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Sammanfatting 

Bland paleontoligifokuserad media riktad till barn så är dinosaurier väldigt 

överrepresenterade, och utifrån mina observationer så är kunskapen om andra 

förhistoriska arter därför låg. Därför så har jag skapat ett koncept för en 

paleontologisk barnbok om icke-dinosaurier, och bokens illustrationer har 

anpassats efter målgruppens behov. För att ta reda på vilken stil som är bäst 

lämpad för ämnet så har jag genomfört tester, genomfört intervjuer och granskat 

tidigare paleontologiskt material. Detta har lett mig till slutsatsen att stiliserade 

men samtidigt faktamässigt korrekta och icke-abstrakta illustrationer är den bäst 

lämpade stilen för faktaböcker om paleontologi riktade till barn i 

mellanstadieålder. Denna kunskap kan var till nytta för att skapa böcker med 

information som målgruppen tar åt sig av, och det kan även vara mer 

ekonomiskt i och med att stiliserade illustrationer går fortare att producera. 

 

Nyckelord: Illustration, paleontologi, pedagogik, barnläromedel 

 

Abstract 

Among paleontology-focused media aimed at children, dinosaurs are really 

overrepresentated, and based on my observations, the knowledge of other 

prehistoric species are low. Because of this, I’ve created a concept for a 

paleontologic children’s book about non-dinosaurs, with illustrations that are 

adapted for the needs of the target audience. To find out what style is the best 

suited for the subject, I’ve performed tests and interviews and analysed earlier 

paleontologic material. This has led me to the conclusion that stylised but still 

factual and non-abstract illustrations are the most well-suited style for factual 

literature about paleontology aimed at the target audience, middle school-aged 

children. This knowledge can be useful for creating books that the target 

audience are likely to absorb, and it can also be more economic since stylised 

illustrations is quicker to produce. 
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Förord 

Jag vill tacka: Mälardalens högskola, 
Ängsmogården och Lugnviksskolan, 
Länsbiblioteket Östersund. 
 

 

 

1. Introduktion 

1:1 Inledning 

Dinosaurier är något som fascinerat både barn och vuxna under lång tid, men 

med tanke på hur många filmer, dokumentärer, böcker etcetera som produceras 

om just dinosaurier så är kunskapen om andra förhistoriska djur utifrån mina 

observationer förvånansvärt låg. Dinosaurier dominerar förhistorie-baserad 

media, inte minst media riktat till barn, och chansen att odla ett intresse för 

andra förhistoriska djur bland barn blir inte hjälpt av detta. En faktabok riktad 

till mellanstadiebarn som fokuserar på förhistoriskt liv kan vara ett sätt att ändra 

på detta, men för att effektivt kommunicera informationen och väcka ett 

intresse så kommer jag behöva lista ut vilket illustrationsmanér som bäst 

intresserar och informerar målgruppen. 

1:2 Problembeskrivning 

Vi producerar mycket media om dinosaurier men förhållandevis väldigt lite om 

andra förhistoriska djur, och på grund av detta så har jag observerat att 

kunskapen om ämnet tycks vara dålig. Detta yttrar sig bland annat genom att 

folk gör misstag i stil med att felaktigt kalla djur som synapsider (däggdjurslika 

reptiler) och pterosaurier (flygödlor) för dinosaurier.  

Allt detta kan bero på att ett intresse för ämnet aldrig planterats, vilket skapar 

en ond cirkel eftersom ingen är intresserad nog att lära ut det. Med andra ord så 
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finns här en lucka i undervisningsmaterial som behöver fyllas, och för att fylla 

den luckan så måste jag hitta ett effektivt sätt att förmedla ämnet till 

målgruppen. När varelser som inte längre existerar ska porträtteras så måste 

man såklart använda sig av illustrationer, och för att göra bokens faktainnehåll 

så effektivt som möjligt så måste också illustrationsstilen vara anpassat efter 

målgruppen och deras behov. Vad som måste tas reda på är om målgruppen kan 

ta till sig illustrationer i samma stil som används i facklitteratur om ämnet riktat 

till vuxna, eller om bilderna liksom texten måste anpassas till barns nivå. 
Med andra ord, det informationsdesignsproblem jag valt att undersöka är vilken 

illustrationsstil som fungerar bäst för att illustrera sådant som inte går att 

observera direkt i faktaböcker för barn, och jag ska undersöka detta genom ett 

ämne som jag är intresserad av (Det vill säga paleontologi). 

1:3 Syfte 

Huvudsyftet med projektet är att undersöka vilket stilmanér som passar bäst för 

informativa illustrationer riktade till barn i åldern 9-12 år. Jag ska också försöka 

skaffa mig en förståelse för om olika typer av illustrationer kräver olika stilar 

och abstraktionsnivåer. 
Projektets sekundära syfte är att via informationsdesign, i detta fall en rikt och 

informativt illustrerad faktabok, skapa ett intresse för ämnet, och att ge kunskap 

om mer okända förhistoriska djur. Genom denna undersökning så ska jag skapa 

en design av en paleontologisk barnbok där informationen presenteras på ett 

sätt som målgruppen kan intressera sig för och lära sig igenom. 

1:4 Frågeställning 

Vilken nivå av abstraktion är mest lämpad för faktaböcker om paleontologi 

riktade till barn i mellanstadieålder? 
Vilken förkunskap kan målgruppen tänkas ha baserat på den fakta de sannolikt 

exponerats för?  

 

Spelar den sannolika förkunskapen någon roll i vilken nivå av bildabstraktion 

som kommunicerar fakta bäst? 

 

Vilken stil passar bäst för ett ämne som målgruppen kan tänkas ha mindre 

kunskap om? 

1:5 Begreppslista 

Vuxenstil/vuxenanpassad stil: En illustrationsstil med högre detaljnivå och mer 

fokus på realism. 
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Barnstil/barnanpassad stil: En illustrationsstil med lägre detaljnivå, och starkare 

färger. 

Paleontologi: Läran om förhistoriskt liv. 

 

 

2. Avgränsningar 

Projektets avgränsningar finns på grund av tidsbegränsning och eventuell 

begränsad tillgång till testpersoner i målgruppen. Jag har pga. 

tidsbegränsningen valt att inte skapa hel bok under kursens gång så jag har 

istället skapat ett utsnitt i form av ett färdigt kapitel. 
 

När det kommer till undersökningen om vilken förkunskap som målgruppen 

kan tänkas ha baserat på vilket bildmaterial de sannolikt konsumerat så har jag 

inte hunnit undersöka all barnmedia med paleontologiskt tema. Därför så har 

jag begränsat det till ett utsnitt. Jag har frågat ett länsbibliotek om 

utlåningsstatistiken bland deras barnfaktaböcker om paleontologi under 2018, 

för att granska hur fördelningen mellan böcker om dinosaurier och icke-

dinosaurier ser ut. Jag har också lånat ett urval av dessa böcker, närmare 

bestämt de 5 mest lånade som biblioteket hade tillgängliga, för att granska 

illustrationsstilarna. 

Jag har även granskat kategorin ”barnböcker om paleontologi för åldern 9-12 

år” i en onlinebokaffär för att se hur fördelningen mellan böcker om dinosaurier 

och icke-dinosaurier ser ut där.  

 

En annan begränsning i bokgranskandet har kommit på grund av ekonomiska 

begränsningar. När jag granskat populära böcker i onlinebokaffärer så har jag 

varit begränsad till att granska omslag och smakprovssidor, eftersom projektets 

budget inte täcker att köpa in böcker. 

 

Målgruppen är också avgränsad. Jag kan inte rikta mig till alla barn, eftersom 

deras kognitiva förmåga varierar stort mellan åldrarna. Därför så har jag riktat 

in mig på barn i mellanstadieålder, det vill säga barn i åldern 9-12, men 

mottagarna innefattar även lärare, föräldrar etcetera. som kanske läser boken 

tillsammans med målgruppen. 
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3. Teori 

3:1 Abstraktion av illustration 

Enligt Cairo (2012, sid. 145) så framhävs informativ illustration som effektivast 

när de är så pass abstrakta att information som kan betraktas som överflödig 

inte finns med. Enligt dessa ramar så skulle silhuetter och kartor med infärgade 

länder vara optimala för illustrationerna. Det är dock tveksamt om detta faktum 

fortfarande gäller i illustrationer riktade till barn, eller om de har svårare att ta 

till sig av en enkel silhuettbild än en illustration som visar färger, texturer 

etcetera på ett djur. 
 

På grund av detta så har jag prövat olika nivåer av abstraktion på 

illustrationerna som använts under testerna. I den ena stilen, som är baserad på 

illustrationer riktade till vuxna, så är helsidesillustrationerna återgivna med 

realism i åtanke - de visar så exakt som möjligt hur djuret såg ut. 

Illustrationerna på textsidan, å andra sidan, är abstraherade till en sådan grad att 

bara silhuetter och färgkodning används för att kommunicera situationen. 

Enligt Cairo (2012, sid. 146) så är detta optimalt för de olika illustrationernas 

ändamål.  

I den andra stilen, som är baserad på barnlitteratur, är stilarna inte lika distinkta 

utan båda illustrationstyperna - de visande, presentativa bilderna, som visar en 

helhet, och de förklarande synekdoke-bilderna, som visar en del för att förklara 

en helhet (Bergström, 2015, sid. 158-161), har en liknande färgglad design som 

helsidesillustrationerna. Detta för att granska om barn tar åt sig information via 

illustration på samma sätt som vuxna eller om de måste anpassas för att inte 

verka torra och ointressanta för målgruppen.   

 

Cairo säger också att något av det som ögat är tränat på att göra först är att 

skilja mellan förgrund och bakgrund. Objekt blir lättare att urskilja ju tydligare 

dess konturer är och ju starkare dess färgkontrast är. Otydligare linjer och sämre 

kontrast kräver mer visuellt arbete för ögat att processera (Cairo, 2012, sid. 

111-112). Cairo påstår också att objekt bör visas i en ”igenkännbar” vinkel, 

eftersom den mänskliga hjärnan inte kan lagra en mental bild av varje tänkbar 
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vy av ett objekt (2012, sid. 142-143). Att teckna något i en vinkel man sällan 

ser det i kan alltså resultera i att tittaren inte känner igen objektet. 

 

 

 

 

 

 

 

3:2 Paleontologisk illustration 

Att avbilda djur som inte existerat på tiotals- eller till och med hundratals 

miljoner år är onekligen en utmaning, och det finns beprövade metoder för att 

göra detta så exakt som möjligt. Enligt Hodges (2003, sid. 334) så kan detta 

göras genom att studera fossiler, för att bland annat se på fördjupningar i benen 

var muskelfästen och liknande satt, samt genom att studera nu levande djur som 

kan vara relevanta, till exempel genom att de är en släkting till det fossila djuret 

eller att de har ett liknande levnadssätt.  

3:3 Gestaltpsykologi 

Vissa gestaltlagar har varit relevanta i projektet.  
Närhetens lag, som innebär att objekt betraktas som samhörande om de placeras 

nära varandra (Ware, 2013, sid. 181-182), har använts i de grafiska elementen 

på ”Textsidorna”. De placeras bredvid varandra och därigenom kommuniceras 

att de båda är visuell information om samma art. 

 
Varje uppslags återkommande grafiska element. 

 

 

Likhetens lag, vilken säger att visuellt snarlika element grupperas ihop (Ware, 

2013, sid. 182-183) användes genom de återkommande grafiska elementen i 

form av kartor och storleksjämförelser. På detta sätt kan läsarna exempelvis 
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förstå att en karta på ett uppslag om ett djur alltid kommunicerar samma sak, 

nämligen var fossil av djuret hittats.  

 

Även färgkodning var något som jag funderade på att använda i en eventuell 

vidareutveckling av den vuxenanpassade stilen, vilket kan ses som ett annat 

exempel på likhetens lag. Varje kapitel skulle kunnat ”färgkodas” genom att 

återkommande grafiska element, som exempelvis silhuetterna, fick samma färg 

igenom ett visst kapitel. Detta är ett element som hade kunnat förklaras i bokens 

inledning, genom att exempelvis låta innehållsförteckningen följa 

färgkodningen. 

På detta sätt så skulle tittaren omedelbart kunna märka vilket kapitel de befinner 

sig på om de slår upp boken på måfå. 

 

För att få färgkodningen att fungera så gott som möjligt så skulle antalet färger 

hållas så lågt det är möjligt och färger som är klart och tydligt olika varandra 

skulle ha använts. (Ware, 2008, sid. 77). 

För att ta hänsyn till färgblinda så skulle jag inte placera rött och grönt, eller 

andra färger färgblinda lätt blandar ihop bredvid varandra (Ware, 2008, sid. 73). 

 

 

 

3:4 Bildretorik 

 

Bergström (2015, sid.158-165) beskriver hur olika typer av bilder används i 

olika syften, beroende på vad deras budskap är. Han beskriver presentativa 

bilder, som vill presentera hur någonting ser ut genom att visa en helhet, 

metonymiska bilder, som belyser en helhet genom att låta en del symbolisera 

helheten, synekdokebilder, som påvisar något genom att låta en del stå för en 

helhet, och metaforiska bilder, som jämför.  

