som utgångspunkt kan det vara lämpligt att ta fram basvärden 

kring kategoriserande faktorer, som exempelvis sociala variabler eller 

kunskapsnivå (Larsson, 2014:182-184). 

Målgruppen för projektet fastställdes tidigt i idéstadiet som ”barn i 

lågstadieåldern”, men jag ville definiera den tydligare för att kunna ha mer 

bestämda riktlinjer att arbeta efter i både designen och informationen som ges ut i 

den. För att kunna avgöra vilken ålder jag skulle utföra designen för satte jag upp 

ett antal mål med vad artefakten skulle uppnå hos målgruppen, för att sedan göra 

efterforskningar kring i vilken ålder barn nog kunde uppnå de kraven. Jag ville att 

de skulle kunna läsa på egen hand, och alltså ha en viss nivå av läsförståelse som 

inte kräver föräldrars hjälp – men som självklart inte förbjuder den, heller. Målet 

med häftet var ju att barnen skulle kunna använda den sjävständigt och därmed ge 

föräldrarna chans att utforska utställningen på egen hand, utan att oroa sig för att 

barnen hade det tråkigt.  

Jag ville även att barnen skulle ha en viss social förståelse, inte bara 

förkunskaper inom målarböcker och därmed känna igen hur vanliga pysselsidor 

fungerar – som labyrinter etc., – utan även för att kunna förstå informationen som 

gavs, inte bara kunna läsa den. 

För att genomföra analysen sökte jag belägg i böcker om barns 

perceptionsförmåga och läste igenom läroplaner på Skolverkets hemsida, som 

redogör för allmänna lärandemål för barn i grundskolans olika årskurser. Utefter de 

parametrar jag fann kunde jag se vilken ålder som bäst klarade av kunskapsmålen, 

och då bestämma en primär målgrupp. 
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3.2 Platsanalys 

Jag har under mitt arbete genomfört en platsanalys som påbörjades som en 

omvärldsanalys men sedan fick begränsas på grund av tidsaspekter och behov. En 

omvärldsanalys kan vara svår att definiera då det kan täcka många olika nivåer av 

insamlande av fakta, och för att föreställningar kring ett projekts omvärld skiljer 

sig beroende på projekt. I regel är en omvärldsanalys ett sätt att skapa sig en idé om 

hur omvärlden ser ut och hur projektet kan påverkas av olika förhållanden i 

omgivningen (Larsson, 2014:104). Detta kan vara på global nivå, eller väldigt lokal 

nivå. Men eftersom att det oftast innefattar mer än bara en analys av kringliggande 

fysiska områden, utan även mer teoretiska, såsom möjliga konkurrenter, möjliga 

styrkor och så vidare, så har jag valt att benämna min analys som platsanalys 

istället.  

För att kunna bilda mig en uppfattning om hur målgruppens möjligheter till 

aktivering såg ut på platsen, och därigenom se vilka möjligheter eller 

begränsningar som kunde tänkas finnas i mitt arbete och min artefakt, genomförde 

jag en platsanalys av lokalen för den tilltänka utställningen under ett flertal besök 

under våren. Under de tillfällena försökte jag bilda mig en tydlig uppfattning om 

hur utställningen skulle se ut som färdig, och hur detta skulle påverka min 

målgrupp. Jag antecknade storlek på rummet, analyserade nackdelar med 

omgivningen, och försökte föreställa mig hur utställningen skulle se ut som färdig. 

Detta hjälpte mig förstå begränsningar för utställningens möjlighet att 

erbjuda underhållning för barnen under den tid de spenderar på utställningen, och 

även få upp ögonen för hur pysselhäftet kunde försöka bidra till att platsen inte blir 

ett hinder för deras aktivering, genom att hålla dem sysselsatta under tiden de 

spenderar där.  

3.3 Formalanalys 

En formalanalys är en metod där man analyserar en hel komposition och dess delar 

i förhållande till varandra, men även färg, material, och hur det här får betydelse för 

vår uppfattning om designen (Eriksson, 2009:67). Jag har förutom dessa aspekter 

använt mina teorier som grund för hur jag fortsätter med formalanalysen. Jag 

genomförde analyser på 3 barnböcker och ett pysselhäfte, för att jag ville bilda mig 

en uppfattning om hur tidigare material inom samma ämne sett ut, och hur de 

utformats, för att få en insikt om de teorier jag valt verkade rimliga att utgå ifrån i 

designprocessen. Det var bra att bli medveten om eventuella svagheter i arbetet, 

och genom formalanalyserna etablerades flera sådana, som jag tack vare analyserna 

kunde undvika i min utformning.  
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För att få se hur mina teorier stämde in med verkliga barnböcker publicerade 

inom samma ämne, eller för samma målgrupp, valde jag att genomföra 

formalanalyser på tre böcker; Sagan om Vasa, av Bertil Almqvist (1972), If your 

dreams take off and fly, av John Butler (2013), samt När vi blundar, av Lotta 

Olsson & Olof Landström (2018) och ett pysselhäfte, Gå på museum, av Holly 

Bathie & Wesley Robins (2017). Den första var relevant för ämnet då den 

informerar om samma tidsepok; den andra boken för att den tilltalar samma 

målgrupp, med barn som precis lärt sig läsa på egen hand; och den tredje då den 

utformats på ett sätt som kan ha baserats på samma teorier inom dynamik mellan 

bild och text, som jag studerat under arbetet. Jag ville inte bara se hur väl teorierna 

stämde genom att se om de faktiskt används och fungerar i verkliga böcker, utan 

ville även få insyn i eventuella risker i utformningen av läsmaterial för barn.  

Förutom mina fyra formalanalyser, gjorde jag även en liten undersökning, för 

att se hur narrativ användes i barnböcker, då de teorier och källor jag fann om det 

inte specifikt avhandlade narrativ med barn som målgrupp. På grund av detta 

samlade jag in totalt 28 barnböcker som alla antingen var skrivna för samma 

målgrupp eller lite större åldersspann, eller handlade om information om historia 

till barn, och vissa mer specifikt om historia från samma epok. Jag räknade ut 

medellängden av textrader för att se hur mycket jag borde förhålla mig till i min 

disponering av text i min artefakt, och jag analyserade användningen av narrativ i 

böckerna genom att läsa igenom dem och föra anteckningar över vilket narrativ 

varje bok hade, och på så sätt räkna ut den vanligaste formen. Detta för att se vilket 

tillvägagångssätt som verkade mest befogat att använda. Det är inget facit att hålla 

sig till i utformningen, men dessa böckers bredd och relevanta ämne eller 

målgrupp, gör att undersökningens resultat sannolikt var rimligt att förhålla sig till.  

För en fullkomlig redogörelse av samtliga formalanalyser, se avsnitt 8; 

Bilagor, del 4; Formalanalyser. 

3.4 Prototyp 

Prototyper är verkliga versioner av artefakten, som kan vara utformade i olika 

stadier av utvecklingen, som skapas för utveckling och tester av idéer (Martin & 

Haningston, 2012:138). Prototypen utformades genom att jag utgick från de 

begränsningar artefakten hade. Specifikationen för arbetet var att det skulle kunna 

tryckas i vanlig skrivare. Pappret kunde därför inte vara större än A3- format, och 

då den storleken per sida är alldeles för stort för att bekvämt kunna bläddra i, och 

risken även är att informationen blir för omfattande och överväldigande om så pass 

stort utrymme ges, så gjorde jag min prototyp genom att vika A3- papper och skära 
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ner till en lämplig storlek. Detta gjordes efter att teorierna fastställts, för att se 

praktiska utformningskrav och begränsningar i storlek och form och för att därmed 

kunna fastställa hur mycket utrymme som behövdes per uppslag och ämne jag 

informerade om. Jag behövde även se om formatet fungerade för att bläddra i utan 

att det blev för klumpigt, och för att se till så att pappret gick att rita på – eftersom 

att barnen trots allt ska kunna färglägga och klottra i boken.  

När all information valts ut började jag göra skisser på hur det kunde 

illustreras och hur man kunde arbeta in aktiviteter kring dessa ämnen, och använde 

prototypen för att se om dessa skisser skulle fungera i sammanhanget och i 

utformningen enligt teorierna. 

När det gällde frågan om hur pysselhäftet skulle reproduceras, tog jag i 

beaktande följande element: papprets tjocklek, styvhet, storlek, färgtryck, kostnad. 

Hellmark (2006: 33), och Bergström, (2015:135), nämner båda två vikten av rätt 

pappersval, och rekommenderar förutom att man ska utforma det så att man lätt 

kan bläddra blad och artefakten inte blir av osmidig storlek, även ska undvika helt 

kritvita blad då man sätter text mot bakgrund, eftersom att kontraster lätt kan bli för 

skarpa om mörk text sätts mot vit bakgrund (Hellmark, 2006:33).  

3.5 Skisser 

Skisser kan vara ett sätt att tänka visuellt, då man får ut idéer på papper och kan 

testa om de verkar fungera eller inte. Målet är att förstå problem, och definiera 

dem, innan man försöker sig på att lösa det (Ware, 2008:157). Det kan vara 

användbart att använda sig av metoden skissande, för att snabbt få ut flera olika 

designförslag som vi sedan kan välja ifrån (Ware, 2008:160). För att kunna etablera 

en grund för bilderna och se till så att de utformades i enlighet med den teori jag 

fastställt, så gjorde jag löpande under arbetet många skisser på de olika uppslagen 

och illustrationerna. Jag gjorde dem genom att titta på teorierna, prova illustrera 

informationen enligt dem, och sedan göra om skisserna när jag såg att de inte följde 

antingen informationsinnehållet eller teorierna tillräckligt väl för att fungera. 

3.6 Intervjuer 

En intervju är en grundläggande metod för forskning, som involverar direktkontakt 

med de medverkande, för att samla in personliga erfarenheter eller åsikter och 

uppfattningar (Martin & Hanington, 2012:102). Trots att det är vanligast att utföra 

intervjuer öga- mot- öga, så kan man även utföra dem över distans via telefon eller 

sociala media (Martin & Hanington, 2012:102). Det kan vara fördelaktigt att 
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utesluta den vanliga interaktionen på detta sätt då det lättare eliminerar chanser att 

deltagarna blir påverkade av intervjuledaren, eftersom att intervjuledaren kanske 

läser upp frågorna olika för varje person, vilket kan påverka deras intryck och göra 

dem partiska till vissa svar (Martin & Hanington, 2012:102).  