 

Denna teori har varit till nytta i detta projekt, för att kunna göra väl 

underbyggda beslut om vilka typer av bilder man ska använda i ett visst 

sammanhang, beroende på vad man vill säga med bilden. Exempelvis så skulle 

inte en presentativ bild, där djuret porträtteras i rörelse i sin naturliga miljö vara 

optimal för att använda i en storleksjämförelse. De element som är en viktig del 

av de presentativa bilderna, exempelvis bakgrunden, skulle dra ner 

storleksjämförelsernas tydlighet.  

3:5 Målgruppsteori 

Larsson (2014, sid. 181) anser att målgruppsarbete består av att först bestämma 

sig för en målgrupp och sedan analysera den. Enligt Larsson så är arbetet med 

att välja ut en målgrupp ibland väldigt enkelt och självklart, och ibland inte alls 

lika lätt, då den faktiska målgruppen ibland kan visa sig vara annorlunda än vad 

man utgick från. 
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För att analysera målgruppen bör man både se över målgruppens yttre faktorer, 

som exempelvis demografi, social bakgrund och mediapreferenser, och deras 

inre faktorer, som exempelvis motivation, kunskap och värderingar (Larsson, 

2014, sid. 182-189). 

3:6 Kommunikationsteori 

Larsson (2014, sid. 166) anser att arbetet för att skapa intresse hos mottagarna 

består av att väcka deras intresse och presentera information som är relevant 

och som mottagarna upplever att de har behov av. Det bör också ske i ett 

medium de är vana vid. 

3:7 Källkritik 

Man kan argumentera för att vissa av källorna jag använt inte har varit optimala 

vetenskapliga källor, men det finns anledningar till varför jag ändå använt dem.  

Effektiv visuell kommunikation (Bergström, 2015) anses inte vara en väl 

underbyggd akademisk källa, men eftersom teorin och begreppen om 

bildretorik används av andra så anser jag ändå att källan är relevant. 

Vissa av källorna jag använt är lite äldre, såsom The guild handbook of 

scientific illustration (Hodgers, 2003). Det kan vara problematiskt att använda 

en källa som är så pass gammal men med tanke på att den fortfarande säljs på 

många stora onlinebokaffärer där den fortfarande har ett högt snittbetyg så är 

det sannolikt att den fortfarande är relevant. Forskning hinner utvecklas långt på 

sexton år men principerna för vetenskaplig illustration hinner sannolikt inte 

förändras alls lika mycket. 

 Prehistoric life: The definitive visual history of life on earth (Anderson et al, 

2009) är en annan källa med några år på nacken, så därför har jag inte använt 

den som min enda källa för mina bokuppslag. Även denna bok har dock bra 

recensioner och goda försäljningssiffror på flera onlinebokaffärer, och det är 

något som inte alltid, men ibland, kan säga en del om dess kvalitet.  
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4. Metod 

4:1 Metodval  
 

Min bokdesign är en bok som tar upp erorna i jordens historia, från kambrium 

(ca. 500 miljoner år sedan) och framåt, och berättar om 5-6 arter per era. Varje 

art har ett uppslag dedikerat till sig, som består av en genomarbetad 

helsidesillustration av djuret och en sida med faktatext och förklarande 

illustrationer som visar hur stort djuret var och var man hittat fossiler av det. I 

början av varje ”Kapitel” (dvs. eror) så finns ett uppslag som förklarar eran, 

med en helsidesillustration av en scen från tiden och en faktatext med en 

tillhörande världskarta från eran i fråga, för att illustrera att kontinentalplattor 

rör sig. 

För att testa mig fram till en illustrationsstil som effektivt kommunicerar fakta 

och väcker intresse så lät jag skolklasser med barn i målgruppen titta på 

testuppslag gjorda i två olika stilar, en baserad på illustrationsmanér i böcker 

riktade till vuxna och en baserad på illustrationsmanér riktade till barn, för att se 

vilken stil som fungerar bäst. En intervju med ansvarig för 

läromedelsillustrationer genomfördes också, för att lista ut vad som önskas av 

läromedelsillustrationer och vilka krav som ställs av dess illustratörer. 

När alla tester och intervjuer genomförts och ett resultat av forskningen nåtts så 

producerades ett kapitel av en bok med illustrationsmanér anpassad efter 

undersökningsresultaten. Tanken är att detta kapitel kan agera prototyp till en 

hel bok. 

 

4:2 Planering 

 

Det första steget var att bestämma sig för vilka arter som skulle presenteras i 

testuppslagen som skulle användas i testerna. Jag valde baserat på diversitet 
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bland icke-dinosaurierna (dvs. att jag valde djur som inte var besläktade) och 

välkändhet bland dinosaurierna (Dvs. Dinosaurier som ofta dyker upp i filmer, 

böcker och dylikt). Fakta till texter samlades in, och böcker studerades för att se 

vilken info som skulle presenteras och hur den skulle presenteras. 

Storleksjämförelser mellan en människa och djuret i fråga var vanliga i 

böckerna jag studerade. Böckerna pratar också om var fossil hittats, så att 

visualisera detta med en karta känns som ett logiskt beslut. 

 

En passande strategi för kommunikationen behövde hittas. Enligt Larsson 

(2014, sid.166) så bör en strategi som är menad att skapa intresse hos 

mottagarna ta hänsyn till deras aktiva respektive passiva uppmärksamhet, 

informationsbehov, deras upplevda relevans för ämnet och om huruvida de är 

vana vid ett medium. 

 

För att väcka aktiv uppmärksamhet hos målgruppen så bör designen väcka 

intresse omedelbart så att de fortsätter titta efter att ha ”upptäckt” den. Mitt sätt 

att göra detta var just att illustrera uppslagen rikligt så att de inte bara ser ut som 

en torr faktatext. 

 

För att bedöma informationsbehovet så granskade jag media centrerat runt 

förhistoriska djur riktade till barn. Att det finns massor av sådan media om 

dinosaurier tyder på att det finns ett intresse för paleontologi, men att det finns 

förhållandevis lite om andra förhistoriska djur är ett tecken på att det finns ett 

informationsbehov där, och att en bok om ämnet kan vara relevant och 

intressant för målgruppen.  

Mediet för produkten kommer vara en bok, vilket man kan utgå från att de 

flesta barn i målgruppen är någorlunda bekant med, inte minst med tanke på att 

försäljningen av barn-och ungdomslitteratur i Sverige ökade med 8,3 procent i 

kronor och med 6 procent i antal böcker under 2018, i jämförelse med 2017 

(Wikberg, 2019, sid. 28). 

 

Produkten ska kunna presenteras både som tryckt bok och e-bok, så att den 

även kan användas av skolor som till stor del använder surfplattor för 

undervisning.  

Eftersom produkten ska kunna presenteras i både tryckt och digitalt format så 

kommer jag behöva anpassa den till båda delarna. Illustrationerna är gjorda i 

RGB-färgformatet, men om illustrationerna ska tryckas så kommer de dock 

behöva anpassas till CMYK-färgformatet, som är det som används i tryck och 

skrivare. 

För att anpassa bilder inför tryck så kommer jag också eventuellt behöva justera 

skärpan, eftersom rastrering kan göra bilder suddiga (Johansson et al, 2006, sid. 

189). 

 

4:3 Undersökning av bilder målgruppen sannolikt mött 
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För att granska vilka bilder inom ämnet paleontologi som målgruppen sannolikt 

mött så granskade jag både bokaffärer och bibliotek. Först undersökte jag vilka 

paleontologiska barnböcker som säljs mest i Sverige. Jag granskade 

onlinebokaffären bokus, och i kategorin ”Svenskspråkiga fackböcker för barn 

och tonår om dinosaurier och urtid” så finns det i skrivande stund 75 böcker. 

Av dessa så fokuserar bara 8 stycken på andra förhistoriska djur än dinosaurier, 

medan 64 böcker är helt fokuserade på dinosaurier (inklusive en bok som 

handlar om pterosaurier, men som felaktigt kallar dem för dinosaurier). Detta är 

alltså 8 böcker om dinosaurier för varje bok om andra förhistoriska djur. 

 

Utöver dessa böcker så fanns det tre titlar som behandlar både dinosaurier och 

andra förhistoriska djur, men de benämner alltid Dinosaurier först och främst 

och relegerar de andra arterna till en undertitel.  

Dessa tre böcker är ”Barnens uppslagsbok om dinosaurier och andra 

förhistoriska djur” 

av Clare Hibbert, ”Dinosaurier och andra urtidsdjur” av John Woodward och 

”Pixel-dinosaurier och andra förhistoriska djur” av Oakley Graham. 

För att få en ytterligare inblick i vilka bilder om ämnet som målgruppen 

sannolikt har mött så frågade jag ett länsbibliotek om utlåningsstatistiken för 

facklitteratur i kategorin ”Geologi och paleontologi”, riktade till barn. De var 

hjälpsamma nog att skicka en tabell över detta, som finns bifogad bland 

bilagorna (Bilaga 1). 
 

Exceldokumentet listade de 50 mest lånade i kategorin år 2018.  

Av dessa 50 böcker så handlar 7 st om geologi, vilket gör att de är irrelevanta 

för projektet. Bland de kvarvarande 43 böckerna så är 32 st 

dinosauriefokuserade, medan 4 st fokuserar på icke-dinosaurier och 7 st 

fokuserar på en blandning av de båda. Av de 10 mest utlånade så var samtliga 

böcker dinosauriefokuserade, det var först på plats 11 som en bok som 

fokuserade på annat förhistoriskt liv dök upp. 

 

4:4 Sökande efter stilmanér att granska 

 

För att undersöka olika stilmanér hos paleontologiska faktaböcker riktade till 

olika åldrar så har jag granskat illustrationsstilarna i olika faktaböcker om 

ämnet. För en vuxenanpassad stil så har jag granskat ”Prehistoric: The 

definitive visual history of life on earth” (Anderson et al, 2009) och för en 

barnanpassad stil så har jag granskat ”When the Whales Walked: And Other 

Incredible Evolutionary Journeys” (Dixon, 2016) och ”Atlas of dinosaur 

adventures: Step into a prehistoric world” (Hawkins, 2017). 

 

Min metod för att hitta böcker för att granska för att hitta en barnanpassad stil 

har varit att besöka onlinebutiken Amazon.com, söka i bok-kategorin och 

filtrera som följer: Children’s books- ages 9 to 12 - science, nature and how it 
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works- zoology- 4 stars & up. Från denna punkt så granskade jag resultaten som 

handlade om dinosaurier och annat förhistoriskt liv, för att komma fram till hur 

dessa illustrationer stiliserades. Bland resultaten fanns både böcker med 

realistiska och stiliserade illustrationer, och jag valde att närmare granska de 

mer stiliserade böckerna. För att hitta en vuxenanpassad stil så sökte jag också 

på Amazon, bland böckerna i paleontologi-kategorin med 4 eller fler stjärnor i 

snittbetyg. 

 

 

 

 

4:5 Målgruppsarbete 
 
Enligt Larsson (2014, sid. 181) består målgruppsarbete av att först välja ut en 

målgrupp, och sedan analysera den. Min målgrupp är mellanstadiebarn, vilket 

är en stor målgrupp där det främsta de har gemensamt är åldern. Enligt Larsson 

(2014, sid. 182) så tvingar detta mig till en massmetod - jag kan inte anpassa 

den alltför mycket till specifika grupper inom den åldersgruppen. Exempelvis, 

det är mycket möjligt att det finns en handfull mellanstadiebarn med bra 

kunskap om paleontologi, men jag kan inte anpassa informationsnivån efter den 

minoriteten. 

 

Larsson (2014, sid. 184-188) förklarar även målgruppers inre faktorer: Behov, 

motivation och relevans, beredskap för information, förhållande till ämnet, 

kunskaper och attityder och värden. 

 

För att rätta sig efter behov och relevans så anpassades uppslagen efter 

målgruppen, med text och förklarande illustrationer på rätt nivå för 

mellanstadiebarn. För att göra texten lättillgänglig har jag låtit en erfaren lärare 

som bland annat arbetat med barn i mellanstadieålder granska texten för att se 

till att ordvalen och meningsuppbyggnaden är lättbegriplig och därmed 

lättillgänglig. 

 

För att förbereda målgruppen för informationen och göra den lättare att ta emot 

så bad jag lärare att informera barnen om att de kommer genomföra testet i 

förväg. I den eventuella färdiga boken kommer jag också att ha ett omslag som 

tydligt informerar om vad boken handlar om, via en tydlig 

titel/omslagsillustration. Där ska också finnas ett förord som förklarar de 

återkommande förklarande illustrationerna, exempelvis kartorna. Varje kapitel i 

boken ska inledas med en illustration av en världskarta från tidsåldern som 

kapitlet behandlar, för att visa hur kontinentalplattor flyttar sig över tiden.  
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Att förklara det i bokens inledning gör så att målgruppen är beredd på att detta 

kommer vara återkommande och därav inte behöver fundera över vad det är de 

ser i början av varje kapitel. 

 

I vissa fall kan det finnas attityder hos en målgrupp som gör så att information 

inte accepteras, eftersom det strider mot deras egna övertygelser och därav 

skapar så kallad kognitiv dissonans. Ett exempel på detta inom paleontologi är 

folk som avfärdar evolutionsteorin. Enligt Schützer (2012) tvivlar var fjärde 

svensk på teorin. Enligt SVT (2006) så är de flesta evolutionstvivlare dock 

kvinnor över 65 år, så de är inte så relevanta för det här projektet. Denna källa 

är också över 10 år gammal, så det är fullt möjligt att evolutionstvivlandet 

krupit ännu mycket högre upp i åldrarna sedan dess och därför är ännu mindre 

relevant.  

I vilket fall som helst så ska boken eftersträva att följa vetenskapen i största 

möjliga mån, oavsett hur många som avvisar evolutionslära. 

 

En mindre, men fortfarande relevant källa till kognitiv dissonans är den 

befjädrade velociraptorn i testuppslagen. Forskare är övertygade om att 

velociraptorer och andra dinosaurier besläktade med dem hade fjädrar 

(American Museum of Natural History, 2007) men fortfarande finns det mycket 

media som porträtterar dem fjäderlösa.  

Två exempel är filmerna Jurassic world (2015) och Jurassic world: Fallen 

kingdom (2018). 

Båda filmerna blev enorma succéer, som båda spelade in mer än 1 miljard 

dollar var (Box office mojo, u.å) och eftersom båda filmerna är tillåtna från 11 

år så finns det goda chanser till att många i målgruppen sett filmerna. Båda 

filmerna innehåller fjäderlösa velociraptorer, och om målgruppens bild av arten 

är den fjäderlösa varianten så finns det en risk att de inte accepterar den mer 

korrekta befjädrade velociraptorn. 

 

Detta är dock bara ett problem i testuppslagen, eftersom velociraptorn inte 

kommer finnas med i den färdiga boken - den är ju en dinosaurie, vilket är 

något som boken inte kommer behandla. Anledningen till att Velociraptor 

behandlas i testuppslagen är att det är en välkänd dinosaurie som ofta dyker upp 

i media, och som därför är en bra art att använda för att testa om arters 

välkändhet påverkar vilken illustrationsstil som föredras. 

 

4:6 Frågeformulär 
 

För att samla in data vid testandet av uppslagen så användes ett frågeformulär. 

Enligt Denscome (2014, sid. 240) så är detta lämpligt att använda på projekt 

som detta, där informationen som krävs kommer vara kortfattad (Vilken 

illustrationsstil som får målgruppen att ta in informationen bäst), där 

respondenterna kan läsa frågorna utan problem (Man kan förvänta sig att 
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mellanstadiebarn som inte går i specialklass ska kunna läsa och svara på 

frågorna) och där man inte kan genomföra fullständiga intervjuer (Att få 

intervjutillstånd med barn är problematiskt). 

 

Frågeformuläret var inte självadministrerande - för att se till att barnen inte tar 

internet eller liknande till hjälp så fick de studera uppslagen och svara på 

frågorna under en kort schemalagd tid.  

 

Att göra det på detta sätt kan öka formulärets framgång. Enligt Denscombe 

(2014, sid. 241) så är ett framgångsrikt formulär beroende av svarsfrekvens, 

ifyllnadsgrad och svarens validitet. 

Att placera testet på skoltid ökar sannolikheten att formulären faktiskt kommer 

att fyllas i, istället för att bli liggande i en ryggsäck. Att se till att få bra 

ifyllnadsgrad är svårare, men en metod som jag använde var att hålla testet kort, 

så att målgruppen inte förlorar intresset eller känner att det slösas tid. Därför så 

begränsade jag mig till fyra frågor per art. Motivation är enligt Denscombe 

(2014, sid. 242) en viktig del i att få bra deltagande, och att göra testet kort kan 

ha hjälpt målgruppen att behålla motivationen.  

Att hålla testet kort gav också fördelen att alla frågor gick att skriva ut på ett 

enda dubbelsidigt A4-ark, vilket är positivt i både ekonomisk och miljömässig 

synpunkt.  

 

Svarsbördan, vilket enligt Denscombe 2014, sid. 242) är hur ansträngande och 

tidskrävande ifyllandet är för respondenten, hölls också på en låg nivå. Detta 

genom att hålla texten kortfattad utan långa ord och genom att inte ha för 

många svarsalternativ eller frågor.  

För att se till att få fullständig information, dvs. att samla in information om alla 

betydelsefulla ämnen, (Denscombe, 2014, sid. 243) så har jag skrivit frågor 

rörande alla de olika uppslagen och alla de olika ”illustrationstyperna”, så att 

jag kunde jämföra illustrationsstilarna på exempelvis enbart kartorna - om den 

barnanpassade stilen skulle vara bättre för exempelvis helsidesillustrationerna 

så är det ingen garanti att kartorna av samma stil är bättre. För att försöka få 

formulären fullständigt besvarade så har jag hållt svarsbördan låg och varit ärlig 

med vad jag ska ha den insamlade faktan till, så att respondenterna skulle veta 

varför de gjorde vad de gjorde. 

 

Enligt Denscombe (2014, sid. 243) så bör frågorna också vara ”Tydliga, exakta 

och entydiga” för att undvika att få felaktig information. Detta test är i och för 

sig till för att testa vilken kunskap som illustrationerna kan kommunicera, men 

det skulle försämra informationens validitet om de felaktiga svaren kom ifrån 

dåligt formulerade frågor. Detta är ännu en anledning till att jag valt att 

formulera frågorna enkelt. Jag hade till exempel kunnat formulera frågan ” Hur 

skaffade Rhamphorynchus mat?” som ”Vad var rhanphorynchus huvudsakliga 

jaktteknik?” Men det fanns en risk för att detta mer avancerade språk skulle 

skapa ointresse och missförstånd hos målgruppen. 
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Den typ av frågor jag använde, frågor med förberedda svarsalternativ, kallas av 

Denscombe (2014, sid. 253) för ”Fasta frågor”. Fördelen med dessa är att de ger 

data som är lätt att jämföra och analysera. Nackdelen är att det förhindrar att 

subtiliteter uttrycks, men det kan inte betraktas som ett enormt stort problem i 

detta fall. Testet är till för att undersöka vilken illustrationsstil som bäst 

kommunicerar informationen, och dessa fasta frågor blir ett praktiskt sätt att 

direkt jämföra hur många rätt en klass fick i genomsnitt när de fick se uppslag 

illustrerade i en viss stil. Om man hade använt öppna frågor där informanterna 

skulle skriva svaren på frågorna istället för att välja ett alternativ så hade 

svarsbördan ökat, vilket sannolikt skulle minska ifyllnadsgraden. 

 

Alla frågor ska vara av samma typ: En fast fråga med tre olika svarsalternativ. 

Enligt Denscombe (2014, sid. 253) så har en enhetlig stil ”fördelen att tillåta 

respondenten att vänja sig vid frågetypen, vilket gör att frågorna kan besvaras 

snabbt och med mindre risk för förvirring eller missförstånd”. Detta kändes 

lämpligt för ett test som skulle genomföras under en kort tidsram med barn som 

målgrupp. Alla frågor var på något sätt knutna till illustrationerna, eftersom det 

inte är någon skillnad i texten mellan de olika versionerna, förutom små 

skillnader i texten tillhörande de små extraillustrationerna. Den vuxenanpassade 

stilen visar specifika länder för fossilfynd och specificerar detta i texten, medan 

den barnanpassade stilen bara visar ungefär placering i världsdelen i fråga, 

vilket även ändrar texten. 

Storleksjämförelserna har också en förändring i texten - ”170 cm lång 

människa”, kontra ”140 cm långt barn.” Utöver dessa skillnader är texterna 

identiska. 
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Två olika varianter av kartor och storleksjämförelser, med små skillnader i 

bildtexterna. 

 

Denscombe (2014, sid. 259) tar upp flera fördelar med frågeformulär, och vissa 

av dem underlättar detta projekt. De är billiga och lättarrangerade, och att alla 

respondenter får samma frågor gör så att data inte störs av ”interpersonella 

faktorer”. 

Frågeformuläret som användes finns bifogat bland denna rapports bilagor 

(Bilaga 2). 

 

4:7 Intervju 

 

 

En intervju med en person som överser illustrationer på ett läromedelsförlag var 

en annan metod som användes i detta projekt, i syfte att fråga en professionell 

person hur illustrationer utformas efter målgruppen, vilken abstraktionsgrad 

som eftersträvas och vad beslut bakom utformningen baseras på. Intervjun 

genomfördes via Skype, där den också spelades in för att kunna transkriberas 

och analyseras. 

 

För att få kontakt med informanter så hörde jag av mig till några olika 

läromedelsförlag. Ett av dem kontaktade en informant och refererade henne till 

mig. Personen är relevant för projektet just för att hen ser över illustrationer för 

ett stort läromedelsförlag, och därav tar en del beslut om illustrationerna. Hen 

sitter också i en position där hen har mycket ”överblick” över illustrationer i 

läromedel. 

 

Steget efter att ta kontakt med en informant var att informera henom om 

undersökningens metoder och syfte, samt det faktum att hen kommer hållas 

anonym, för att hålla mig inom etiska riktlinjer. Nästa steg var att skriva en 

intervjuguide. Dalen (2015, sid. 34-35) beskriver olika sätt att genomföra en 

intervju, närmare bestämt öppna respektive strukturerade intervjuer. Vilken 
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man ska använda beror på vad man vill få ut av intervjun. Om man vill höra 

informanterna berätta fritt om sina upplevelser så bör man använda en öppen 

intervju, men om man vill få fram information om ett specifikt ämne bör man 

genomföra en strukturerad intervju. För detta projekt så valde jag att genomföra 

en semistrukturerad intervju, då jag var ute efter specifik information. För alla 

typer av intervjuer behöver man en intervjuguide, speciellt vid strukturerade 

intervjuer. För att skriva en optimal sådan så anser Dalen (2015, sid. 35-36) att 

man måste omvandla undersökningens tema till konkreta frågor som är klara, 

entydiga, inte kräver speciell förkunskap, är försiktiga med känsliga ämnen och 

ger utrymme för informantens egna åsikter. 
Detta hade jag i åtanke genom att bla. inte ställa frågor rörande ämnet 

paleontologi, utan istället ställa bredare frågor om hur man illustrerar sådant 

som inte kan observeras med blotta ögat. Jag lät även andra personer granska 

min intervjuguide innan intervjun för att få andras åsikter om huruvida frågorna 

är begripliga.  

 

Innan intervjun genomfördes så testade jag metoden jag tänkte använda för att 

spela in, för att se till att allt skulle fungera som tänkt vid intervjutillfället 

(Dalen, 2015, sid. 40). Detta testades genom att spela in ett ”testsamtal” i 

Skype, mellan mig själv och en frivillig medhjälpare. 

 

4:8 Etiska överväganden 
 

En del etiska överväganden gjordes i projektet. Enligt Denscombe (2014, sid. 

423-424) så brukar många forskningsprojekt, även småskaliga, genomgå en 

etikprövning innan datainsamlingen börjar. Dock så kan detta ta flera veckor 

eller till och med månader (Denscombe, 2014, sid. 424) så med tanke på att 

detta projekt genomfördes under en kort tidsram så fanns det inte riktigt tid för 

det. Därför så har jag istället granskat forskningens etiska huvudprinciper, och 

använt dem som riktlinjer för att ändå göra projektet så etiskt som möjligt. 

 

Denscombe (2014, sid. 428) skriver att de fyra huvudprinciperna som följer: 

 

Att skydda deltagarnas intressen 

Att garantera att deltagandet är frivilligt och baserat på informerat samtycke 

Att undvika falska förespeglingar och bedriva forskning med vetenskaplig 

integritet 

Att följa den nationella lagstiftningen. 

 

Det finns flera saker jag haft i åtanke för att följa princip 1, att skydda 

deltagarnas intresse.  

Först och främst så var testet utformat så att det gick snabbt att genomföra, och 

därav inte störde barnens ordinarie skolgång. Detta är gjort genom att hålla 
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antalet frågor på en relativt låg nivå, och göra dem snabba att besvara. De 

behövde inte skriva text som svar utan behövde bara kryssa i svarsrutor. Detta 

gjorde också granskningen av datan enklare. 

Jag såg också till att barnens lärare förberedde barnen på testet, så att de inte 

skulle känna sig störda av oväntade rutinbrott eller av min närvaro. 

 

För att undvika att barnen kommer till psykologisk skada (Denscombe, 2014, 

sid. 429) så informerade jag dem om testet inte är betygsgrundande för dem och 

att det inte gör något om de skulle svara fel, så att det för dem blev en ”kul 

grej”, inte ett stressmoment. Den tidigare nämnda utformningen av formuläret 

för att göra det snabbt att besvara kunde också ha minimerat stressnivån.  

 

För att se till att ingen dabbas av personlig skada, som bland annat kan uppstå 

om man offentliggör personlig information (Denscombe, 2014, sid. 428-429), 

så höll jag barnen anonyma. Formulären krävde inte att de skulle fylla i sina 

namn, utan bara sin klass, i syfte att hålla koll på vilken information som 

kommer från vilken klass. Denna information kommer inte att offentligt 

publiceras heller, det mesta jag offentliggör är ”tack till ____skolan”, och detta 

sker bara eftersom jag fått klassföreståndarnas samtycke. 

 

Forskningsresultaten ska också vara till nytta för målgruppen själv 

(Denscombe, 2014, sid. 429), så att de inte bara används som ”försökskaniner” 

utan också kan vinna något på det. I detta fall så kan de få en informativ, 

välillustrerad bok om paleontologi för besväret. 

 

Deltagarna bör också behandlas på ett jämlikt, rättvist sätt där ingen exkluderas. 

(2014, sid. 429). Detta genomfördes genom att inte utesluta barn med 

lässvårigheter eller barn som inte har svenska som förstaspråk och därför 

behöver lättare språk i texten. Detta har jag gjort genom att få texten granskad 

av en lärare som arbetar med barn med inlärningssvårigheter.  