Just av denna anledning ville jag utföra intervjuer per email. Jag har 

genomfört två sådana intervjuer, med en erfaren förskolelärare, och en utbildad 

fritidspedagog – båda med flera års erfarenhet av just barns interagerande med 

böcker. Urvalet skedde genom att fundera över vilka som kunde ge mig mer 

kunskap om hur barn ofta använder liknande pysselhäften som min artefakt. Jag 

valde att kontakta dessa två personer då deras långa erfarenhet av barn långt 

överskrider min, och för att de kunde hjälpa mig få bättre insyn på huruvida 

materialet skulle kunna tänkas fungera för syftet, och välkomnat av målgruppen. 

Jag ville få en inblick i hur pass väl artefakten kunde tänkas aktivera barnen, 

och om intervjupersonerna trodde att målgruppen skulle kunna förstå materialet 

och informationen tillräckligt för att få en positiv upplevelse, samt om de såg några 

tydliga brister i materialets utformning. Därför utformade jag 6 stycken frågor 

utefter de funderingarna, och bad deltagarna att titta på färdiga bilder av artefakten 

innehållande illustrationer, text, en färdig struktur, och pysselsidor. För en 

utförligare redogörelse för såväl intervjuer som intervjufrågor och bilder 

respondenterna fick se, se avsnitt 8; Bilagor, del 1 – 3.  

3.7 Etik 

Etik handlar på en praktisk nivå om vad vi bör och inte bör göra (Denscombe, 

2004:211). För att kunna genomföra intervjuer med personer – respondenter – 

krävs att de ger informerat samtycke och att jag i egenskap av forskare förhåller 

mig till ett antal etiska förhållningstaganden som är standard inom vetenskaplig 

forskningspraxis (Denscombe, 2004:221). För att kunna få ett informerat samtycke 

måste respondenten kunna bilda sig en uppfattning om projektet baserat på 

information om det, och för att jag ska kunna erkänna deltagarnas rättigheter krävs 

att jag informerar dem inte bara om projektet utan även om de etiska koder som 

finns. Deltagarna ska aldrig påverkas på ett negativt sätt genom att delta i 

intervjuerna (Denscombe, 2004:217), och detta förebyggs genom full förståelse för 

syftet med intervjuerna och för projektet, och hur det fungerar i samhällsenlig 

miljö. Deltagarna måste även förvissas om att data hanteras konfidentiellt och att 

deras identiteter hålls anonyma, att de när som helst har rätt att dra sig ur intervjun 

och att resultaten inte får användas utan deras samtycke i annat sammanhang eller 
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kontext. Detta i enlighet med de forskningsetiska principer som fastställts i God 

Forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). 

Jag informerade via email båda respondenter om de forskningsetiska koderna, 

vilket de båda redan var insatta i, och berättade även om bakgrunden till arbetet och 

dess syfte. Båda respondenter samtyckte till de forskningsetiska koderna. 

Respondenterna är medvetna om möjligheten att ta del av det sammanställda 

arbetet genom databasen Diva på nätet. 
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4. Resultat och Gestaltning 

Det här stycket redovisar resultaten från min målgruppsanalys, platsanalys och 

mina formalanalyser, samt en sammanfattning av svaren från intervjuerna. Här 

redogör jag även konkret i färdiga bildexempel för hur jag använt mig av teorierna 

i min design. 

4.1 Målgruppsanalys 

Jag fann stöd i läroplaner för lågstadieåldern på Skolverkets hemsida (Skolverket, 

2018), där jag kunde konstatera att mina krav på målgruppen bäst passade barn i 8- 

års ålder. Enligt de läroplaner som finns i samhällskunskap för årskurs 1-3 i 

grundskolan ska nämligen barn vid den åldern förutom läsförståelse, ha lärt sig 

saker som tidsbegreppen dåtid och nutid, fler olika tidsbegrepp som forntid, 

stenålder etc., namn på världsdelarna, centrala samhällsfunktioner som skola och 

sjukvård, samt skildringar av livet förr och nu i barnböcker och historier om folks 

liv återberättade av nu levande folk (Skolverket, 2018). Wood skriver även att det 

först är vid den åldern – lågstadieåldern – som barns uppmärksamhetsförmåga 

börjar bli heltäckande och anpassat till de uppgifter som de blir givna (1999:95-

96). Allt det här tyder på att det är rimligt att anta att barn i 8- årsåldern kan tänkas 

förstå begrepp om historia, och berättandeformer som är vanliga i barnböcker, och 

som förmedlar historier om historiska personer, vilket är passande för projektet. 

Till exempel gynnar det förståelsen för artefakten om de vet vad en kung eller 

stadsminister är, för att kunna förstå en mening som ”Axel styrde landet då kungen 

dog”.  

På så sätt visste jag alltså att jag kunde utforma min design med en berättelse, 

ta med vissa begrepp om historia, och förutsätta en viss förkunskap hos 

målgruppen som gör att de kommer förstå innehållet. Det här gjorde det enklare för 

mig att anpassa min design och dess informativa innehåll, då jag inte behövde 

riskera att målgruppen inte skulle förstå innehållet, eftersom jag nu visste just vad 

de kunde förstå. Jag kunde alltså undvika att ta med delar som jag utifrån dessa 

riktlinjer ansåg var för komplexa, och dessutom rikta in designen specifikt enligt 

målgruppens kunskaper. 

Det här är alltså min primära målgrupp, men bara för att jag valt att rikta in 

mig på den åldern hindrar det inte att den slutgiltiga artefakten kan användas av 
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både yngre och äldre barn – det innebär bara att jag behövde en grund att stå på när 

jag sökte relevanta teorier.  

4.2 Platsanalys  

Lokalen i fråga är ett församlingshem, stort nog för ett dryga 30- tal besökare att 

bekvämt strosa omkring i samtidigt, med stora fönster på en sida av rummet. 

Utställningen kommer bestå av flera montrar utplacerade längs med rummets sidor, 

och tillhörande texter. Rummet erbjuder inga element till lek eller aktivitet i 

nuläget, och idén till en läshörna med tillhörande möbler anpassad för barn 

uppkom därför mellan mig och utställningens samarbetspartners. Här kommer det 

finnas möjlighet till att sitta ner vid små bord och små stolar, och läsa i boken och 

rita i den med försedda färgpennor. 

Det finns inte möjlighet till underhållning genom video/tv-spel, då den enda TV- 

skärmen i rummet upptas av ett moment i utställningen. Området utanför lokalen är 

en liten trädgård utan lekpark eller liknande, och eftersom församlingshemmet 

ligger precis intill en trafikerad väg är det inte troligt att barnen får leka utomhus 

utan föräldrars uppsyn på grund av trafikfaran – och om föräldrarna ska vara 

inomhus och se på utställningen är det därför rimligt att tro att barnen även 

kommer vistas inomhus. Det finns alltså inte stora möjligheter till fysisk aktivering 

på plats, och därför är det rimligt att ett pysselhäfte kan komma att uppskattas som 

alternativ till det. Självklart är det inte troligt att den används av alla barn som 

besöker utställningen, men målet är inte att se alla barn på utställningen sitta med 

boken i läshörnan, trots att det såklart vore välkommet – målet är att den ska finnas 

tillgänglig för dem om de vill ha den.  

4.3 Formalanalys 

Utifrån mina analyser har jag kunnat observera, förutom de redan beprövade och 

bekräftade riktlinjerna för typografi etc., att det är ett effektivt sätt att uppnå 

dynamik som leder till intresse och framåtrörelse genom boken, om man låter bild 

och text utelämna något från varandra för att mellan sig skapa ytterligare en aspekt 

av berättelsen. Bilderna måste alltså inte alltid föreställa exakt det berättelsen på 

uppslaget informerar om, utan kan snarare till fördel för intresse och underhållning, 

avvika från det – precis som Holsanova, (2010: 53) samt Nikolajeva & Scott, 

(2000:232) nämner. 
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Jag har observerat att detaljrikedom och klara färger verkligen är att föredra över 

deras motsats, och att realistiskt manér i barnboksillustration inte bara är vanligt 

förekommande, utan även stämmer bättre överens med verkligheten och därför är 

lättare att förstå och tolka, precis som Brookshire et al, (2002:335) skriver. När 

interaktionen med materialet är huvudsaken i ett uppslag blir inte upplevelsen 

lidande av ett mindre realistiskt manér. 

Jag bör undvika mörkare färger i mina illustrationer och dålig kontrast i text mot 

färgad bakgrund, då jag tydligt kunde se att Petterssons (2002:130-131) teorier om 

detta stämde. Jag noterade även att (Bergström, 2015:138) Bergströms teorier 

stämde, vad gäller att symmetriska, harmoniska kompositioner och strukturer 

fungerar bättre med förståelse och lättläslighet än kompositioner med mer inslag 

som avviker från detta. Ska man ändå avvika från en fastställd struktur i bild eller 

text- layout, är det viktigt att markera en lämplig läsväg så att läsaren inte förvirrar 

bort sig i uppslaget, eller tydligt markera var läsaren bör titta i bilden genom 

exempelvis användning av gestaltlagar som färgkodar olika element för att stå ut. 

Inslag som rim eller liknande kan användas för att få en framåtrörelse i boken, som 

manar läsaren till att fortsätta bläddra för att följa rytmen. Det är rimligt att tro att 

uppmaningar och direkta tilltal från en karaktär i boken kan få samma effekt, då 

uppmärksamhet och minne uppnås genom handling och genom att få barnen att 

tänka själva (Wood, 1999:93), och precis som att fortsätta ett rim kan få igång 

tankeverksamheten, kan man tänka sig att uppmaningar till att bläddra, hjälpa Lill- 

Axel genom labyrinter och knep och knåp, kan ha samma resultat. 

När jag analyserade ett flertal barnböcker i sökandet efter narrativa teorier och 

textutformning, fann jag att medellängden låg på högst 11 textrader per sida, med 

flera fall av små textbitar inbakade på samma sida eller uppslag, som lade till lite 

extra text. Av de 28 böckerna undersökta var 24 av dem skrivna i 3:e person – 

vilket är när berättelsen berättas av en ”röst” som existerar utanför världen inom 

berättelsen, ”de, han, hon”- form (Abbott, 2008:71) – där inslag av 1:a person (när 

den som talar är i berättelsen, ”jag”- form) förekommer i repliker från karaktärer. 

Endast 2 böcker använde sig av rim, och bara en var skriven i 2:a person – vilket är 

när personen som talar är läsaren; ”du”- form. Av den anledningen, och för att det 

var mest logiskt att berätta om Oxenstierna med en allvetande berättarröst då 

berättelsen blir mer sammanhängande på det sättet, valde jag att utforma min text 

enligt det resultatet från analysen. Jag kunde dessutom etablera stadig grund för att 

ge repliker till en återkommande karaktär som agerar som guide genom hela 

pysselhäftet, eftersom att den frekventa användningen av direkt tilltal från en 

karaktär i böckerna påvisade en fungerande metod att nå fram till läsaren. För en 
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fullkomlig redogörelse av samtliga formalanalyser, se avsnitt 8; Bilagor, del 4; 

Formalanalyser. 

4.4 Riktlinjer 

Efter att ha definierat målgruppen gjorde jag en lista över saker som måste vara 

med i pysselhäftet och saker som inte skulle förstås av dem. Jag var även tvungen 

att kunna illustrera ämnet utan att det blev för komplext i vare sig bild eller text - 

vilket eliminerade ett antal mer komplexa ämnen, som Axel Oxenstiernas roll i 

grundandet av Fortifikationsverket.  

Sedan såg jag till att all information jag tog med hade en poäng, och inte bara dök 

upp i boken utan förklaring – annars skulle det bara bidra till förvirring, inte bara 

för min målgrupp men för vilken läsare som helst. För det tredje måste all 

information jag tog med förutom att vara relevant till ämnet, även kunna illustreras 

på något lättförståeligt sätt. Hade jag tagit med information som kan vara svår att 

illustrera, finns det en risk att innehållet inte hade förståtts lika väl. Av detta skäl 

valde jag att inte illustrera saker som exempelvis Drottning Kristinas abdikering 

och konvertering till katolicismen – och just det ämnet inte bara för den 

svårigheten, utan även för att ämnet abdikation för religion både var för tungt för 

att förklara för min målgrupp på så pass lite utrymme, och för att det riskerade att 

det tog fokus från resten av boken om jag gav det mer utrymme. 

Jag strukturerade även upp ett antal riktlinjer utefter de teorier jag läst igenom 

under mina löpande efterforskningar i ämnet under första tiden för arbetet. Dessa 

hjälpte mig i mina skisser och i prototypen att hålla koll på begränsningar och 

eventuella brister jag skulle möta om jag utformade designen på ett visst sätt. Till 

exempel hade jag i när jag gjorde min prototyp åtanke inte bara de riktlinjer som 

Hellmark (2006:31) sätter ut vad gäller radavstånd, kägel, textmängd etc., för barn, 

utan även de resultat av mina analyser jag kommit fram till som visade på vilken 

textmängd som var lämpligast. Tack vare detta kunde jag se till att begränsa 

mängden text på varje uppslag, och se till att anpassa den för målgruppen enligt de 

riktlinjer jag märkt ut. Dessa riktlinjer använde jag vid varje steg i skissarbetet, för 

att se till att designen alltid grundades på teorierna och därigenom hade bästa 

möjliga chans att uppnå målet. 
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4.5 Skisser och Prototyp 

Den ideala storleken för min barnbok fastställdes genom att jag gjorde en 

beräkning utifrån innehållsmängd, och delade upp texten och illustrationer och 

genom dispositionen fick ut ett sidantal. Då häftet ska kunna fortsätta tryckas i 

vanlig skrivare fick varje sida ha en maxstorlek på A3, och därmed en vikt storlek 

på A4, och genom att vika papper och testa vilka storlekar som fungerade bäst att 

hålla i och var smidigast vid tjocklek av papper i åtanke, kom jag fram till ett mått. 

Storleken blev 210 mm x 220 mm, då det visade sig vara smidigt att bläddra 

igenom och uppfyllde utskriftskraven. Sidmängden bestämdes utefter hur många 

ämnen jag skulle informera om, och hur många sidor berättelsen skulle ta upp om 

jag följde radmängden per sida som jag fastställt genom mina formalanalyser. Det 

landade till slut på 24 sidor exklusive fram- och baksida, och alltså 12 uppslag. Det 

blev därmed 4 uppslag med text/bild, 4 med text/pyssel, och 4 med 

text/målarbokssida, vilket bidrog till balans i utformningen. Denna indelning blev 

resultatet av dispositionen då jag ansåg det bäst att förhålla mig till en tydlig 

struktur för att minska chansen till förvirring. Detta styrks även av Bergström 

(2015:216), som påpekar att en ordnad form är mycket viktigt för att det ska vara 

lätt att läsa av den. Vidare nämner han att det krävs en framåtrörelse i design, och 

att det inte är bra om man utformar den så att läsaren vet vad de har att vänta sig på 

nästa uppslag innehållsmässigt (2015:235) – och av det skälet anser jag att det var 

rimligt att blanda de tre olika uppslagen så att inte alla målarbokssidor följde efter 

varandra, och likadant för illustrationerna och pysselsidorna. I bildexempel 2 ser 

man ett uppslag i prototypen som visar hur jag disponerat sidorna – med text till 

vänster och bild till höger, för att följa västerländsk läsriktning. På textsidorna finns 

även utrymme för Lill- Axel, om man skulle vilja lägga till ytterligare en 

instruktion eller uppmuntran. Bergström nämner också att det är viktigt att inte 

fylla varje del av ytorna i uppslagen med färg och form, utan använda luftiga ytor 

(2015:240) för att hjälpa läsaren ta in allt innehåll utan att bli överbelastad. Jag 

anser inte att de lite tomma ytorna är någon nackdel för målgruppens förståelse för 

materialet, då det snarare kan tänkas bidra till att sidan läses av lättare. 
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Bildexempel 1 – Skiss av prototypens framsida under första stadiet av utformningen 
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Bildexempel 2 – En tidig skiss av struktur i prototypen baserat på teorierna. 

 

Pysselhäftets struktur delades upp så att varje typ av uppslag följde ett annat, enligt 

principen och ordningen som kan ses i bildexempel 3. 
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Bildexempel 3 – slutgiltig disponering av strukturerna i slutresultatet – Text/Illustration, 

Text/Pyssel, och Text/Målarboksbild. Alla tre följer samma typografiska layout, och i alla finns 

guiden Lill- Axel med förklaring, uppmaning eller stöd i replikform i pratbubbla. 
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Skisser utfördes löpande genom arbetet för att se på vilket sätt illustrationerna bäst 

följde teorierna, och i bildexempel 4 nedan ser man ett tidigt exempel på förslag till 

framsidan.  

 Bildexempel 4 – Framsideskiss 
 

Jag tyckte inte om att innehållet i bilden bara bestod av en sak relevant till 

utställningen – trots att det var huvudpersonen – då det fann en risk för att man inte 

fann det intressant nog, om det inte fanns fler saker inkluderade som därmed hade 

bredare chans att tilltala läsare. Jag visste dessutom tack vare teorierna om dynamik 

i skiljaktigheter bild/text, att om jag bara illustrerade Axel och hade en titel om 

samma sak, fanns det en chans för att framsidan inte skulle bli tillräckligt 

inbjudande att plocka upp då den inte erbjöd något incitament i form av mystik 

eller spänning, eftersom att allt redan förklarats i bild och text och inte lämnade 

något för nyfikenheten. Färgernas klarhet fungerade väl men gav inte jättebra 

kontrast till texten, och det personliga intrycket på karaktären Lill- Axel föreslog 

att pysselhäftet enbart handlade om honom.  
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Bildexempel 5 – Slutligt förslag på framsida 

 

I bildexempel 5 syns det färdiga förslaget på framsidans utformning. Den följer en 

symmetrisk komposition som blir tydligare än den första bilden, och trots sina 

mörka bakgrundsfärger fungerar den ändå bättre då kontrasten till huvudinnehållet 

i bilden blir mycket mer slående. Färgerna som använts till skeppet och stjärnorna 

är klara och starka för att dra till sig uppmärksamhet och för att tilltala målgruppen, 

enligt Petterssons rådan att använda just sådana färger i designen (2002:130), dock 

har jag dessutom använt en mörk bakgrund – trots att det generellt inte fungerar så 
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väl med mörka färger i illustrationer för barn – för att skapa bättre kontrast och få 

de klara färgerna att verkligen synas och på så sätt påkalla uppmärksamheten.   

Innehållsmässigt inbjuder illustrationen mer till att öppna boken än den första 

skissen, då den utelämnar mycket – här finns ingen tydlig bild av Lill- Axel eller 

bara ett exempel på ett pyssel från sidorna – här finns istället ett skepp på havet 

som seglar under en stjärnbild av en oxe. Dessa element anspelar på innehållet men 

utelämnar tillräckligt mycket information för att man ska bli nyfiken och vilja veta 

mer – precis som teorin om att dynamik kan skapas genom att det som bild och text 

utelämnar, i sig blir en tredje aspekt av berättelsen, som Nikolajeva & Scott 

(2000:232), pratar om. Detta stödjs även av Abbott, som skriver om hur vi letar 

efter berättelser i bilder (2008:7), vilket gör det rimligt att tro att barn som ser 

denna framsida kan börja fantisera ihop en berättelse som kanske lockar till att 

plocka upp boken, eftersom bilden är fantasirik och inbjudande med färger och 

innehåll.  

Här har jag även låtit texten ta mer plats, än i det föregående exemplet, för att 

ge en mer omedelbar uppfattning om vad pysselhäftet innehåller – precis som 

Brookshire et al, (2002:336) beskriver är bra, då text har mer betydelse för att barn 

ska uppfatta och förstå berättelsen än illustrationer. Förståelsen kan påverkas av 

illustrationer på ett positivt sätt till exempel genom att ge läsaren lust att plocka 

upp boken från början (Brookshire et al, 2002:335), vilket ju är ett viktigt steg på 

vägen till användning av pysselhäftet. 

4.6 Intervju 

Intervjuerna utfördes när jag hade färdigställda sidor som de kunde observera och 

ge åsikter om. Här följer en sammanfattning av de lärdomar jag tagit från 

resultaten. 

Båda respondenterna fann risker i en av målarboksbilderna de fick se – 

föreställande åskguden Tor (se bildexempel 13 i bilagorna) – då de inte förstod hur 

den kopplade samman till ämnet, men eftersom att sammanhanget beskrivs i den 

färdiga artefakten, så var det inte en svaghet jag behövde oroa mig för. Detta gäller 

samtliga fall av att respondenterna inte helt såg hur bilderna skulle tolkas – 

eftersom att de gavs utan sammanhang, för att hålla fokus på huruvida barn skulle 

kunna tänkas använda dem. Det bildexempel (nr 18 i bilagorna) med färdig text 

respondenterna fick titta på förstod båda väl och detta kan föreslå att det finns god 

chans att uppnå samma förståelse i resten av bilderna också, så länge det finns 

förklarande tillhörande bild. En av respondenterna såg en möjlighet att barn kanske 

måste ta hjälp av föräldrar vid vissa texter – men det var med 4-6- åringar i åtanke, 
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och eftersom att målgruppen är äldre, och Skolverket sätter deras läsförståelse på 

en generellt kapabel nivå vid den åldern (Skolverket, 2018), så är det rimligt att 

anta att målgruppen skulle klara av att läsa själva. Däremot ger det mig insikt i hur 

yngre användare skulle kunna hjälpas om de ville använda artefakten – och att 

uppmuntra föräldrar till att i så fall ta sig tid efter utställningen att läsa igenom 

materialet med barnen är en bra idé. 