 

Forskningen ska också vara frivillig och vara baserad på informerat samtycke, 

så att ingen tvingas till att delta och att informationen om forskningen är 

tillräcklig för att de ska kunna göra informerade beslut. Detta har jag gjort 

genom att skicka en samtyckesförfrågning till lärarna i skolorna jag sökt 

kontakt med, och bett dem att vidarebefordra dem till informanternas föräldrar.  

Förfrågningen, som finns bifogad bland bilagorna (Bilaga 3) förklarar tydligt 

vem jag är, vad jag forskar om och varför, hur forskningen ska gå till och vad 

som krävs av deltagarna, samt hur den insamlade datan kommer behandlas och 

det faktum att deltagande är frivilligt. Detta för att de skulle kunna göra 

informerade beslut om de ville tillåta sina barn att delta. 

 

Forskare bör också arbeta öppet och ärligt, genom att vara tydliga med att de 

forskar och om vad syftet med forskningen är. (Denscombe, 2014, sid. 432) 
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Även detta specificerar jag i samtyckesförfrågningen, och jag har även 

förtydligat detta för skolorna jag kontaktat och specificerade det när jag 

presenterade mig själv och min forskning för informanterna.  

 

Enligt Denscombe (2014, sid. 432) så bör man också analysera datan på ett 

ärligt sätt, och inte förvränga resultatet baserat på ens egna, eller eventuella 

sponsorers intressen. Detta tvingade mig till att följa utprovningens resultat i 

den slutgiltiga designen, oavsett vilken illustrationsstil jag personligen föredrog.  

 

För att hålla mig inom lagens ramar så har jag bland annat producerat alla 

illustrationer till projektet själv. Det hade varit mer tidseffektivt att använda sig 

av färdiga illustrationer, kanske från de olika böckerna som jag granskat under 

stilundersökningen, men detta hade mycket väl kunnat vara brott mot 

upphovsrättslagen. Jag behövde också följa dataskyddslagarna (Denscombe, 

2014, sid. 438). Därför så angav jag inte specifika klasser i detta projekt, 

eftersom det är en tillräckligt smal kategori för att kunna spåra individer. Jag 

specificerade bara skolorna, och gjorde det med klassföreståndares och 

föräldrars samtycke.  

 

För att hålla mig inom etiska ramar för intervjun så har jag följt 

forskningsetiska principer i form av samtyckeskrav, informationskrav och 

konfidentialitetskrav.  

Enligt Dalen (2015, sid. 25-26) så måste informanten utan påtryckningar ge mig 

uttryckligt samtycke att delta i intervjun, och intervjun ska ske på informantens 

villkor. Informanten tog själv kontakt med mig, så det är troligt att en villighet 

finns där, men jag bad ändå uttryckligen om formellt tillstånd. 

 

Kraven på konfidentialitet (Dalen, 2015, sid. 26) följdes också. 

Jag gjorde det tydligt vad jag forskar om och vad jag skulle använda intervjun 

till och jag var öppen med att jag tänkte spela in och transkribera intervjun. 

 

För att uppfylla kraven om konfidentialitet (Dalen, 2015, sid. 27), så hölls 

informanten anonym, och uppgifter som skulle kunna användas för att hitta 

personens identitet, som exakt förlag hen arbetar i, hemlighölls också. 

Allt detta meddelades informanten i god tid innan intervjun. 

 

Ett etiskt övervägande när det kommer till de färdiga illustrationerna är att det 

inte går att vara helt säker på att den fakta man presenterar är korrekt. Urtida 

djur kan ju inte observeras direkt och det finns mycket luckor i kunskapen om 

dem, så man får helt enkelt göra den forskning som krävs för att återge arterna 

så korrekt som är möjligt med den forskning som finns att tillgå.  

Med tanke på att vissa fossil är betydligt mer fragmenterade än andra så har 

vissa arter rekonstruerats mer baserat på gissningar ä andra. I dessa fall har jag 

helt enkelt försökt göra så väl efterforskade gissningar som möjligt. 

För att inte behöva uppfinna hjulet varje gång man gör en paleontologisk 

illustration, utan man kan granska och utgå från tidigare illustrationer. Jag var 
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dock vara källkritisk och studerade flera olika illustrationer, samt fossiler och 

aktuell forskning för att se till att jag inte utgick från dåligt 

efterforskade/daterade illustrationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultat  

5:1 Designprocess 
 

Processen inleddes genom att skapa några uppslag att använda för att testa på 

målgruppen. Uppslagen i fråga inleds och avslutas med sidor som förklarar 

olika tidsperioder i jordens historia (Kambrium och Jura) bestående av en kort 

text och en världskarta från perioden. I det färdiga kapitlet så kombinerades 

denna sida med en helsidesillustration av ett landskap från tidsperioden, bebott 

av diverse samtida djurarter. 
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Ett kapitelintroduktionsuppslag från den färdiga gestaltningen. 

 

Uppslagen som förklarar de olika arterna består av en sida med faktatext, karta 

över var fossiler av arten i fråga hittats och en illustration som visar artens 

storlek i jämförelse med en människa. Den andra sidan i uppslaget består av en 

helsidesillustration av arten. 

 

För testuppslagen så producerades uppslag för sex olika arter, tre obskyra 

förhistoriska icke-dinosaurier (Anomalocaris, Rhamphorhynchus & Pakicetus) 

och tre kända dinosaurier (Iguanadon, Velociraptor & Ankyosaurus). 

Uppslagen med dinosaurierna gjordes för att testa om huruvida målgruppen 

föredrar en annan illustrationsstil för mer kända arter. 
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Ett exempeluppslag; Information om rhamphorynchus, illustrerad i en 

barnanpassad stil. 

 

Jag fick boktexten granskad av en erfaren lärare, som arbetat i läraryrket i över 

25 år och som undervisat många olika åldersgrupper och även har stor 

erfarenhet av att arbeta i grundsärskola. Läraren i fråga har därav en bra 

erfarenhet av vad som krävs av en text för att den ska vara lättläst och 

lättförståelig för målgruppen. 

 

Testuppslagen gestalterades i två olika stilar. De hade båda samma text, men 

illustrationerna hade olika abstraktionsgrader. Den ena illustrationsvarianten 

bestod av illustrationer av den typ man ofta ser i faktaböcker om ämnet riktade 

till vuxna - Realistiska återgivningar av djuren, infärgade länder för att 

representera var i världen fossilfynd gjorts och enfärgade silhuetter för 

storleksjämförelserna. Den andra typen av illustration är mer baserad på 

faktaböcker riktade till barn. I denna är djuren återgivna mer stiliserat, med 

starkare färger och tydligare former, utan att för den delen porträttera djuren 

mindre korrekt. De förklarande illustrationerna på textsidorna var också mindre 

abstrakta. Istället för silhuetter så ska storlekarna representeras av mer 

föreställande teckningar, och kartorna ska ha bilder på djuret utplacerat på 

fyndplatser på en världskarta istället för att bara färga de länder där fossiler 

hittats. 

Båda varianterna av testuppslagen finns bifogade bland denna rapports bilagor 

(Bilaga 4 och 5). 
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Två varianter av världskartor: en föreställande, med fossilfynd representerade 

som djuret i fråga utplacerade på en mer detaljrik karta, och en abstraherad, 

med fossilfynd representerade som färgmarkerade länder. 

Att visa en människa i en föreställande stil istället för en abstrakt sådan ger mig 

också ett tillfälle att ta genus och etnicitet i åtanke, genom att variera kön och 

etnicitet på människorna som används i jämförelsen. I mina testuppslag och i 

”prototypkapitlet” så har jag använt en svart flicka till storleksjämförelserna för 

större djur (Där det passar bäst att jämföra med en hel människa) och en 

ljusbrun hand samt mörkare brunt finger för storleksjämförelserna med mindre 

djur (Där just en hand eller ett finger passar bättre för jämförelsen). 

 

 
En storleksjämförelse; en barnhand och en opabinia. 
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De olika erornas världskartor har också olika stilar - en förenklad, som 

illustrerar kartan med färgblock i två olika färger som representerar land 

respektive hav, samt en mer detaljerad karta som illustrerar grunda/djupa hav 

och olika biotoper på land (Skogar, öknar etcetera). 

Den förenklade kartan hör här samman med den vuxenanpassade stilen, för att 

matcha den förenklade stilen på dess förklarande illustrationer. 

 

Två varianter av erornas världskartor. 

 

Jag har utgått från samma skiss för båda stilvarianterna av arten. Detta för att 

stilen ska vara den enda skillnaden, och att skillnader i testgruppens resultat 

bara ska bero på just det och inga andra faktorer.  

 

Illustrationer av ”Urvalen” pakicetus i två olika stilar, 

 baserade på samma skiss. 

 

Den barnanpassade stilens särdrag, som jag tagit fasta på i de motsvarande 

illustrationerna, är starkare färger och lägre detaljnivå, samt att bilden byggs 

upp av färgblock som ofta har enklare former än de realistiska återgivningarna, 

med raka linjer och tydliga kurvor, vilket ger ett mer geometriskt intryck.  

 

Illustrationerna anpassades mer och mer efter detta allt eftersom diskussioner 

med utomstående ledde mig till insikten om att skillnaderna mellan de 

realistiska och de stiliserade illustrationerna var för små i de tidigare 

varianterna av de stiliserade bilderna. Därför så arbetades det mer och mer på 

de stiliserade, för att nå en högre abstraktionsgrad genom att skala bort detaljer. 
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Detta gjorde också förgrunderna och bakgrunderna mer distinkta, då tydligare 

konturer och färgkontraster gör för- och bakgrund lättare att särskilja och därav 

minskar tittarnas visuella belastning (Cairo, 2012, sid. 111-112). 

 
Den gradvisa stiliseringen av illustrationen av anomalocaris. 

 

Ett problem som uppstår när man tecknar paleontologiska illustrationer är att 

det inte finns några levande djur att studera, vilket innebär att vissa saker måste 

gissas (Såsom färger). 

Min väg runt detta problem är att göra efterforskningar för att ge mina 

gissningar en vetenskaplig grund, såsom att utgå från färgerna på djurens nu 

levande släktingar eller att studera färgerna på djur med liknande levnadssätt.  

Ett exempel är mina illustrationer av rhamphorynchus. De var kustlevande 

flygödlor som levde av fisk (Anderson el at, 2009, sid. 256), så för att färga den 

så utgick jag från färgerna på moderna sjöfåglar med liknande levnadssätt. 

Många sjöfåglar har en ljus undersida och mörk ovansida, vilket är en typ av 

kamouflage som kallas motskuggning (Kalman, 2005, sid. 16-17). 

Därför har jag gett min illustration av rhamphorynchus liknande färger. 
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En afrikansk saxnäbb (Kip Lee, 2014), och min illustration av en 

rhamphorynchus. 

 

För att skapa illustrationen av rhamphorynchus så har jag inte haft en chans att 

studera ett fysiskt fossil, så jag har istället studerat bilder på fossil samt andra 

illustrationer av arten. Eftersom arten i fråga har många välbevarade fossiler så 

är de flesta illustrationerna relativt snarlika varandra, eftersom mindre måste 

gissas. Detta förenklade processen. 

 

 
Fossil av rhamphorynchus (Musée d'histoire naturelle de Bruxelles, 2010). 

Fossilet är så välbevarat att man tydligt kan se detaljer som formen på 

svansspetsen och den uppåtvinklade näbben full av vassa tänder.  
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Vissa detaljer lade jag till efter egna kvalificerade gissningar, grundade på 

djurets levnadssätt. Utöver färgerna så har jag också givit den simhud mellan 

tårna, vilket måste ha varit till nytta om den simmade, och en ganska nätt 

kroppsbyggnad, vilket skulle krävas för flygande. 

 

Jag har även använts samma metoder för att porträttera andra arter, dvs. att titta 

på foton av fossiler, granska andra illustrationer, färga dem baserat på levande 

släktingar eller på djur med snarlikt levnadssätt, och eventuellt lägga till detaljer 

baserat på egna spekulationer. 

 

Holsanova (2010, sid. 60) anser att elever presterar bättre om bilder placeras så 

att de kan granskas före text, och därav kan användas för att förstå texten.  

Detta är förutsatt att text och bild kommunicerar samma information, och därför 

så har jag sett till att illustrationerna i detta projekt anknyter till texten. 

Exempelvis, illustrationen av Rhanmphorynchus visar hur den drar sin näbb 

igenom vattenytan för att fiska, och detta nämns även i texten. 

 

Illustrationerna placerades i textuppslagen under texten, så enligt den 

traditionella läsriktningen så ligger de ”efter” texten, men enligt Holsanova 

(2010, sid 57) så tittar elever ofta på illustrationerna på ett uppslag innan de 

fördjupar sig i brödtexten, oavsett om illustrationerna ligger ovanför texten eller 

inte. Anledningen till att jag placerat illustrationerna längst ned på sidan är för 

att jag upplever det som att designlayouten skulle kännas obalanserad om både 

rubrik och illustrationer lades längst upp, så att placera dem längst ned var för 

att skapa balans och symmetri. 

 

Läsarens förkunskap spelar roll i vilken information som läsaren letar efter, och 

detta påverkar läsarbeteendet (Holsanova, 2010, sid. 58). 