Intervjupersonerna sade att berättelsen var en bra idé för att väcka intresse för 

ämnet, och att pysselsidorna nog skulle bli uppskattade, men att det varierar från 

individ till individ hur villiga barn är att rita själva, och inte bara fylla i – alltså 

kanske inte riktigt alla barn använder sidorna med innehåll som ”gör din egen 

vapensköld” eller ”rita färdigt slottet”, men det är något man får räkna med då man 

inte kan göra absolut alla till lags eftersom människor är individer med skilda 

åsikter och viljor. Man kan däremot utforma design för en mångfald genom flera 

olika sorters innehåll. Detta är dessutom bra för att få en inkluderande design som 

inte är omöjlig för barn med inlärningssvårigheter att ta till sig. 

En av intervjupersonerna ansåg även att labyrinten (se bildexempel 15 i bilagorna) 

var lite för enkel, och föreslog att ”barn gillar utmaningar”, men jag valde att 

behålla labyrintens svårighetsgrad, eftersom jag inser att barns förståelse ligger på 

olika nivåer, och där vissa blir ivriga vid utmaningar, kanske andra blir nedstämda 

om de inte klarar av en uppgift. Detta är en hypotes jag format baserat på 

personliga observationer om kort tålamod hos barn där ett problem blev för svårt 

att lösa. Mitt material ska förhoppningsvis inte uppmuntra till ilska och frustration, 

så jag försökte få utmaningarna att ligga på en enklare nivå enligt Skolverkets 

läroplaner för lågstadiet. 

Båda respondenterna trodde att det var troligt att barn blir intresserade av 

artefakten och gärna skulle använda den, men en av intervjupersonerna påpekade 

att det då nog är viktigt att se till att det blir tydligt att de får använda den, att det är 

till för just barnen – exempelvis genom att man avsätter ett tydligt område på 

utställningen för dem att sitta och rita och pyssla. Det ska självklart göras, och i 

församlingshemmet kommer det finnas en läshörna, där bord och stolar anpassade 

för barn att finnas, där det kommer tillhandahållas kritor och färgpennor för dem att 

använda. En affisch i A3 format som informerar om pysselhäftet och läshörnan 

kommer även att finnas vid entrén, så att besökare uppmärksammas till dess 

tillgång redan vid ingången.  

För en utförligare redogörelse för såväl intervjuer som intervjufrågor och 

bilder respondenterna fick se, se avsnitt 8; Bilagor, del 1 – 3. 
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4.7 Gestaltningsförslag 

Genomgående i hela utformningen har jag använt mig av tydliga kontraster i bild 

och text för att se till att läsaren ska uppfatta innehållet och meddelandet i häftet – i 

enlighet med Pettersson (2002:132). Jag har även tagit i beaktande Petterssons råd 

om att använda starka, klara färger i mina illustrationer (2002:130), då de tenderar 

att uppskattas mer av barn, än mörkare, ”smutsiga” färger som får bilden att se 

dyster ut. 

 Jag har inte använt mig av antropomorfism – vilket är personifikationer av 

icke- mänskliga karaktärer, alltså oftast djurliknande karaktärer som beter sig, går, 

pratar, eller klär sig som människor – trots att det ofta används i liknande material 

för barn, då Nikolajeva & Scott (2000:230), antyder att det kan hämma förståelsen 

av bildinnehållet. Däremot har jag använt mig av en enklare version av Oxenstierna 

(se bildexempel 6 nedan), som guide genom hela häftet, och då han inte är helt 

korrekt anatomiskt ritad, men heller inte har djurliknande tendenser, hamnar han 

någonstans mellan de två alternativen, och kan koppla an till en mer lekfull sida av 

illustration, samtidigt som hans utformning inte bör riskera att förlora målgruppens 

förståelse för vem det är och hur han är relevant för innehållet i pysselhäftet. 
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Bildexempel 6 – Guiden Lill- Axel 

 

Den här karaktären, Lill- Axel, som är en mindre version av den stora illustrerade 

Axel Oxenstierna (se bildexempel 11), är ett genomgående element i häftet, och 

agerar som guide för läsaren. Repetitionen av Lill- Axel på varje uppslag gör det 

lätt att informera läsaren effektivt om vad som händer (Pettersson, 2002:111), då 

han alltid bidrar med förklaringar och stöd. 

Minnet blir sämre över tid och utan påminnelse, och Wood (1999:88-89), 

skriver att minnet förbättras genom repetition och om vi skapar struktur och 
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mening i det vi ska lära oss. På grund av det är det en stor fördel att ha utformat 

pysselhäftet i ett så lätt material, som barnen kan ta med sig hem om de inte hinner 

bli klara med pysselsidorna eller läsningen innan de lämnar utställningen. 

Nackdelen med utställningar är annars att de ju är tillfälliga och man inte får någon 

påminnelse, och därför inte minns mycket om innehållet. Den andra formen av 

repetition, som ovan nämnt, förekommer i strukturen, i och med användningen av 

Lill- Axel. 

Jag har använt mig av Lill- Axel som guide för läsaren, för att markera den 

rekommenderade läsvägen då han hela tiden i repliker, talar direkt till läsaren och 

ger instruktioner och råd, och uppmuntringar till att vända blad eller instruktioner 

om hur man kan genomföra ett pyssel. För att göra honom enkel att hitta har jag 

gjort hans bildstil avvikande från de större, illustrationerna, eftersom Ware föreslår 

det som en bra metod att göra ett element avvikande om man vill att det ska stå ut 

mot den övriga designen (2008:33), och Lill- Axel är förenklad jämfört med det 

stora porträttet av Oxenstierna. Men han bär samma kläder, i samma färger, för att 

man ska förstå att han och det stora porträttet av Oxenstierna hör ihop – i enlighet 

med likhetslagen (Holsanova, 2010:93). Ytterligare en fördel med att låta samma 

färger i Lill- Axel vara konsekvent använda, är att det stödjer visuella 

sökfunktioner – och alltså kan läsaren alltid hitta stöd i uppslaget då de vet hur 

guiden kommer se ut, om han hela tiden ser likadan ut. Detta i enlighet med Ware 

(2008:77), att konsekvent utformande av återkommande inslag kommer att 

uppfattas som att de tillhör samma sak/representerar samma sak. Lill- Axel 

fungerar som en ledtrådsstruktur genom hela boken, eftersom han erbjuder läsaren 

ett sätt att orientera sig i designen, genom att tala direkt till dem. 

Holsanova (2010:91) skriver främst om ledtrådsstrukturer i form av rubriker 

och exempelvis kursiv stil i typografin, men jag ser Lill- Axel som ett ytterligare 

sätt att förenkla för läsaren att hitta genom boken, då han förekommer på varje 

uppslag och drar till sig uppmärksamheten, som ni ser i bildexemepl 7, 8, och 12. 

Jag har såklart även använt mig av rubriker för att markera läsvägen genom 

boken, och de förekommer innan varje textstycke, och följer en symmetrisk 

komposition då det oftast bidrar till harmoni i läsningen (Bergström, 2015:138). 

Wood (1999:110), säger att chanserna att minnas materialet ökar om man 

påminner läsaren om vad man gjort, vart man är på väg och ser till att de inte 

tappar bort sig, och att det är troligare att de förstår materialet då. Av den 

anledningen anser jag att Lill- Axel kan fungera för att vägleda läsaren genom 

pysselhäftet, eftersom han förekommer repetitivt genom hela boken, och ger stöd i 

direkt tilltal. Wood (1999:111), skriver att detta kan vara bra för att få barn att 

fortsätta bläddra, vilket är ett av målen med artefakten – att hålla barnen 

underhållna genom hela pysselhäftet och tiden de spenderar på utställningen. 
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För att skapa dynamik i utformningen har jag använt mig av skiljaktigheter i 

designen – så att bilden inte alltid innehåller exakt samma som texten tillhörande 

informerar om. På så sätt skapas en annan nivå av berättelsen, genom att ge mer 

information. Däremot är det viktigt att både text och bild fortfarande passar 

budskapets syfte (Holsanova, 2010:54). Ett exempel är bildexempel 7, där man kan 

läsa i texten att Axel reste i Europa, och se ett skepp och en enorm bläckfisk i 

bilden, vilket skapar ytterligare en facett av berättelsen som inte fanns i texten, men 

som ändå uppfattas höra samman, genom Lill- Axels repliker, där han får läsaren 

att förstå att det är hans skepp man ser – vilket Eriksson (2009:92), skriver är 

viktigt eftersom att det måste framgå vad som är relevant för text i bild och vice 

versa. 

 

Bildexempel 7 – Strukturen med text och målarbokssida 
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Bildexempel 8 – En inzoomad bild av föregående uppslag, för att bättre visa Lill- Axels roll i 

förklaringen om hur bildinnehållet hänger samman med berättelsen. 

 

Eriksson skriver också att ett budskap kan förstärkas med bild (2009:49) och att det 

är effektivt för inlärning, och detta kan man se att jag har tagit tillvara på i 

bildexempel 9 – som är en illustration av Drottning Kristina, hållandes ett svärd. I 

den tillhörande texten står bland annat;  

”Hon ville inte att någon skulle styra över hennes liv, så hon gifte sig 

aldrig. Hon gav tronen till mannen hon älskade. Han blev Kung Karl X Gustav. 

Kristina tyckte helt enkelt om sin frihet, och sade en gång: Jag föddes fri, levde fri, 

och ska dö fri.” – utdrag ur den färdiga artefaktens text, skriven av mig. 

För att förstärka budskapet om Kristinas starka självständighet, illustrerade jag 

henne hållandes ett svärd, då svärd ofta förmedlar känslor av styrka hos folk 

eftersom att de kan användas till strid och självförsvar. 
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Bildexempel 9 – Drottning Kristina 

 

Jag har även försökt hålla mig till att i de flesta fallen illustrera människorna 

viktiga för berättelsen, istället för händelser, då Pettersson skriver att det är 

människor och ansikten som blir mest uppmärksammade i en bild (2002:111). 