Detta är något som hade kunnat testas på uppslagen om välkända dinosaurier, 

för att se om barnens läsbeteende varierade. Detta gick dock inte att undersöka i 

detta projekt, pga. tidsbegränsningar och arbetet som skulle krävas för att få 

tillstånd att testa detta på barn. 

 

5:2 Illustrationsstilarnas inspiration 
 

Bland de stiliserade illustrationerna bland böckerna som granskades på 

amazon.com så var några saker återkommande, nämligen tydliga former, starka 

färger och inga konturer. Eftersom dessa stilar var vanliga bland böcker med 

högt betyg så eftersträvade jag att skapa illustrationer i samma stil för de 

”barnanpassade” textuppslagen. 

 

Anledningen till att jag valde att granska en amerikansk onlinebokaffär istället 

för en svensk beror på att många böcker på Amazon låter en ta del av 

”exempelsidor” gratis, vilket låter mig granska illustrationsstilar utan att behöva 

köpa böckerna. Detta hade, som jag nämnt tidigare, inte varit ekonomiskt 

genomförbart för detta projekt. Det går att argumentera för att detta går emot 
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det faktum att min målgrupp främst är svenska barn, men jag anser att detta inte 

är så relevant. Just denna del av efterforskningarna strävade inte efter att lista ut 

vilka illustrationsstilar som svenska barn blivit exponerade för, utan vad som är 

effektiva sätt att stilisera förhistoriska djur. 

 

Vad som karaktäriserar den vuxenanpassade stilen, dvs. stilen hos populär 

paleontologisk litteratur riktad till vuxna, är detaljerade och realistiska 

illustrationer av djuren, kompletterade med abstraherade illustrationer, 

exempelvis storleksjämförelser bestående av silhuetter. Ett bra exempel på detta 

är ”Prehistoric: the definitive visual history of life on earth” (Anderson et al, 

2009) En bok som ligger bland bestsellers inom ämnet både hos Adlibris och 

hos Amazon.com, där den även har ett högt snittbetyg. Bokens genomgående 

stil är realistiska, detaljrika illustrationer av förhistoriska djur, kombinerade 

med foton av fossiler och levande släktingar samt enkla silhuetter för 

storleksjämförelser. Den höga detaljnivån i kombination med de abstraherade 

bilderna i grafik för storleksjämförelse är drag jag tagit fasta på för 

”vuxenstilen”. 

 

5:3 Illustrationsstilar bland bibliotekets populäraste 
böcker 

 

För att granska illustrationsstilar i de mest utlånade facklitterära böckerna om 

paleontologi för barn år 2018 så lånade jag de 5 mest lånade som fanns 

tillgängliga. Dessa var som följer: 

 

Varning för köttgänget (Sheppard, 2009)  

Lätta fakta om dinosaurier (Turnbull, 2005) 

Alla tiders dinosaurier (Egerkrans, 2017) 

Dinosaurierekord (Naish, 2014) 

Jurassic world- Där dinosaurier väcks till liv (Rowlands, 2015) 

Illustrationerna i Varning för köttgänget återger förhistoriska djur någorlunda 

anatomiskt korrekt, men har några missar (fjäderlös velociraptor på sida 17, 

exempelvis). 

Illustrationsstilen är dock inte realistisk. Vi ser genomgående starka färger, 

detaljfattiga färgblock och tydliga, svarta konturer.  

Illustrationerna i lätta fakta om dinosaurier är mer realistiskt återgivna, med en 

högre detaljnivå, mindre mättade färger och avsaknad av tydliga konturer i 

bokens ”huvudillustrationer”. Detta står dock i kontrast med några av bokens 

stiliserade ”sidoillustrationer”, som återkommer många gånger i boken. Detta 

kan tyda på att blandning av illustrationsstilar kan vara görbart utan större 

problem. 

Boken förklarar också vissa saker via bildserier i stället för via text. Ett exempel 

på detta är förklaringen av jakttekniker på sida 13. Dock så innehåller även 
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denna bok nakna velociraptorer, närmare bestämt på sidan 15. 

 

Illustrationerna i alla tiders dinosaurier porträtterar djuren med korrekt 

anatomi, men med en tydlig stilisering. Vi ser bland annat väldefinierade 

former och linjer kombinerat med en relativt låg detaljnivå och en viss 

antropomorfisering i ansiktsuttrycken. Bokens ”Extraillustrationer”, i form av 

storleksjämförelser och kartor, är abstraherade till nivån att de bara visar 

silhuetter respektive färgblock. Ett exempel är världskartan från trias på sidan 9.  

Bokens illustrationer porträtterar även raptor-dinosaurier med fjädrar, och sidan 

2-8 förklarar vad dinosaurierna är och inte är, vilket bland annat innefattar att 

påpeka att moderna fåglar är ett släkte av dinosaurier och att pteosaurier, 

crurotarsier, synapsider och pleisosaurier inte var dinosaurier.  

Illustrationerna i Dinosaurierekord har en liknande stil som boken Prehistory: 

The definitive visual history of life on earth (Anderson et al, 2009). Boken 

kombinerar detaljrika, realistiska 3D-renderade illustrationer med abstraherade 

illustrationer i form av silhuetter och enkla kartor, samt fotografier på fossiler, 

djur med liknande drag, etcetera.  

Även i denna bok ser vi befjädrade raptorer. En möjlig källa till förvirring kan 

dock vara det faktum att boken diskuterar pterosaurier och plesiosaurier trots att 

dess titel är ”Dinosaurierekord”. Boken nämner i inledningen av boken, 

närmade bestämt på sida 7, att dessa inte är dinosaurier, men detta skulle lätt 

kunna missas av ett barn som inte lusläser boken. 

Illustrationerna i Jurassic world: Där dinosaurier väcks till liv består liksom 

Dinosaurierekord av 3D-renderade bilder av dinosaurer, kombinerat med 

abstraherade silhuetter för storleksjämförelser, och bilder tagna från filmen 

Jurassic world. Den innehåller dock en del faktafel, vilket möjligtvis kan bero 

på att den är baserad på en film och vill vara trogen den. Detta kan dock 

betraktas som ett problem för en bok som presenteras som facklitteratur, och 

som sorteras in bland denna av biblioteket i fråga. Ett bra exempel på bokens 

brister är uppslaget om velociraptorer, på sidorna 26-27. Boken överdriver 

storleken på velociraptorer (och även på andra djur, som mosasaurier på sidan 

16), och även här porträtteras velociraptorer utan fjädrar. Boken presenterar 

också den fiktiva dinosaurien Indominus rex vid sidan av de faktiska 

dinosaurierna. 

Värt att nämna är också att abstraktionsnivån i silhuettbilderna är väldigt ojämn. 

De förhistoriska djurens silhuetter är återgivna med anatomin i behåll, medan 

den mänskliga silhuetten är av samma abstraherade typ som man ser på 

toaletter, omklädningsrum och liknande. 
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Sammanfattningsvis så kan man konstatera att det av allt att döma inte finns 

några överenskommelser om vilken stil som är bäst lämpad för informativa och 

samtidigt lättillgängliga paleontologiska illustrationer för barn. Bara i dessa fem 

böcker kan vi se både stiliserade och realistiska illustrationer, gjorda i både 2D 

och 3D. 

Böckerna är också inkonsekventa i hur tydliga de är med sådant som ofta 

missförstås, såsom huruvida pteosaurier är dinosaurier eller ej och huruvida 

velociraptorer och dess släktingar hade fjädrar.  

En konstant faktor bland alla böckerna är dock att alla storleksjämförelser är 

gjorda via silhuetter, liknande min ”Vuxenstil”.  

5:4 Utprovning 

Uppslagen prövades ut på skolklasser i mellanstadieålder. Efter en kort 

introduktion av mig själv och min undersökning, samt en förklaring om syftet 

med projektet och hur det ska gå till så fick barnen titta på testuppslagen i 15 

minuter. Därefter så fick de lägga undan testuppslagen och frågeformulär 

delades ut. De fick 10 minuter på sig att svara på frågorna, och när det var klart 

så samlades papperna in igen och jag tackade klassen för deras samarbete.  

5:5 Analys av utprovningsresultat 

När testen genomförts och formulären samlats in så analyserades testresultatet. 

Antalet rätt ifrån varje informant räknades och fördes in i tabeller, där man kan 

se vilken stil de olika klasserna fick testa och hur många rätt den fick (I både 

genomsnitts- och medianform) i fem olika kategorier: I alla frågor sammanlagt, 

i frågorna rörande icke-dinosaurier, i frågorna rörande dinosaurier, i frågorna 

kopplade till helsidesillustrationerna och i frågorna kopplade till kartorna och 

storleksjämförelserna. Detta gjordes för att man skulle kunna se om en viss stil 

påverkar resultatet i alla kategorier av illustrationer, eller bara av vissa. 

Dessa tabeller finns bifogade bland bilagorna i denna rapport (Bilaga 6). 

Totalt sätt genomfördes testen på 4 olika grupper av informanter, så varje stil 

testades två gånger. Resultaten från utprovningen visade att informanterna i 

nästan alla kategorier fick mer rätt när de studerat de barnanpassade stiliserade 

illustrationerna, kontra de vuxenanpassade realistiska illustrationerna. (Det 

genomsnittliga procentantalet rätt från de stiliserade illustrationerna var 65,5 

procent, och de realistiska illustrationernas motsvarande siffra var 59,1 procent. 

I jämförelsen av antalet rätt bland frågorna relaterade till 

helsidesillustrationerna kontra kartorna och storleksjämförelserna så fick alla 

klasser fler rätt bland frågorna i den förstnämnda kategorin. Även i denna 

kategori så gav de stiliserade illustrationerna fler rätt - i genomsnitt 76,5 

procent för helsidesbilder och 54 procent rätt för kartor och storleksjämförelser, 

kontra 68,9 respektive 48,4 för de realistiska bilderna.  
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Avvikelserna bland siffrorna var inte så särskilt stor i några klasser, så även 

mediansiffrorna pekade på samma resultat. Med andra ord så verkar 

barnanpassade illustrationer frambringa ett bättre resultat hos målgruppen, 

speciellt i jämförelse med abstraherad information. 

Tabell över testpersonernas genomsnittliga antal rätt i de olika kategorierna. 

Ett resultat som förvånade var det faktum att alla klasser i snitt fick fler rätt på 

frågor om icke-dinosaurier än om dinosaurier, oavsett vilken stil de granskade. 

Det genomsnittliga antalet rätt bland frågorna om icke-dinosaurier är 70,5 

procent rätt för de stiliserade illustrationerna och 67,5 procent för de realistiska 

illustrationerna. Bland frågorna om dinosaurier så var motsvarande siffra 59,5 

respektive 59,6. 

Vad detta beror på är oklart. En hypotes kan vara att barnen fått fel bild av 

välkända dinosaurier från felaktiga porträtteringar av dem, men detta kan vara 

föremål för vidare forskning.  

Ytterligare en sak som är värd att nämna är det faktum att just kategorin ”frågor 

om dinosaurier” var den enda kategorin där en realistisk stil gav ett bättre 

svarsresultat än en stiliserad, om än med en liten marginal. (59,6 respektive 

59,5). Detta kan tyda på att förkunskap kan spela en liten roll i vilken stil som 

fungerar bäst, men att skillnaderna sannolikt inte är så stora. 
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5:6 Resultat av intervju 

Intervjun genomfördes via Skype, där den spelades in och transkriberades. 

Transkriberingen finns tillgänglig bland denna rapports bilagor (Bilaga 7). 

Enligt informanten så ersätts illustrationer gradvis med foton ju äldre 

målgruppen för läromedlet är, men när det kommer till avbildningar av saker 

som inte kan observeras direkt så rekommenderade informanten att använda 

realistiska avbildningar när man vill ge en helhetsbild av det som ska illustreras 

och använda sig av en stiliserad, abstraherad manér när man vill visa något 

specifikt. Ett exempel som informanten tog upp är att visa en vulkan i 

genomskärning för att förklara hur de fungerar, men i mitt fall så kan detta 

appliceras på storleksjämförelserna. De behöver inte ge en helhetsbild av djuret 

och deras beteende, de behöver bara visa deras storlek i förhållande till 

människor. 

Dock så kan man enligt informanten inte abstrahera hur mycket som helst, 

eftersom målgruppen kan ha svårt att förstå abstraherad information i 

diagramform och liknande. Hen säger att diagram först dyker upp i läromaterial 

i mellanstadieålder, och då är det väldigt enkla sådana.  

Informanten menar även att illustrationer för en faktabok ska vara korrekta, 

men att det samtidigt måste tilltala målgruppen. En alltför komplicerad 

illustration kommer vara svår för målgruppen att ta till sig, menar informanten.  

Informanten påpekar också att man bör hålla jämlikhet i åtanke med 

illustrationerna, vilket bland annat innefattar att teckna lika många pojkar och 

flickor och att representera minoriteter, funktionshinder etcetera. Just detta är 

inte så väldigt relevant till min bok, eftersom den inte fokuserar på människor. 

De människoavbilderna som finns, närmare bestämt människan som används i 

storleksjämförelser, varierar dock i etnicitet och kön just för att hålla jämlikhet i 

åtanke. 