Händelser har jag istället inkluderat främst i målarbokssidorna, där fokus inte 

ligger på att få barnen att uppfatta innehållets vikt för berättelsen, utan att få dem 

intresserade att måla bilden. Då kan det vara bra att ha mer händelser och spänning, 

som får dem att tänka aktivt snarare än bara betrakta – se bildexempel 7. I samtliga 

pyssel, målarboksbilder och illustrationer har jag haft i åtanke att det visuella 
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innehållet måste vara relevant till texten (Pettersson, 2002:111) och inte ha med 

element som avviker – alltså har jag inte inkluderat illustrationer av Drottning 

Kristina till text som handlar om Oxenstiernas resor i Europa. Som man kan se 

både i bildexempel 9 och 11, har jag använt mig av relevanta koder till ämnet och 

situationen – såsom kläder som stämmer tidsenligt med epoken, och typsnitt som är 

relevanta för målgruppen – i enlighet med vad Eriksson skriver är viktigt för att 

uppnå ett önskvärt resultat (2009:68), snarare än ett förvirrat. 

I bildexempel 7 kan man se hur jag använt mig av att färg kan förstärka 

uppfattningen av ett meddelande (Pettersson, 2002:130), då det enda på sidan som 

är i färg är Lill- Axel, som man därför märker och som står ut – och då han 

kommer med ett meddelande viktigt för förståelsen, fungerar användningen av färg 

enligt teorin då det i anknytning drar uppmärksamheten till meddelandet. 

När det kommer till layout och främst textsättning finns det ett antal väl beprövade 

riktlinjer att följa. Vad gäller teckenmängd per rad för innehåll anpassat för 

läskunniga barn, skriver Hellmark (2006:31), att den ideala mängden ligger på 45-

55 tecken, och att typsnittets storlek bör ligga på 12 punkter eller kanske 14 – 

större är onödigt, om det inte förekommer i titlar eller rubriker. Av den här 

anledningen har jag satt min text i 12 punkter där det är mycket små textbitar, och i 

karaktären Lill- Axels rubriker, och 14 punkter i min brödtext. Jag har använt mig 

av storlek 24 eller större i rubrikerna för att påkalla uppmärksamheten och främja 

en logisk läsriktning, som man kan se både i bildexempel 10 och 11. 

Även Bergström sätter upp förslag för typografisk layout: text mot färgad bakgrund 

bör uppnå god kontrastverkan och undvika att sättas i kombinationer av 

komplementfärger (2015:134). Det här kan man se att jag har använt mig av bland 

annat på framsidan, i den avvikande gula färgen mot en blå bakgrund, se 

bildexempel 5. Vid val av typsnitt bör man inte bara se till att det passar in i 

sammanhanget, utan även är läsbart (Bergström, 2015:139) – vilket säger sig självt 

för designers men kanske inte är så självklart för folk som precis har börjat lära sig 

läsa. Då är det viktigt att välja typografi som förenklar läsbarheten så mycket som 

möjligt. En antikva (en font med seriffer) brukar rekommenderas till texter i böcker 

då de små fötterna och taken som kännetecknar en antikva, lättare leder ögat längs 

med textraden (Hellmark, 2006:26). Dessa teorier ligger till grund för att jag 

använde en antikva i min brödtext, och Lill- Axles repliker, men jag valde för 

kontrastverkan att sätta in en sanserif- font i rubriken, så att textens utformning inte 

blev enformig. Detta typsnitt valde jag för att det med sin lite mer lekfulla stil 

passar mediet pysselhäfte för barn, och för att det ger livligare intryck än ett rakt, 

korrekt antikva- typsnitt. Jag använde mig av stark kontrastverkan i typografin 
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genom att sätta ljus text mot mörk bakgrund (som på omslaget), och vice versa (i 

uppslagen), för att se till att uppnå god läsbarhet.  

Jag valde i min design att utgå ifrån den symmetriska formgivningsaspekten i min 

layout, eftersom att det oftast uppnår harmonisk balans på ett effektivt sätt 

(Bergström, 2015:138), och för att jag ville undvika en layout som avvek från ett 

frekvent förekommande sätt att utforma liknande material för målgruppen, då en 

alltför stor skillnad skulle kunna innebära problem med förståelsen för hur man 

läser av och förstår sidornas innehåll. Det här kan man se i hur texten är placerad 

centrerat på den vänstra sidan i uppslagen, och hur illustrationerna och pyssel sitter 

till höger, och där det är möjligt, som i bildexempel 10 med ”Gör din egen 

vapensköld”, har jag utformat pysselsidor med centrerad och jämn komposition för 

att inte bli förvirrande. 
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Bildexempel 10 – Pysselsida ”Gör din egen vapensköld” 

 

I det ovanstående bildexemplet kan man se hur jag tillämpat slutenhetens 

gestaltlag, genom att sätta in vit färg i en ram förstår man att det inte tillhör den 

övriga bakgrunden. Det uppfattas som en ram på rund av kontinuitetslagen, som 

gör att de enskilda strecken blir till ett element. Närhetens lag används dessutom 

till att gruppera element som typografi och bilder i ovanstående bildexempel, som 

texten tillhörande hjärtat. I samtliga uppslag har slutenhetens lag använts i Lill- 
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Axels pratbubblor, för att det ska synas att hans tal inte tillhör övrig text, eller 

övriga illustrationer, utan sägs av honom. 

För att få en harmonisk form, och undvika risken att materialet inte ska ”falla ut” ur 

sidan, använde jag mig på mina informativa blad av den optiska mittpunkten – 

risken minskas dessutom ganska väl av att sidorna i häftet är mer kvadratiska än 

rektangulära och därför inte upplevs ha lika stor effekt då sidan inte har lika långt 

med utrymme för bilden att falla från (Bergström, 2015:231). Det här kan man se i 

min typografiska layout, där texten aldrig påbörjas i den exakta mittpunkten utan 

alltid över den – se bildexempel 7 och 11 – vilket även ger plats för Lill- Axel i de 

fall där han står på vänster sida. 

För att undvika visuell täthet, där ögat inte vet vad den ska fästa sig på (Bergström, 

2015:232), använde jag mig av kontraster i färg och form, bland annat genom att 

sätta typografin i goda kontrastfärger, men även genom att ha olika element av 

illustrationerna i olika storlek. Som man kan se i bildexempel 11 har jag låtit 

bilderna tillhörande mina informativa texter ta upp stort utrymme, medan Lill- 

Axel och hans repliker/instruktioner, tar mindre plats. 

Pysselsidorna jag utformat fungerar som medryckande element, framåtrörelser i 

designen, som inte bara lockar till användning, men dessutom till att bläddra vidare 

för att se vad som kommer härnäst, eftersom de uppmanar till aktivitet, till 

handling. Detta skriver Bergström (2015:247) är något som krävs i en design. 

 

Bildexempel 11 – Struktur för Text- illustration 
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Bildexempel 12 – En förstorad bild av vänstra sidan i uppslaget om Axel Oxenstiernas tidiga liv, för 

att bättre visa på textinnehållet. 

 

För att berättelsen skulle bli förstådd använde jag mig av bilder som hörde till 

ämnet – men illustrationerna föreställer inte alltid exakt vad som står i texten, som 

tidigare nämnt. Det kan man även se ovan, i bildexempel 12, där illustrationen av 

Axel föreställer en vuxen man, trots att texten – och berättelsen – inleds med hans 

barndom. Små skillnader mellan bild och text – som trots det inte får läsaren att 

betvivla varandras innehåll – skapar intresse och dynamik eftersom att läsaren kan 
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tolka in mer i berättelsen baserat på vad den uppfattar i den klyftan mellan text- och 

bildinnehåll (Nikolajeva & Scott, 2000:232). 

Narrativ främjar aktivt tänkande, vilket hjälper oss vid problemlösning (Abbott, 

2008:12), vilket är ytterligare en anledning till att jag utformat min berättelse så 

som jag gjort. Genom en berättelse som tillsammans med illustrationerna skapar 

framåtrörelse och logik, och en guide i Lill- Axel om kopplar samman 

pysselsidorna till berättelsen, kan detta skapa en sammanhängande resa för barnen i 

häftet. Jag har inte utformat mina illustrationer med för mycket fantasirika innehåll, 

som till exempel drakar och liknande, eftersom att Abbott varnar för att sanningens 

pålitlighet kan bli ifrågasatt av för mycket konst (2008:145) – och detta är ju trots 

allt ett pysselhäfte som handlar om historia, så den ska ju vara faktamässigt sann. 

Jag har vid ett tillfälle, i målarboksbilden med ett skepp och en bläckfisk, utformat 

med lite mer fantasi i tanke, men då både gigantiska bläckfiskar och skepp faktiskt 

har funnits och finns idag, så är den bilden inte faktamässigt osann – bara en mer 

dramatisk version av händelser. 

Wood, (1999:93), skriver uppmärksamhet och koncentration nås genom handling 

och aktiviteter som får barn att tänka själva. Detta hjälpte mig inse att jag inte 

enbart borde utforma pysselsidorna som enkla målarbokssidor, utan till lika stor del 

som inslag där barnen får leta sig igenom labyrinter, rita färdigt slottet Fiholm som 

inte finns, eller hjälpa Axel packa inför sin resa till Europa. Eller som i 

bildexempel 10, där man får rita sin egen vapensköld. 

Ytterligare belägg för att skriva en berättelse om Oxenstierna, och sedan försöka 

påkalla denna berättelse inte bara i illustrationerna, och Lill- Axels uppmaningar, 

utan även i dess koppling till pysselsidorna, finns i Holsanovas påstående, att fokus 

på en helhetlig berättelse är positivt (2010:67). Däremot har jag hållit i åtanke att 

hon även betonade vikten av att inte överbelasta barnen med trivia, utan hålla mig 

till relevant information. På grund av det har jag lämnat ut bitar som avviker för 

mycket från den genomgående berättelsen, men som hade varit intressanta att ta 

med – som sjunkandet av slagskeppet Vasa; en händelse som inträffade under 

samma historiska tid. 

4.8 Tekniska aspekter 

I enlighet med Hellmarks förslag till tonade blad där text ska stå mot bakgrund 

(2006:33), har jag använt en vag färgtoning på varje sida med text, och varje sida 

med illustrationer – förutom målarboksbilderna, då de ska hållas blanka för att 

barnen själva ska kunna fylla i dem, vilket man tydligt kan se i bildexempel 7, där 
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barnen uppmanas till att rita sin egen vapensköld, inuti en vit ruta som är på en sida 

tonad i beige. 
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5. Slutsats 

Min frågeställning inför detta arbete löd: Hur kan man utforma ett visuellt 

pysselhäfte för 8- åringar, för att intressera, aktivera, och informera om innehållet 

i en historisk utställning? För att få svar på min fråga, har jag genomfört ett 

vetenskapligt förankrat designarbete som resulterat i ett designförslag. Detta 

designförslag, och mitt svar, består kort sammanfattat av en struktur man kan 

använda sig av i disponeringen av detta och eventuellt även i liknande 

pysselhäften. Ska andra utställningar målgruppsanpassas för barn i ett liknande 

medium, kan man tänka sig att mitt designförslag skulle kunna användas som 

förslag på arbetsprocess även till de utställningarna, enligt samma struktur.  

Strukturen har alltid förklarande text till vänster, bild/pyssel/målarbok till höger, 

som på något sätt kopplar till det man nyss läste, och historien i texten. Guiden i 

häftet (i min artefakt alltså Lill- axel) ska alltid vara där för att förklara vad som 

krävs av läsaren: hjälp mig hitta till skeppet, etc.  

Mina riktlinjer har jag fått ut genom att undersöka hur rimlig deras funktion är och 

genom att analysera användningen av dem genomgående i hela arbetet. Dessa 

riktlinjer är inte vedertagen forskning utan är resultatet av det jag kommit fram till 

för mitt arbete, i min skildrade kontext, och som fungerar just för mitt arbete. Detta 

bör hållas i åtanke om riktlinjerna används i andra arbeten. Strukturen och 

riktlinjerna kan användas i andra eller liknande sammanhang men inte som 

generella regler, utan snarare som förslag. För att tydligare redogöra för riktlinjerna 

i min slutsats följer nedan en sammanställning: 

För att intressera kom jag fram till att jag borde:  

 Utforma materialet med klara, starka färger som tilltalat målgruppen. 

 Använda kontraster i text och bild som kan förtydliga strukturen och 

påkalla uppmärksamheten. 

 Använda en illustrerad guide i form av en karaktär i häftet som talar direkt 

till barnen genom repliker, och som erbjuder stöd och uppmuntran. Det är 

en bra koppling till utställningen om guiden är en relevant person till dess 

innehåll så att det blir mer personligt. 
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 Använda skillnader i bild och text för att skapa dynamik - så länge deras 

förhållande kan kopplas samman kognitivt av läsaren.  

 Målgruppsanpassa innehållet och inte ha med fakta som är svårförståelig. 

 Ha med historiskt korrekta avbildningar i kläder eller till exempel 

byggnader för att förmedla innehållets historiska kontext.  

 Använda ett mer realistiskt manér än ett abstrakt. 

 

För att aktivera, kom jag fram till att jag borde: 

 Inkludera pyssel i häftet av varierande svårighetsgrad och utformning – de 

ska får läsaren att tänka själva och arbeta fram lösningar.  

 Koppla pyssel till berättelsen och det historiska innehållet.  

 Använda målarbokssidor för att aktivera barnens självständiga tänkande. 

 Även koppla målarbokssidorna till berättelsen. 

 Illustrera mer händelser än statiska bilder i målarbokssidorna för att få fram 

aktivering genom spänning.  

 

För att informera, kom jag fram till att jag borde: 

 Utföra design för en mångfald inom målgruppen och ta hänsyn till 

inlärningssvårigheter. 

 Använda en berättelse för att knyta ihop helheten, där vissa nerslag görs på 

de olika uppslagen.  

 Alltid förklara vad som förväntas av läsaren i uppslaget genom guidens 

uppmaningar.  

 Avstå från att använda irrelevanta bilder eller fakta.  

 Bestämma målgruppens ålder baserat på kunskapskraven – och utforma 

designen utefter det för att se till att de kommer förstå materialet. 

 Bestämma vilka ämnen som ska vara med, genom att göra en berättelse av 

innehållet i utställningen som följer en logisk följd.  
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 Skriva berättelsen i tredje person, förutom i repliker, där direkt tilltal 

används för att kommunicera direkt till läsaren. 

 Förhålla sig till en logisk struktur enligt riktlinjer för optisk mitt, 

gestaltlagar, och typografisk layout, och inte förvirra läsaren genom för 

många inslag på varje sida så att ögat inte vet var det ska landa först. 

 Utforma guiden med samma kläder eller färger – eller både och – som 

övriga eventuella bilder av samma karaktär i häftet. 

Jag anser att min slutsats besvarar problemformuleringen och arbetets syfte, då det 

ger en helhetlig lösning till mitt designproblem genom att täcka flera aspekter. 

Slutresultatet blir informativt, underhållande, aktiverande och intressant, och kan 

mycket väl bidra till målgruppens sysselsättning under tiden de spenderar på 

utställningen. Den slutgiltiga designen är ett sätt att utforma ett pysselhäfte för 8- 

åringar, som genom sin struktur och sina riktlinjer för design kan intressera, 

aktivera, och informera om innehållet i den historiska utställningen om Axel 

Oxenstierna – och eventuella framtida utställningar. 
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6. Avslutning 

6.1 Metodkritik 

Att utföra användartester på målgruppen där de interagerar med artefakten, kan 

påvisa brister i materialet och ge förslag till förbättring (Martin & Hanington, 

2012:194). Jag utförde under detta arbete inte några sådana användartester på 

målgruppen. Detta på grund av risken för att inte få tillräckligt kvalitativ data att 

arbeta med, eftersom barn saknar tillräcklig kunskap att uttrycka sig om varför 

designen till ett material bör utföras på ett visst sätt för att passa deras behov. 

Ytterligare en anledning var för att det lätt kan börja handla om estetiska 

preferenser istället, vilket inte är relevant för uppdraget. Wood, (1999:85), skriver 

att barn inte kan analysera de viktigaste delarna i ett problem, och inte heller veta 

vilka svar som är relevanta. Den etiska aspekten med att utföra utprovningar på 

barn är även att man måste få målsmans godkännande för sådana intervjuer, vilket 

gör det till ett långt mer omfattande arbete, både tidsmässigt och resursenligt, än 

ramen för detta arbete. Ytterligare en aspekt är att artefakten i fråga är tänkt att 

fungera i en yttre miljö, som inte finns tillgänglig för utprovning förrän 

utställningen öppnar, vilket inte sker förrän efter arbetets slut. 

Materialet utformades baserat på vetenskapliga teorier och metoder som var 

relevanta inte bara för ämnet informationsdesign, utan även narrativ och perception 

och visuellt berättande för barn. Då jag är informativ illustratör och inte pedagog 

eller särskilt insatt i hur barn tänker och lär, var de sistnämnda verkligen ämnen jag 

behövde mer insyn i. På grund av det var jag väldigt nöjd med att ha hunnit med ett 

par intervjuer som gav mig lite mer insyn i huruvida materialet skulle kunna tänkas 

fungera för målgruppen på ett önskat sätt enligt produktens syfte. Däremot inser 

jag fullkomligt att två intervjuer långt ifrån kan säkerställa ett positivt resultat, då 

det endast är två personers expertis som efterfrågas, och inte fler, och dessutom 

endast ett litet urval av individer. Om projektet hade fortsatt en längre tid hade jag 

velat utföra fler intervjuer, och kanske mer utförliga, för att kunna få en bättre bild 

av hur artefakten skulle kunna tänkas tas emot av målgruppen. Dock kvarstår att 

säga att det fortfarande inte skulle ha kunnat garantera ett varken positivt eller 

negativt bemötande hos målgruppen – endast att faktiskt observera själva 

målgruppen hade kunnat berätta för mig vad deras åsikt om artefakten blev. 

Ska ett liknande projekt utföras i framtiden kan föreslås att utförligare 

intervjuer med en bredare grupp respondenter, verkande inom arbetsområden med 
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barn, borde genomföras; exempelvis med folk inom barnboksillustration för att se 

på trender inom utformning och strukturer, eller barnboksillustratörer, 

bibliotekarier, lärare, eller exempelvis dagmammor för att täcka upp aspekten av 

hur barn ofta använder sig av liknande pysselhäften eller berättelseböcker, och hur 

utformningen och visualiseringen kan förbättras därefter. 

 

Att jag valde att göra en avgränsning vad gäller målgruppens ålder hindrar såklart 

inte att artefakten används av såväl yngre som äldre barn – det är helt enkelt den 

målgruppen designen riktat in sig på för att jag skulle kunna ha en startpunkt att 

utgå ifrån. Hade jag inte satt upp en tydlig målgrupp hade det varit betydligt 

svårare att etablera nivån av utformningen av information i arbetet, då jag inte hade 

vetat hur den informationen skulle kunna bearbetas av användarna. Jag behövde en 

ålder att arbeta mot i designarbetet, för att kunna ta vissa beslut angående 

kunskapsnivån på innehåll, och även för att kunna hitta mer relevanta teorier om 

barnens upplevelse och förståelse av barnböcker, utan att behöva undersöka barn i 

alla åldrar, vilket hade blivit alldeles ett alldeles för omfattande arbete.  

 

Som nämnt under metod- delen i denna rapport utförde jag en platsanalys av 

utställningens lokaler och kringliggande område. Till en början hade jag tänkt 

utveckla detta till en utförligare omvärldsanalys för att inte bara ta i beaktande 

platsens vikt för arbetet, utan även andra aspekter, såsom möjliga styrkor och 

svagheter i utställningen som kunde påverka mitt projekts utformning, eller 

liknande miljöer och projekt som genomförts och vilka resultat de fått. Inte bara 

fanns det för lite tid till en sådan omfattande undersökning, men jag valde även att 

begränsa mig till en analys av enbart platsen, eftersom att högsta prioriteringen inte 

låg på att se hur andra utställningar löst liknande problem, utan på att försöka 

hjälpa till att lösa denna utställnings problem. Hade jag då påbörjat ett mer 

resurskrävande analysarbete hade jag riskerat att inte få ihop mitt material till 

utställningen i tid, och då hade uppdragsgivaren och utställningen blivit lidande.  

 

6.2 Diskussion 

Detta arbete grundades i en vetenskapligt förankrad designprocess, och inte ett 

fullskaligt forskningsprojekt. På grund av det har jag använt teorier och metoder 

som undersökte om det verkade rimligt att använda dessa teorier, i mitt arbete och i 

designen. Skulle projektet istället utvecklas till ett forskningsprojekt som kunde 

pågå en längre tid, skulle analyser och intervjuer antagligen kunna utökats i mängd 

och bedd, för att få en stadigare grund för konkreta svar på hur teorierna fungerade 
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i praktiken. Det jag har anlänt vid är ett förslag till hur ett pysselhäfte kan 

utformas/visualiseras med fokus på aktivering och inlärning, och är inte ett förslag 

som utesluter andra användningar av teorierna eller andra utformningar, men som 

man tack vare den vetenskapliga grunden kan påstå verkar ha god chans att fungera 

enligt dess syfte.  