Med andra ord, en lämplig illustrationsstil för faktaböcker om paleontologi 

riktade till barn är en balansgång, där illustrationerna måste vara korrekta utan 

att bli för komplicerade eller ointressanta för målgruppen. En viss abstraktion är 

nödvändig när man försöker förklara något specifikt istället för att visa en 

helhet, men man kan inte abstrahera hur långt som helst utan att riskera att 

målgruppen inte förstår. Det är svårt att dra en exakt gräns för vad som är för 

abstrakt, men med tanke på mina tidigare nämnda forskningsresultat så är det 

inte orimligt att de abstraherade förklarande illustrationerna i den 

vuxenanpassade stilen var för abstrakta för målgruppen.  
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6. Gestaltning 

 

Efter att alla tester genomförts så designade jag ett färdigt kapitel för en 

faktabok.  

Enligt min intervjuinformant så tar barn lättare åt sig av en illustration om de 

känner att den är på deras nivå, och testresultatet förstärker denna synpunkt 

med tanke på att de barnanpassade bilderna gav likvärdiga eller bättre svar i alla 

kategorier utom en. Informanten påstod även att abstraherad informationsgrafik 

är svårförståelig för barn, vilket man kan se på de sämre resultaten bland 

frågorna relaterade till de abstraherade grafiska elementen.  

 

Informanten påstod även att även om en illustration är stiliserad så bör den 

fortfarande vara ”korrekt”, så djuren som illustreras ska fortfarande produceras 

med korrekt anatomi, korrekt levnadssätt etcetera. Som tidigare så ska jag 

skissa illustrationerna på ett sätt som hade kunnat användas som grund för både 

en realistisk och en stiliserad bild, men jag ska arbeta vidare på den på samma 

sätt som i de stiliserade bilderna som producerats till testuppslagen. 

Efter att undersökningarna givit mig ett resultat så påbörjade jag arbetet med en 

gestaltning av en faktabok, med illustrationer i den barnanpassade stilen. 

Processen hade inletts redan innan testen genom att skriva texten, eftersom den 

var oberoende av undersökningsresultaten. Även skisser för illustrationerna 

påbörjades i förväg, då jag som jag nämnt tidigare utgick från samma skiss i 

båda stilvarianterna.  

 

När jag kommit fram till undersökningarnas resultat så började jag med arbetet 

att färdigställa illustrationerna, för att sedan formge dem till ett uppslag. 

Eftersom uppslaget huvudsakligen ska visas i digital form i presentationen av 

denna forskning så produceras dem i RGB-färgformat, och en eventuell 

CMYK-konvertering kommer inte ske förrän vid en eventuell möjlighet att 

skapa en tryckt bok. 

Den tidigare använda illustrationen av en flicka för storleksjämförelserna 

användes även här, och två nya illustrationer av en hand och ett finger 

producerades för storleksjämförelserna av djur som är för små för att märkas 

vid sidan av en fullkroppsbild av en människa. Handen och fingret fick andra 

hudfärger än människan i helsidesbilden, just för att få variation och jämlikhet. 

Jag såg också till att teckna djuren ur en tydlig vinkel, vilket enligt Cairo (2012 

sid. 142-143) gör bilderna lättare att tyda.  

I den färdiga boken så planerar jag att använda mig av olika teckningar av 

människor med samma längd i olika kapitel, för att kunna få ytterligare 
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variation i kön och etnicitet. Informanten jag intervjuade informerade mig om 

att just detta är något som värderas högt bland vissa förlag. 

Dessa återkommande illustrationer kommer även hjälpa till att via ”likhetens 

lag” gruppera ihop kapitlens uppslag. Läsaren kommer förstå att alla uppslag 

med storleksjämförelser behandlar en ny art, och omvänt så kan det också 

hjälpa läsaren att förstå att denna illustration alltid förklarar samma sak. 

Tre varianter av storleksjämförelser, med olika hudfärger i de olika bilderna. 

 

Precis som i de barnanpassade testillustrationerna så gav jag dessa illustrationer 

tydliga former, en relativt låg detaljnivå, klara färger och tydliga former. Mina 

undersökningar visade på att detta var ett effektivt sätt att få målgruppen att ta 

in informationen och känna att informationen angår dem. Jag har dock 

fortfarande varit noga med att granska fossil, forskning och andra avbildningar 

av djuren, samt levande släktingar, för att se till att illustrationerna fortfarande 

är faktamässigt korrekta. 

Det färdiga kapitlet finns bifogat bland denna rapports bilagor (Bilaga 8). 



38 
 

Stiliserade illustrationer av de kambriska arterna hallucigenia och opabinia. 

 
Ett exempel på ett uppslag från det färdiga exempelkapitlet. 
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7.Slutsats & diskussion 

7:1 Slutsats 

Under denna undersökning för att hitta ett lämpligt illustrationsmaner för en 

paleontologisk barnbok så har jag granskat illustrationsmanér i ett antal olika 

böcker, och kommit fram till att det inte verkar finnas några överenskommelser 

om lämpliga illustrationsmanér i paleontologiska faktaböcker för barn. Därför 

så tror jag att min undersökning och dess resultat kan vara ett bidrag till bättre 

utformad facklitteratur inom ämnet.  
Med hjälp av testerna på målgruppen och intervjun så har jag har kommit fram 

till en slutsats som pekar på att vissa illustrationsmanér tillfredsställer 

målgruppens behov bättre än andra. 

Resultaten från testen gav mig ett svar på frågeställningen ”vilken nivå av 

abstraktion är mest lämpad för faktaböcker om paleontologi riktade till barn i 

mellanstadieålder?” är att en lämplig illustrationsstil för en paleontologisk 

barnbok är stiliserade, men samtidigt faktamässigt korrekta bilder med en 

föreställande stil på storleksjämförelser och kartor. 

Med andra ord, stilen som användes för det barnanpassade designförslaget är 

den mest lämpliga. Det är en stil där målgruppen känner att materialet ”angår” 

dem, och där de inte tvingas till att tolka alltför abstrakt information för deras 

åldersgrupp.  

Mina tester har lett mig till slutsatsen att den stilen inte försämrar 

informationsvärdet för målgruppen, utan istället gör illustrationerna lättare att ta 

till sig. Intervjun stärkte dessa slutsatser vidare. 

 

Svaret på frågan ”Vilken förkunskap kan målgruppen tänkas ha baserat på den 

fakta de sannolikt exponerats för?” är att målgruppen sannolikt är mycket mer 

bekant med dinosaurier än med icke-dinosaurier, men att den kunskap de har 

inte alltid är korrekt eftersom mycket av den media de kan tänkas ha 

konsumerat porträtterar vissa dinosaurier inkorrekt. 

 

 

Svaret på frågan ”spelar den sannolika förkunskapen någon roll i vilken nivå av 

bildabstraktion som kommunicerar fakta bäst?” är att förkunskap spelar en 

tillräckligt stor roll för att skapa en skillnad i vilken stil som ger bäst resultat, 

även om skillnaden inte är stor. Baserat både på intervjun och testet så verkar 

det som att målgruppen är mer mottagliga för avancerade illustrationer om de är 

bekanta med ämnet sen tidigare. Skillnaden i resultat var dock så liten att man i 

en bok som exempelvis behandlar både kända och obskyra förhistoriska djur 

bör använda en barnanpassad stil till hela boken. 
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Svaret på frågan ”vilken stil passar bäst för ett ämne som målgruppen kan 

tänkas ha mindre kunskap om?” är att en mer barnanpassad stil är lämplig för 

ämnen där målgruppen sannolikt har mindre förkunskap.  

 

Genom denna undersökning så har jag förhoppningsvis bidragit till att hitta ett 

lämpligt och effektivt sätt att informera om ämnet via informativ illustration. 

Jag har också möjligheten att med hjälp av kunskapen som undersökningarna 

givit mig skapa en färdig bok med bra informationsvärde. 

7:2 Diskussion 

En eventuell brist i den här undersökningen är det faktum att jag på grund av 

den korta tidsramen och det faktum att andra halvan av vårterminen är en 

intensiv tid för skolor inte lyckades få till så särskilt många test på målgruppen. 

Om jag hade fått testa på fler klasser så hade kanske kvaliteten på datan blivit 

bättre, och resultatet hade kanske till och med blivit annorlunda.  

Om mer tid hade funnits så hade det kanske också varit möjligt att granska ett 

större utsnitt av paleontologifokuserad media som barn konsumerar, som 

exempelvis filmer, tv-serier, spel och fler böcker, för att få en mer komplett bild 

av deras möjliga förkunskaper.  

Det hade också varit rimligt att utöver olika illustrationsstilar också testa olika 

formgivningar av boken, för att se om även detta kunde påverka hur 

målgruppen tog in den information som presenterades för dem. 

Vad beträffar stiliseringen av illustration så är det inte lätt att veta vad som är 

”rätt” nivå av abstraktion. Det finns ingen skarp gräns mellan abstraktion och 

realism utan det är en glidande skala. Den stilen jag använde i den slutgiltiga 

gestaltningen är en produkt av att studera linjer och färger i paleontologiska 

illustrationer som lutar mer åt det stiliserade hållet, och applicera dem på 

skisser med korrekt anatomi. Detta för att porträtteringen av djuren fortfarande 

skulle vara faktamässigt korrekt. Det går att argumentera för att även detta 

skulle kunna stiliseras, men frågan är om bilderna då skulle förlora 

informationsvärde.  

Abstraktion av illustration hade kunnat undersökas vidare genom att 

exempelvis göra fler stilvariationer att testa på målgruppen, samt genom att 

genomföra fler intervjuer med sakkunniga. 

 

När det kommer till forskningen för de paleontologiska illustrationerna så har 

jag också på grund av tidsbegränsning inte kunnat kontakta sakkunniga inom 

paleontologi för faktagranskning, så risken finns att jag kan ha upprepat andras 

felaktigheter. Jag har dock granskat flera olika källor och granskat deras 

validitet för att försöka göra illustrationerna så korrekta som möjligt. 
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8. Förslag till vidare forskning 

Varför fick de flesta eleverna fler fel om dinosaurier? Kan detta bero på felaktig 

information de fått ifrån andra gestaltningar? 

Spelar en faktaboks formgivning roll i hur informationen tas in? 

Vilken förkunskap kan målgruppen tänkas ha baserat på paleontologifokuserad 

media i stort, inte bara på faktaböcker? 

Påverkar läsarnas sannolika förkunskap deras läsbeteende? 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

9. Källförteckning 

 

9:1 Tryckta källor  
 

Anderson, J., Beatty, R., Benson, R., Braiser, M., Brusatte, S., Burnie, D., 

Buttler, C., Clack, J., Cleal, C., Cope, J., Coward, F., Crane, P., Dennis-Bryan, 

K., Duffin, C., Hone, D., Johanson, Z., Mcnamara, K., Milner, A., Naish, D., 

Owens, R., Palmer, D., Parsons, K., Prothero, D., Thomas, B., Xing, X (2009) 

Prehistoric life: The definitive visual history of life on earth. Dorling 

Kindersley Limited: London. ISBN 978-1405337045 

 

Bergström, Bo (2015) Effektiv visuell kommunikation. Nionde upplagan. 

Carlsson bokförlag: Stockholm. ISBN 978-9173317030 

Cairo, A (2012) The Functional Art: An introduction to information graphics 

and visualization. New riders publishing: Indianapolis. ISBN 978-0321834737 

Dalen, M (2015) Intervju som metod. Andra upplagan. Gleerups utbildning AB: 

Malmö. ISBN 978-9140688293 

Denscombe, M (2014) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Tredje upplagan. Studentlitteratur AB: Lund.  

ISBN 978-9144109145. 

 

Dixon, D (2018) When the Whales Walked: And Other Incredible Evolutionary 

Journeys. Words & pictures: London. ISBN 978-1912413973. 

 

Egerkrans, J (2017) Alla tiders dinosaurier. B. Wahlströms: Stockholm. 

 ISBN 978-9132168925. 

 

Hawkins, E (2017) Atlas of Dinosaur Adventures: Step Into a Prehistoric 

World. Wide eyed editions: New York. ISBN 978-1786030351. 

 

Hodgers, E (2003) The guild handbook of scientific illustration. 2nd edition. 

John Wiley & Sons: Hoboken. ISBN 978-0471360117. 

Holsanova, J (2010) Myter och sanningar om läsning. Norstedts: Stockholm. 

ISBN 978-9113028415. 

Johansson, K., Lundberg, P., Ryberg, R., (2006) Grafisk kokbok- tredje 

reviderade upplagan. Bokförlaget Arena: Malmö. ISBN 9178-432243 

Kalman, B (2005) Camouflage: Changing to Hide (Natures Changes). Crabtree 

publishing: St. Catharines. ISBN 978-0778722724 



43 
 

Larsson, L (2014) Tillämpad kommunikationsvetenskap: fjärde upplagan. 

Studentlitteratur AB: Lund. ISBN 978-9144091648 

 

Naish: D. (2014) Dinosaurierekord. Pagina förlags AB: Sundbyberg. ISBN 

978-9163610516. 

 

Rowlands: C (2015) Jurassic world: där dinosaurier väcks till liv. Pagina 

förlags AB: Sundbyberg. ISBN 978-9163611148. 

 

Sheppard, S (2009) Varning för köttgänget. Bonnier Carlsen: Stockholm. ISBN 

978-9163864186 

 

Turnbull, S (2005) Lätta fakta om dinosaurier. Berghs förlag: Stockholm. ISBN 

978-9150215694 

 

Ware, C (2012) Information Visualization: Perception for Design: Third 

Edition. Morgan Kaufmann Publishers: Burlington. ISBN 978-0123814647 

Wikberg, E (2019) Bokförsäljningsstatistiken. Svenska bokhandlareföreningen: 

Stockholm.  

ISBN 978-9198344288.  

https://www.forlaggare.se/sites/default/files/rapport_helar_2018_webb.pdf 

 

 

 

9:2 Digitala källor  
 

American Museum of Natural History (2007) Velociraptor Had Feathers. 

www.sciencedaily.com/releases/2007/09/070920145402.htm  [2019-05-15] 

Box office mojo (u.å) Jurassic world. 

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=jurassicpark4.htm [2019-04-25] 

Box office mojo (u.å) Jurassic world: Fallen kingdom. 

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=jurassicworldsequel.htm [2019-

04-25] 

Schützer, K (2012) Apan eller Gud – vad är vårt ursprung? 

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/apa-eller-skapelse-oenighet-om-vart-

ursprung [2019-04-25] 

Svt (2006) En av fyra ifrågasätter evolutionen. https://www.svt.se/nyheter/en-

av-fyra-ifragasatter-evolutionen [2019-04-25] 

https://www.forlaggare.se/sites/default/files/rapport_helar_2018_webb.pdf
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/09/070920145402.htm
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=jurassicpark4.htm
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=jurassicworldsequel.htm
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/apa-eller-skapelse-oenighet-om-vart-ursprung
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/apa-eller-skapelse-oenighet-om-vart-ursprung
https://www.svt.se/nyheter/en-av-fyra-ifragasatter-evolutionen
https://www.svt.se/nyheter/en-av-fyra-ifragasatter-evolutionen


44 
 

 

9:3 Bildkällor  

 
Lip Kee (2014) African Skimmer (Rynchops flavirostris) 

https://www.flickr.com/photos/lipkee/24310826466/ [2019-05-08] 

 

Freepik (u.å) World map blue template. https://www.freepik.com/free-

vector/world-map-blue-template_718596.htm [2019-04-25] 

 

https://www.freepik.com/free-vector/world-map-blue-template_718596.htm 

 

Musée d'histoire naturelle de Bruxelles (2010) Fossil specimen of 

Rhamphorhynchus munsteri, YPM 1778 (example number 33 in Wellnhofer, 

1975). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rhamphorhynchus#/media/File:Rhamphorhynchu

s_munsteri.jpg [2019-05-08] 

 

9:4 Den färdiga gestaltningens källor 

Anderson, J., Beatty, R., Benson, R., Braiser, M., Brusatte, S., Burnie, D., 

Buttler, C., Clack, J., Cleal, C., Cope, J., Coward, F., Crane, P., Dennis-Bryan, 

K., Duffin, C., Hone, D., Johanson, Z., Mcnamara, K., Milner, A., Naish, D., 

Owens, R., Palmer, D., Parsons, K., Prothero, D., Thomas, B., Xing, X (2009) 

Prehistoric life: The definitive visual history of life on earth. Dorling 

Kindersley Limited: London. ISBN 978-1405337045 

Strauss (2018) Haikouichthys.  https://www.thoughtco.com/overview-of-

haikouichthys-1093670 [2019-05-23] 

Strauss, B. (2018) Facts and Figures About the Prehistoric Pikaia. 

https://www.thoughtco.com/history-of-pikaia-1093695 [2019-05-23] 

Strauss, B. (2018) 500 Million Years of Fish Evolution. 

https://www.thoughtco.com/500-million-years-of-fish-evolution-1093316 

[2019-05-23] 

https://www.flickr.com/photos/lipkee/24310826466/
https://www.freepik.com/free-vector/world-map-blue-template_718596.htm
https://www.freepik.com/free-vector/world-map-blue-template_718596.htm
https://www.freepik.com/free-vector/world-map-blue-template_718596.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhamphorhynchus#/media/File:Rhamphorhynchus_munsteri.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhamphorhynchus#/media/File:Rhamphorhynchus_munsteri.jpg
https://www.thoughtco.com/overview-of-haikouichthys-1093670
https://www.thoughtco.com/overview-of-haikouichthys-1093670
https://www.thoughtco.com/history-of-pikaia-1093695
https://www.thoughtco.com/500-million-years-of-fish-evolution-1093316


45 
 

Strauss, B. (2018) The Cambrian Period (542-488 Million Years Ago). 

https://www.thoughtco.com/cambrian-period-542-488-million-years-1091425 

[2019-05-23] 

Royal Ontairo museum (2011 Anomalocaris canadensis. https://burgess-

shale.rom.on.ca/en/fossil-gallery/view-species.php?id=1&ref=a& [2019-05-23] 

Royal Ontairo museum (2011) Hallucigenia sparsa. https://burgess-

shale.rom.on.ca/en/fossil-gallery/view-species.php?id=60&ref=a& [2019-05-

23] 

Royal Ontairo museum (2011) Pikaia gracilens. https://burgess-

shale.rom.on.ca/en/fossil-gallery/view-species.php?id=101&ref=a& [2019-05-

23] 

Royal Ontairo museum (2011) opabinia regalis.https://burgess-

shale.rom.on.ca/en/fossil-gallery/view-species.php?id=93 [2019-05-23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thoughtco.com/cambrian-period-542-488-million-years-1091425
https://burgess-shale.rom.on.ca/en/fossil-gallery/view-species.php?id=1&ref=a&
https://burgess-shale.rom.on.ca/en/fossil-gallery/view-species.php?id=1&ref=a&
https://burgess-shale.rom.on.ca/en/fossil-gallery/view-species.php?id=60&ref=a&
https://burgess-shale.rom.on.ca/en/fossil-gallery/view-species.php?id=60&ref=a&
https://burgess-shale.rom.on.ca/en/fossil-gallery/view-species.php?id=101&ref=a&
https://burgess-shale.rom.on.ca/en/fossil-gallery/view-species.php?id=101&ref=a&
https://burgess-shale.rom.on.ca/en/fossil-gallery/view-species.php?id=93
https://burgess-shale.rom.on.ca/en/fossil-gallery/view-species.php?id=93


46 
 

10. Bilagor 
 

10:1 Utlåningsstatistik  

 

Nr Hylla Författare Titel 

1 uUd Sheppard, Sarah Det var en gång- massor av dinosaurier 

2 uUd Sheppard, Sarah Varning för Köttgänget 

3 uUd Turnbull, Stephanie Lätta fakta om dinosaurier 

4 uUd Egerkrans, Johan Alla tiders dinosaurier 

5 uUd(x) Sheppard, Sarah Dino ABC 

6 uUd Sheppard, Sarah Dino 1, 2, 3 

7 uUd Naish, Darren Dinosaurierekord 

8 uUd Sheppard, Sarah Färger med dino 

9 uUd Rowlands, Caroline Jurassic World - där dinosaurier väcks till liv 

10 uUd Woodward, John Allt du behöver veta om dinosaurier 

11 uUd Egerkrans, Johan Flygödlor och havsmonster 

12 uUd Firth, Rachel Dinosauriernas värld 

13 uUd Colson, Rob Skelett - dinosaurier och andra förhistoriska djur 

14 uUd Snow, Alan Så funkar dinosaurier 

15 uUd Bitskoff, Aleksei Hjälp! Det är en T-rex i stan 

16 uUd(x) Growick, Dustin Dinosaurier 

17 uUd Hédelin, Pascale Nyfiken på dinosaurier 

18 uUd Hibbert, Clare Uppslagsbok om dinosaurier och andra förhistoriska djur 

19 uUd Farndon, John Stenar, ädelstenar och mineral 

20 uUd   Rymdstenen 

21 uUd Sheppard, Sarah Dino deluxe 

22 uUd De la Bédoyère, Camilla Fantastiska djur och odjur 

23 uUd Dixon, Dougal Om dinosaurierna levde idag 

24 uUd   Fråga en dinosaurie 

25 uUd Miles, Liz Grymma dinosauriefakta 

26 uUd Mills, Andrea Fokus på dinosaurier 

27 uUd   Lär dig mer om dinosaurier 

28 uUd Säfström, Maja Fantastiska fakta om djur från förr 

29 uUd Wormell, Chris Dinosaurium 

30 uUd Hansegård, Jens Jordens utdöda djur 

31 uUd McNab, Chris Mitt stora lexikon om dinosaurier och förhistoriska kräldjur 

32 uUd Sjöberg, Lena Kalla fakta om is 

33 uUd Bitskoff, Aleksei Hjälp! Det är en triceratops i kojan 

34 uUd/O Cullimore, Stan Urgamla dinosaurier 
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35 uUd Jökulsson, Illugi De 15 mest aggressiva dinosaurierna 

36 uUd Manning, Mick Stör inte en dino som äter 

37 uUd Thomson, Ruth Dinosaurier 

38 uUd Cole, Stephen Dinosauriernas tid 

39 uUd Hansson, Anna Fasliga fakta om utdöda bestar 

40 uUd Malam, John Stora boken om dinosaurier och andra förhistoriska varelser 

41 uUd Stidworthy, John Däggdjuren tar över 

42 uUd Benton, Michael Dinosaurier 

43 uUd Cowan, Laura Dinosaurier 

44 uUd Miles, Liz Killer dinosaurs 

45 uUd Parker, Steve Stenar 

46 uUd Symes, Robert F Kristaller & ädla stenar 

47 uUd Wood, Jenny Livet i grottor 

48 uUd Bengtsson, Torsten Dinosaurier och livet på jorden 

49 uUd Falk, Bisse Stenboken 

50 uUd Kallenberg, Lena Urtidsboken 
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10:2 Frågeformulär  
 

Klass:_________                                

Anomalocaris 

 

Man har hittat fossil från Anomalocaris på flera stora 

öar, men på vilken av dessa öar har man inte hittat 

det? 

 Australien 

 Grönland 

 Madagaskar 

  

Vad använde Anomalocaris för att simma? 

 Fenlika plattor. 

 Vattenströmmar den sprutade ut. 

 Simhud. 

 

Vilka moderna djur är Anomalocaris närmast släkt 

med? 

 Kräftor 

 Spindlar 

 Skalbaggar 

 

Hur stor kunde Anomalocaris bli? 

 2 meter 

 30 cm 

 60 cm 

 

Rhamphorynchus 

 

Vad åt Rhamphorynchus? 

 Insekter 

 Fåglar 

 Fisk och bläckfisk 

 

Rhamphorynchus var ungefär bara lite större än en 

vanlig fågel- Vilken? 

 Duva 

 Kanadagås 

 Kråka 

Skola:__________________ 

 

I Vilka världsdelar har man hittat fossil av 

Rhamphorynchus? 

 Europa & Afrika 

 Nord- och sydamerika 

 Asien & australien 

 

Hur skaffade Rhamphorynchus mat? 

 Genom att dra näbben igenom vattnet. 

 Genom att stjäla mat från andra djur. 

 Genom att leta uppspolad mat på 

stranden. 

 

Pakicetus 

 

Pakicetus var en förfader till- Ja, vad? 

 Sälarna. 

 Valarna. 

 Sjökorna. 

 

Vad var speciellt med Pakicetus ögon? 

 

 De kunde se i mörker. 

 De satt högt uppe på huvudet. 

 De kunde se mycket långa avstånd. 

 

Var har man hittat fossil av Pakicetus? 

 Pakistan. 

 Australien. 

 Spanien. 

 

Pakicetus var ungefär lika stor som ett existerande 

djur, men vilket? 

 Häst 

 Varg 

 Gris 
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Velociraptor 

 

Ungefär hur lång var en velociraptor? 

 5 meter 

 8 meter 

 2 meter 

 

Var har man hittat fossil av velociraptor? 

 Östasien 

 Sydafrika 

 Västafrika 

 

Vad gjorde velociraptor till en bra jägare? 

 Den var stark. 

 Den var duktig på att smyga. 

 Den var snabb. 

 

Vad var Velociraptors hud täckt av? 

 Fjäll 

 Fjädrar 

 Hår 

 

Iguanadon 

 

Vad var speciellt med sättet som Iguanadon åt? 

 Den kunde tugga. 

 Den åt bara bark. 

 Den kunde gräva upp rötter som andra 

dinosaurier inte kom åt. 

 

Iguanadon var väldigt utspridd, men i vilken världsdel 

har man inte hittat några fossil av den? 

 Australien 

 Sydamerika 

 Asien 

 

 

Var satt de stora taggarna på en Iguanadon? 

 På nosen. 

 På svansen. 

 På tummen. 

 

Hur stor var en iguanadon? 

 10 meter. 

 15 meter. 

 20 meter. 

 

 

Ankylosaurus 

 

I vilken världsdel fanns Ankylosaurus? 

 Europa 

 Afrika 

 Nordamerika 

 

Vad använde Ankylosaurus för att försvara sig? 

 Pansar 

 Klor 

 Horn 

 

Hur stor var en Ankylosaurus? 

 12 meter 

 4 meter 

 7 meter 

 

Vad använde Ankylosaurus sin svansklubba till? 

 För att jaga. 

 För att försvara sig. 

 För att fälla träd för att komma åt mat. 
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10:3 Förfrågan 

 
Jag heter Stina Rudebjer och jag läser programmet ”Informativ illustration” på 

Mälardalens högskola i Eskilstuna. Jag gör för närvarande ett examensarbete i form av 

en faktabok om paleontologi, riktad till barn i mellanstadieålder. Jag ber härmed om 

tillstånd att låta ert barn medverka i ett test av olika illustrationsstilar. 