En sak som är viktig att hela tiden ha i beaktande när man arbetar med design för 

barn, är som Wood, (1999:304), skriver, att förmågan till koncentration varierar 

stort från individ till individ, och trots att det finns vissa åldersparametrar kan man 

inte garantera att alla barn i den åldern kommer att bete sig på samma sätt. 

Människor är individer och har olika smaker – och om man skulle utforma 

designen med hänsyn till allas preferenser skulle man aldrig bli klar. Det här var 

den största utmaningen i arbetet, aspekten design för barn. Det var utmanande att 

utföra ett designarbete med en målgrupp i åtanke som varierar så pass stort i 

kunskapsnivå och intressenivå, men ändå var arbetet givande i sin utmaning, då jag 

har lärt mig mycket om hur jag kan ta mig an liknande projekt i framtiden, där 

målgruppen är knepig att fastslå. 

Det mest spännande mer projektet är fortfarande inte avklarat, eftersom att 

utställningen arbetet cirkulerat kring inte har öppnat än, så det ska bli intressant att 

se hur artefakten fungerar i sin tilltänkta miljö och hur målgruppen interagerar med 

den, och vad de tycker.  
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8. Bilagor 

Här finns samtliga dokument som omnämns i rapporten men som på grund av risk 

för att störa flödet i den logiska följden, inte togs med i löptexten. 

Intervjuresultaten är inte redigerade med hänsyn till grammatik då 

intervjupersonernas integritet bevaras för att inte ge dem anledning att tro att deras 

svar blivit ändrade. Bilderna till intervjuerna och analyserna finns också att se i 

detta avsnitt. 

8.1 Bilder till Intervjuer 

I nedanstående bildexempel finns två målarbokssidor, skisser på två pysselsidor, 

och en färdig illustration på Drottning Kristina, samt en i princip färdigställd bild 

av ett uppslag i pysselhäftet. 

  

Bildexempel 13 och 14 – Målarbokssida föreställande Tor och hans bockar, samt Drottning 

Kristina till häst. Båda dessa har i den färdiga artefakten fått tillhörande texter som förklarar 

sammanhanget. 
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Bildexempel 15 och 16 – två olika pysselsidor föreställande en skiss av en labyrint och en i princip 

färdig ”gör din egen vapensköld”– sida.  

 Bildexempel 17 – Den färdigställda illustrationen 

av Drottning Kristina som respondenterna fick se. 
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Bildexempel 18 – En i princip färdig bild av ett uppslag i pysselhäftet. 

 

8.2 Frågor till Intervjuer 

Intervju om pysselhäfte för barn i 8- årsåldern 

Beräknad tid: ca. 15 minuter. 

En utställning i Jäder, Eskilstuna kommun, ska utformas om Axel Oxenstierna och 

Stormaktssverige. Jag har utformat ett pysselhäfte med syftet att informera barn i 

8- årsåldern om det huvudsakliga innehållet i utställningen, då risken är att de inte 

kan förstå den informationen eftersom den är utformad för en vuxen målgrupp, och 

att barnen därför lätt kan bli uttråkade under tiden de spenderar på utställningen. 

Pysselhäftet ska alltså informera barn i 8- årsåldern om ämnet, med fokus på att 

underhålla dem. 

Du kommer att få titta på skisser av hur pysselhäftet ska läggas upp, samt två 

färdiga illustrationer, 2 pysselsidor och 2 målarbokssidor. Du kommer även få läsa 

en sida text ur boken för att få en uppfattning om hur varje sida med text kommer 

att vara uppdelad designmässigt såväl som med hänsyn till berättarröst och repliker 

som direkt talar till läsaren. 

Dina svar hålls anonyma, dina uppgifter kommer inte att publiceras i rapporten, 

och du kan när som helst efter publikationen ta del av rapporten via databasen Diva 

på nätet. Du får även när som helst avbryta intervjun (till exempel ångra dig eller 
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endast svara på vissa av frågorna) om du vill. Deltagande är helt frivilligt, och jag 

kommer endast att använda resultatet från din intervju med ditt samtycke. 

Frågor: Svara (i mån av tid) lite mer utförligt än ja/nej, om det går. 

1. Är narrativet rimligt med tilltal och berättarröst – tror du, baserat på din 

erfarenhet av barns förståelse av böcker, att de skulle uppfatta 

informationen i den här på ett positivt sätt? 

2. Anser du att målarbokssidorna skulle tänkas användas av barn i 

målgruppen? 

3. Hur väl tror du att barn i 8- årsåldern skulle förstå pysselsidorna, och 

anvisningarna/instruktionerna till dem? 

4. Hur rimligt tror du att det är att barn skulle använda pysselhäftet i en miljö 

(församlingshem) där andra underhållande element endast är en utställning i 

form av montrar och informationstavlor, utformat för vuxna, och det inte 

finns möjlighet att leka utomhus? 

5. Är informationen begriplig för 8- åringar – med hänsyn till sociala och 

historiska koncept, som ”kung” eller konceptet tid och ”förr i tiden”? Kan 

du se några risker i informationens begriplighet? 

6. Kan du se några risker med illustrationerna? (exempelvis att de inte förstås 

eller misstolkas). 

8.3 Intervjuresultat i helhet 

Resultat av Intervju 1: Första intervjupersonen; kvinna, 20- årsåldern, med 

flera års erfarenhet av jobb på förskola med barn i 4-6- årsåldern. 

(1). Ur min personliga åsikt känns det som ett narrativ som skulle passa barn (iaf 

från 3-4 uppåt). Texten känns lockande och uppmuntrat till nyfikenhet, vilket gör 

att man kan tänkas vilja veta mer om vad som hände i Axels liv. Känns som att den 

första sidan ger en liten sammanfattning och smakbit på vem Axel var. 

Uppbyggnaden av texten känns som en berättelse/saga, så jag tror att det är bra 

exempel på hur man kan anpassa fakta/historia för barn.  

(2). Ja. Jag har ju erfarenhet av yngre barn, men jag kan se att även det skulle 

använda målarbokssidorna. Men beroende på ålder och erfarenhet så kanske inte 

bilderna fylls i innan för linjer osv, men tror definitivt att det skulle användas.  
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(3). För barn i åldern 4-6, så tror jag många av barnen skulle förstå vad de ska göra 

med den första pysselsidan (det vill säga om man stött på det tidigare, vilket jag 

tror många har gjort). Den andra sidan på uppslaget skulle nog tro att det är svårare 

för dem att förstå pga bristande läskunskaper i den åldern (4-6), men med hjälp av 

en vuxen skulle det nog inte vara några problem att förstå vad man kan/ska göra. 

Men att få barnen att göra det som står i anvisningarna beror nog på barnet i fråga. 

Enligt min erfarenhet är det en del barn som inte tycker om att rita, i alla fall när 

det måste rita på fri hand eller om det finns någon uppgift bakom ritandet.  

(4). Jag tror att det är rimligt att barn använder sig av pysselboken under vissa 

förutsättningar. Dels så tror jag att det behövs en miljö som inbjuder till interaktion 

och tydlig plats där barnen kan sitta och pyssla. Sen tror jag att vissa barn i åldern 

4-6 kan behöva hjälp av en vuxen att ta sig an pysselboken, tex i form av att en 

förälder visar och uppmärksammar boken och till och med sätter sig ned med 

barnet.   

(5). Jag tror med en vuxens hjälp att barnen kan förstå att detta handlar om någon 

som levde förr, men jag tror att tidsbegrepp i den här åldern ibland kan va svårt att 

förstå när det handlar om att förstå om hur lång tid det handlar om. Och att sätta 

tiden i relation till andra saker eller sig själv.  

Begrepp så som kung tror jag de förstår, möjligtvis kan det finnas olika tolkningar 

av vad det innebär med begreppet. Men jag skulle tro att det flesta vet att en kung 

är den som styr och bestämmer i ett land.  

Jag tror att om det inte finns med en vuxen som kan läsa och svara på barnets 

frågor, så kan det vara svårt för barnet att förstå vad det handlar om. Skulle barnet 

bara titta på materialet skulle tex bilderna på Kristina kunna tolkas som bilder på en 

prinsessa (men inte vem – eller att hon har existerat).  

(6). Nu vet jag inte riktigt exakt hur uppslaget med målarbokssidorna kommer att 

se ut. Kommer det finnas en förklarande text om vad/vem det är? Om inte, så tror 

jag att det kan finnas chans att barnen missar vad bilden föreställer. 

Jag tänker främst på bilden med Tor. Här känns det som man kan undra vilka 

kopplingar det finns till Axel. Vet man vem Tor är kanske man tror att Axel va 

asatroende.  

I den andra målarbilden, med Kristina tror jag man inte misstolkar bildens innehåll 

– möjligtvis kanske man missar att det är en svensk flagga i bakgrunden. Men även 

här kan man missa vem det är.  
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Andra intervjupersonen: Kvinna, 40- årsåldern, Utbildad barnpedagog med 

erfarenhet av interaktion med 8- åringar. 

(1). Jag uppfattar texten som lättförståeligt för 8åringar. Visst kan vissa ha 

svårigheter att läsa text men överlag skulle de flesta förstå. Annars frågar de en 

förälder ! 

(2).jag anser att målarbilderna överlag lockar barn att måla dem då de är intressanta 

och händelserika. 

(3). Pysselsidorna är lättförståeliga för de som kan läsa. Roligt med vapensköld! 

Labyrinten kan vara något enkel kanske... barn gillar utmaning  

(4). Jag tror det är mycket rimligt att barn skulle lockas av pysselboken. 

(5). Jag tycker texten är lättförståelig. 

(6). Jag ser inga risker med illustrationerna. Möjligen förstår jag inte kopplingen 

till Tor (som jag tolkar att det är i vagnen) med Oxenstierna. 

8.4 Formalanalyser 

Den första boken jag analyserade, Sagan om Vasa (1972), av Bertil Almqvist, är 

relevant för ämnet då den behandlar inte bara samma tidsepok – stormaktstiden – 

som utställningen och min pysselbok, utan även för att den tilltalar samma 

åldersspann i målgruppen; läskunniga barn. 

Den andra boken jag valde att analysera, If your dreams take off and fly (2013), av 

John Butler, är mer relevant på grund av dess utformning, som är anpassat efter 

barn som börjat läsa på egen hand, och därför passar till mitt arbete då det är något 

min målgrupp enligt Skolverket bör ha blivit bekväma med vid deras ålder.  

Den tredje boken heter När vi blundar (2018), och är skriven av Lotta Olsson, med 

bilder av Olof Landström, och är relevant för mitt arbete då den använder sig av en 

intressant dynamik mellan bild och text, då innehållet i de båda skiljer sig för att 

skapa en mer bred, dynamisk berättelse, vilket var viktigt för mig att analysera 

framgången av då jag eventuellt funderade på att använda det i min egen 

utformning, eftersom vissa teorier pekade mot det. 
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Bildexempel 19 – Ett uppslag i boken ”Sagan om Vasa”. 
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Bildexempel 20 – Ett uppslag ur boken ”Sagan om Vasa”. 

Sagan om Vasa är en bok med fantasifyllda bilder där innehållet inte alltid är 

realistiskt trots att manéret är det – i bildexempel 20 ser man ett par enorma ben 

som försöker lyfta upp skeppet från havsbottnen, vilket knappast är skalenligt till 

verkligheten. Det realistiska manéret – realistiskt då personerna ser ut som en 

representation av människor, anatomiska former, och inte kuber eller cirklar – 

fungerar för att förmedla innehållet, och dynamik skapas då texten beskriver Oden 

och Frigg, två gudar från Nordisk Mytologi, och bilden illustrerar dessa som de 

tidigare nämnda benen – trots att det i själva verket handlar om två pontoner som 

lyfte Vasa från bottnen. Detta gör att berättelsen blir mer levande och inlevelsefull 

för barnen att läsa, för att det inte enbart beskriver sakliga händelser, utan ger dem 

lite mer spänning och liv. Kontrastverkan i bilderna fungerar men blir på sina 

ställen grumliga då illustrationerna är utförda i akvarell, och inte har några 

konturlinjer.  

Gestaltlagen slutenhetens lag används ofta för att ringa in text i ramar eller färgade 

bakgrunder för att skilja text från bild – vilket är en god idé men som i texten ändå 

misslyckas med sitt syfte, då texten trots sin starka kontrast mot bakgrunden, har 

utformats med ett snirkligt, handskrivet typsnitt som är svårläsligt och antagligen 
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ännu mer så för de som inte har varit läskunniga länge – se bildexempel 19. 

Textmängden på sidorna och dess utformning gör dessutom att informationen kan 

bli överväldigande att försöka ta in, eftersom att det är så mycket som händer på 

sidan på en gång, och ögat inte riktigt vet var man ska fästa sig först – byter man 

till att kolla på bilderna är det troligt att man som barn tappar bort sig i texten om 

typsnittet är väldigt förvirrande - för att inte tala om hur svårt det måste vara för 

barn med inlärningssvårigheter, såsom dyslektiker, att läsa och förstå boken. Den 

rekommenderade läsvägen är inte så tydlig, och hjälps inte på traven av en 

avsaknad av tydlig, symmetrisk struktur. 

 

 

Bildexempel 21 – En sida ur boken ”If your dreams take off and fly”. 
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Bildexempel 22 – Ett uppslag ur boken “If your dreams take off and fly”. 

If your dreams take off and fly, å andra sidan, har väldigt lite text i förhållande till 

bild – som i sin tur tar upp hela uppslaget. I bildexempel 22 ser man ett typexempel 

på strukturen i boken, som liksom rimmet upprepar sig och är konsekvent genom 

hela verket, vilket skapar harmoni och samtidigt dynamik genom att låta 

illustrationerna vara så pass detaljrika och händelsefulla. På varje uppslag får man 

följa en berättelse om djuren, som kan förstås även utan texten, då texten inte är 

nödvändig för förståelse eftersom den inte beskriver en historia, utan funderingar 

på ganska poetiskt språk. Kontrastverkan i typografin mot bakgrunden är inte alltid 

den bästa, då typsnittet som valts är ganska tunt mot en dominant färgad bakgrund, 

men eftersom texten är så kort och luftig i sin layout är det inget som gör att den 

förlorar läsbarhet. Tvärt om är det enkelt att följa raderna i läsriktningen, och 

antikvan är lättläslig då bokstäverna är enkla att urskilja från varandra i utformning, 

till skillnad från i Almqvists exempel. Illustrationerna är utförda med realistiskt 

manér, och färgrika bilder, som man kan ana tas emot positivt av barn då de målar 

upp levande, glada intryck av en värld de kanske aldrig sett förut - beroende på hur 

mycket man vet om djur på savannen och i öknen. Målgruppsanpassningen är väl 

utförd i boken, då både äldre och yngre barn kan njuta av illustrationerna såväl som 

rytmen i den rimmande texten, även om innehållet faktiskt inte består av så mycket 

information.  
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Bildexempel 23 – En sida ur boken ”När vi blundar”. 
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Bildexempel 24 – En sida ur boken ”När vi blundar”. 

 

Den sista boken, När vi blundar, använder sig tydligt av slutenhetens lag i 

strukturen, då alla illustrationer är inramade. Varje sida följer dessutom samma 

symmetriska komposition, hela boken igenom, och detta gör boken enkel att läsa 

och bilderna lätta att koda av – vilket även blir effekten av det realistiska manéret 

som inte presenterar något som är svårt att förstå eller inte existerar. Dynamiken 

uppkommer av att textinnehållet inte har en berättelse tydligt fastställd utan bara 

består av rim som löst knyter an till bildinnehållet – men tack vare att bild och text 

inte på ett rakt, korrekt, faktamässigt sätt helt bekräftar varandras innehåll, utan 
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låter en förståelse för boken uppkomma i vad som saknas mellan bild och text, så 

skapas dynamik som gör att man lockas till att bläddra vidare och fortsätta 

berättelsen. Kontrastverkan i den här boken är tydlig och stark, inte bara uppenbart 

i texten, som med svart lättläst typografi mot vit bakgrund enkelt kan tas in, utan 

även i bilderna, där konturlinjer används för att förstärka vissa element, som 

gummans hår, och klara, ljusa färger i bakgrunden får gumman att synas tydligt – 

se bildexempel 23. Den här boken använder sig dessutom av ett populärt inslag i 

barnboksillustration, vilket är inkluderingen av detaljer i bilden för att väcka 

nyfikenhet, men här drar det inte till sig uppmärksamheten på ett sätt som 

distraherar från det huvudsakliga flödet i boken, utan ger snarare inbjudan till barns 

involvering i visuella sökningar i bilderna, för att hitta roliga inslag, som var i 

bilden gummans katt kommer att vara – se bildexempel 23 och 24. Katten är med 

på varje bild på något sätt, vilket skapar en egen historia i sig, som också den ger 

barnen något att intressera sig för och vilja följa till slut. Här används katten som 

ett avvikande element som är lätt att hitta – men inte för att det står ut med en 

färgkodning, utan för att den och dess personliga historia blir något separat som 

barnet kan leta efter på varje sida. Den avviker alltså genom dess betydelse, och 

blir lätt att hitta just eftersom att barnet uppmanas till att söka efter den på varje 

sida. 

Jag utförde dessutom en formalanalys av ett liknande material som mitt 

pysselhäfte, på en pysselbok med klistermärken, som även den handlar om besök 

på en utställning – i detta fall ett museum. Den hette Gå på museum (2017), och är 

textsatt av Holly Bathie och illustrerad av Wesley Robins. 



71 
 

 

Bildexempel 25 – Vänstra sidan ur ett uppslag från pysselboken ”Gå på museum”. 
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Bildexempel 26 – Högra sidan ur ett uppslag från pysselboken ”Gå på museum”. 

 

I bildexempel 25 – 26 ser man ett typiskt uppslag ur boken, som visar relevant 

information man kan hitta på en utställning på ett naturhistoriskt museum; 

nämligen om dinosaurier. Men informationen i denna bok kommer inte i 

berättandeform, annat än i titeln och den förklarande texten som ger instruktioner 

till läsaren om vad som förväntas av användaren; att sätta in klisterlappar på rätt 

ställen. Här används gestaltlagen om likhetens lag flitigt – då de blåfärgade 

områdena har samma form som de klisterlappar man ska sätta in på deras ställe. 

Klisterlapparna har de färdiga illustrationerna på sig, och fullbordar uppslaget när 

man satt dit alla. Innehållsmässigt är illustrationerna tydliga, har ofta inslag av 

intresseväckande detaljer bortom huvudsyftet – som till exempel barnen i nedre 

vänstra hörnet på uppslaget, som leker med dinosauriefigurer. Bilderna är utförda i 

klara, kontrastrika färger och det finns inget som gör att det blir svårt att uppfatta 

innehållet i bilderna. Ansiktena på karaktärerna är alltid likadana, och det enda som 

skiljer individer åt är hudfärg och frisyr – detta är ett effektivt sätt att illustrera om 

man har ont om tid som designer eftersom man bara kan klistra in samma ansikte 
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på alla personer, men det medför en risk att läsaren blir förvirrad, eftersom att det 

knappast stämmer väl överens med hur verkligheten ser ut, där vi alla är individer, 

och eftersom att ansikten vanligtvis kommunicerar personligheter väldigt effektivt. 

Ansikten är det som drar mest uppmärksamhet i en bild – (Pettersson, 2002:111). 

Men här är personerna å andra sidan inte centrala till en positiv upplevelse av 

pysselboken – det är själva handlingarna som användaren uppmuntras till som ska 

ta fokus. I pysselboken behövs ingen läsriktning eftersom att det inte finns någon 

berättelse att följa, och eftersom att bilderna tydligt visar var man ska rikta 

uppmärksamheten, och interaktionen med boken kommer då inte bara av själva 

handlingen av att sätta in klisterlappar på färgfält med samma form, utan även av 

den visuella sökningen man måste genomföra i boken för att upptäcka nya, 

spännande delar i boken. Det här är något jag kan försöka arbeta in till en viss del i 

min bok – så länge det inte ta fokus från berättelsen – då det kan bidra till att 

intressera barnen, inte bara ämnesmässigt men också tillräckligt för att de vill 

fortsätta bläddra för att upptäcka mer. 

Pysselboken använder även den en antikva i texten, och håller sig inom Hellmarks 

(2006:31) begränsningar för antalet tecken per rad och grad på bokstäver 

(2006:30), vilket fungerar på ett bra sätt då texten är lättläslig och tydlig.  

Bilderna är utförda med mer abstrakt manér än tidigare exempel jag analyserat, 

med undantag för de anatomiska djurskeletten, som faktiskt efterliknar 

verkligheten mer än människornas former. 

  

 

 

 

 

 