Meningen med testen är att lista ut vilken illustrationsstil som är mest passande för 

målgruppen. Detta test kommer genomföras genom att barnen får titta på sex 

uppslag med text och illustrationer om förhistoriska djur, och efteråt får svara på 

frågor om djuret. Olika klasser ska få titta på olika illustrationsstilar, och på detta sätt 

ska jag undersöka vilken illustrationsstil som bäst hjälper målgruppen att ta in 

informationen. 

Barnen kommer få två minuter per uppslag för att titta på designförslagen, och sedan 

10 minuter för att svara på frågorna. Sammanlagt kommer hela försöket som mest ta 

30 minuter, inräknat tid för att förklara processen och att dela ut och samla in papper. 

Resultaten kommer sedan granskas och ett genomsnitt av de olika klasserna kommer 

räknas ut, för att se vilken illustrationsstil som ger bäst resultat. Inga namn på de 

deltagande barnen kommer ges ut eller nämnas någonstans, varken i den 

vetenskapliga rapporten eller i den färdiga boken.  

För att se till att barnen inte skäms över eventuella felaktiga svar så ska jag göra det 

tydligt för dem att syftet med försöket inte är att testa deras kunskapsnivåer. 

 

Rapporten kommer att läsas av lärare, studenter och handledare på 

Informationsdesignsprogrammet i Mälardalens högskola, Eskilstuna. Rapporten 

kommer även att publiceras på databasen DiVa. 

 

☐   Jag samtycker till att mitt/mina barn deltar i studien.    

☐   Jag samtycker inte till att mitt/mina barn deltar i studien. 

 

Elevens namn: 

______________________________________________________________________ 

Skolans namn: 

______________________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift: 

__________________________________________________________ 
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10:4 Vuxenanpassade testuppslag 
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10:5 Barnanpassade testuppslag 
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10:6 Tabell över utprovningsresultat  

 Stil Antal informanter Antal rätt- Genomsnitt Antal rätt- Median   

Klass A "Realism" 20  14,9 - 62,1 % 15,5 - 64,6 %   

Klass  B "Stiliserat" 17  15,77 -  66  % 16 - 67 %    

Klass C "Realism" 4  

13,5 - 56 
%  

13,5 - 56 
%    

Klass D "Stiliserat" 6  

15,5 - 65 
%  16 -  67 %    

           

  Stil Antal informanter Antal rätt- Genomsnitt Antal rätt- Median  
Klass A: icke-
dinosaurier "Realism" 20  8,4 - 70 %  8 - 66,7 %   

Klass A:Dinosaurier "Realism" 20  6,5 - 54,2 % 6,5 - 54,2 %  
Klass B: Icke-
dinosaurier "Stiliserat" 17  8,6 - 72 %  9 - 75 %   

Klass B- Dinosaurier "Stiliserat" 17  7,1 - 59 %   7 - 58 %   
Klass C- Icke-
dinosaurier "Realism" 4  7,8 - 65 %  8 - 67 %   

Klass C- Dinosaurier "Realism" 4  7,8 - 65 %  8 - 67 %   
Klass D- icke-
dinosaurier "Stiliserat" 6  8,3 - 69 %  8,5 - 71 %   

Klass D- dinosaurier "Stiliserat" 6  7,2 - 60 %  7 - 58 %   

          

          

   Stil Antal informanter Antal rätt-Genomsnitt Antal rätt- Median 

Klass A:Huvudillustrationer "Realism" 20  9,1 - 75,8 % 
10 - 83,3 
%  

Klass A: Sidoillustrationer "Realism" 20  5,6 - 46,7 % 6 - 50 %  

Klass B: Huvudillustrationer "stiliserat" 17  9,1 - 76 %  10 - 83 %  

Klass B: sidillustrationer  "stiliserat" 17  6,7 - 56 %  6 - 50 %  

Klass C: Huvudillustrationer "Realism" 4  7,5 - 62 %  7,5 - 62 %  

Klass C: Sidoillustrationer "Realism" 4  6 - 50 %  6 - 50 %  

Klass D: Huvudillustrationer "stiliserat" 6  9,2 - 77  %  9 - 75 %  

Klass D: Sidoillustrationer "stiliserat" 6  6,3 - 52 %  7 - 58 %  

          

          

        

        

       

    Realistiskt Stiliserat     

Genomsnittligt antal rätt- Dinosaurier 59,6 59,5     

Mediant antal rätt- dinosaurier  60,1 58     

Genomsnittligt antal rätt- icke- dinosaurier 67,5 70,5     

Mediant antal rätt- icke-dinosaurier  66,9 73     

Genomsnittligt antal rätt- huvudillustrationer 68,9 76,5     
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Mediant antal rätt- Huvudillustrationer 72,7 79     

Genomsnittligt antal rätt- Sidoillustrationer 48,4 54     
Mediant antal rätt- 
Sidoillustrationer  50 57     

Genomsnittligt antal rätt- totalt  59,1 65,5     

Mediant antal rätt- totalt  59,1 65,5     
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10:7 Transkription av intervju  
 

-Hej! Jag heter Stina Rudebjer, och jag arbetar som sagt på examensarbetet 

just nu. Vad jag ska göra är att jag ska göra en faktabok för barn om 

paleontologi, riktad till åldrarna 9-12. Och jag är ute efter att lista ut vilka 

illustrationsstilar som är optimala, och det är därför jag intervjuar dig. 

 

-Okej, vad var ämnet som barnen ska få läsa om? 

 

-Boken handlar om paleontologi, alltså läran om förhistoriska djur. 

 

-Ja, då är jag med. 

 

-Så ja, jag intervjuar dig angående illustrationer i läromedel för barn. 

 

-Okej.  

 

-Du ser över illustrationer av läromedel. Vilka beslut tar man när man jobbar 

med det? 

 

-Ja, det är en massa olika beslut. Först vill man veta målgruppen, hur gamla är 

studenterna som ska läsa boken? Så det är ju för att hitta rätt illustrationsmaner, 

om det är en illustratör som ska teckna. Det kan ju lika gärna vara så att det ska 

vara foton, så bilder för oss kan antagligen vara foton eller illustrationer. Så 

beslut ett är ”ska det vara tecknade illustrationer”, och i så fall, vad är 

målgruppen? 

Och om vi säger att det ska vara illustrationer, för om du säger att eleverna var, 

sa du, mellanstadiet ungefär? 

 

-Ja. 
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-Då så, ju längre ned i åldrarna desto fler illustrationer och ju högre upp i 

åldrarna desto mer brukar man ta foton, för ju äldre man är desto lättare har 

man att ta till sig foton. 

 

-Ja.  

 

-Så då letar vi upp en passande illustratör, helt enkelt.  Då tittar jag på manér 

och hur den här illustratören tecknar och om det passar för målgruppen, för det 

är ganska stor skillnad från lågstadiet till mellanstadiet och ännu större skillnad 

till högstadiet, hur man vill att de ska ta till sig illustrationen. 

Och det beror ju på, du kanske ska göra den enkel och ren för att man ska titta 

på de olika delarna av en dinosaurie, säger vi då, så är det en faktabok så gissar 

jag att illustrationerna ska vara ganska korrekta och riktiga, det kan inte bara 

vara roligt och barnsligt. Men det är ju illustratörens uppgift att se till att det är 

rätt och riktigt tillsammans med författaren som naturligtvis vet vad som står i 

texten och ska kunna ämnet och kunskapen där också, så det är ju ett samarbete 

som är tätt mellan författare och illustratör, och jag blir länken mellan dem. Och 

sen så är det hela arbetsprocessen, är det det du vill veta också? Hur det går till 

att göra illustrationer, hur vi köper in illustrationer? 

 

-Nej det är egentligen mer tanken bakom. Så, nästa fråga, vad eftersträvar ni i 

läromedelsillustrationer för barn? 

 

-Jo, för det första att det tilltalar barnen, att de känner att det här berör mig. För 

att så fort du sätter en illustratör som har alltför hög nivå eller som tecknar för 

komplicerat så kommer de inte ens titta på illustrationen, de kommer inte förstå 

den. Så det är jätteviktigt att den ligger rätt i deras kunskap och på deras nivå. 

Och så sen att den är korrekt, såklart. Det är jätteviktigt. 

 

-Så det är en balansgång. 

 

-Ja. När vi gör läromedel så får vi inte slarva med fakta. 

 

-Ja, precis.  
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-Om det nu inte hade varit dinosaurier utan även annat så är vi jättenoga med att 

det är jämlikt i illustrationerna. Att det är lika mycket tjejer som killar, att 

minoriteter tas fram, att funktionshinder tas fram, vi tittar jättemycket på det 

också, men nu kommer det inte handla om det. Om det är dinosaurier så 

kommer det inte vara problemet. 

 

-I några av de testillustrationer jag gjort så har jag tänkt att i illustrationer där 

man jämför djurets storlek med en människa så har jag låtit människan i fråga 

representeras av en svart flicka, för att ha just det i åtanke. Det lilla man ser av 

människor, liksom. 

 

 

-Ja, det är jätteviktigt. Vi har till och med lärare som räknar hur många flickor 

och pojkar det är i böckerna och ringer in till oss och säger att här är det 49 

kontra 39, så vi är supernoga med det och har varit det i många år, så jag 

hoppas att vi ger rätt intryck på den fronten. 

 

-Ok. Vad är det ni efterfrågar av era illustratörer?  

-Ja, vad det gäller manér så ser man ganska snabbt om man är en duktig 

illustratör. Man kanske är en duktig på att teckna dinosaurier, men man kanske 

inte är duktig på att teckna människor. Eller perspektiv, alltså miljöer och 

stadsbilder, heller. Man måste vara komplett som illustratör, och kunna hantera 

många olika delar. Om man är superduktig på att teckna växter till exempel, då 

är det det man kan använda illustratören till, växter. Men man måste vända sig 

till nån annan när det ska vara människor i bild. Förstår du vad jag menar? 

 

-Ja jag förstår.  

 

-Så att man har ett ganska bra grepp om perspektiv, människokroppen, lite så, 

brett. så tittar på att man har en speciell stil, för då blir ju det också utmärkande 

med boken. Och sen så såklart förutsätter vi att alla illustratörer vi jobbar med 

är professionella, alltså att de kan leverera tekniskt korrekt så att vi kan trycka i 

våra böcker, så att det inte blir stopp på tryckeriet för att illustrationen inte går 

igenom, stopp på reproduktionen för att illustrationen är fel i färgmängd eller 

övertrycksvart eller alla basgrejerna för att göra en illustration. Det förutsätter 

vi att illustratören har den kunskapen, därför jobbar vi med professionella 



84 
 

illustratörer som på något sätt är anslutna till svenska tecknare eller någonting 

för att… Ja, försäkra oss om att det blir rätt. 

 

-Ok, Så i vilka kontexter är stilisering att föredra över realism i illustrationer 

och vice versa? 

 

-Stilisering, vad tänker du, är det konturbilder? 

 

-Nej, inte nödvändigtvis konturer, men att liksom skala av detaljer och kanske 

överdriva. 

 

-Ok, jämfört med vad? 

 

-Realism.  

 

-Realism? Ja, stilisering kan vara bra när man behöver skala av saker, det kan 

absolut vara jättebra när man bara ska fokusera på en sak. Om du tänker på 

människokroppen, om du till exempel ska göra ett genomsnitt på de inre 

organen för ett barn, för att visa magsäck, tarmar, lungor, hur det ser ut, då 

måste du stilisera för att allt ligger ovanpå varandra i verkligheten vilket gör att 

det blir fullständigt omöjligt att visa det i bild om man visar det som en film. Så 

ganska ofta behöver man göra nån form av stilisering. Det kan vara en vulkan 

som får ett utbrott, då måste du stilisera. För i verkligheten så… Ja, man måste 

rensa bort helt enkelt, för att visa vad som händer inuti vulkanen. 

 

-Ok, och när det kommer till… Säg, om man ska illustrera en faktabok om till 

exempel förhistoriska djur, eller historia för den delen, sånt som inte kan 

illustreras med fotografier, hur är det bäst att… var bör man vara realistisk och 

var bör man vara stiliserad i en sån kontext? 

 

-Då skulle jag vara realistisk när man ville ge en bild av hur det kan ha sett ut, 

men att man är stilistisk och ren när man vill peka på något specifikt på det 

förhistoriska djuret, en fossil eller nåt annat man behöver zooma in på. Men det 

är ju klart att då är det kul att vara realistisk för det är ju jättespännande att vara 
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så realistisk som möjligt då. Den frågan tyckte jag var svår att svara generellt 

på. 

 

-Ja, men det förstår jag. 

 

-Det beror nog lite på sammanhanget och helhetsbilden. 

 

-Ok. Är det vanligt att barn har svårt att förstå riktigt abstrakt 

informationsgrafik, som diagram? 

 

-Ja, det har de jättesvårt för. Man börjar föra in diagram nånstans på 

mellanstadiet, och då gör man dem jättelätta. Sen ökar kunskapen om det. Så 

det vet man att det får man ta in lite försiktigt, bit för bit. Men om man börjar gå 

upp mot mellanstadiet-högstadiet, då har man sett det några gånger och börjar 

bli mer van.  

 

-Ok. På vilket sätt illustrerar man bäst sådant som inte längre existerar och inte 

kan återges via foton? 

 

-Ja, då skulle jag- det blir ju som fantasybilder. 

 

-Ja. Man får göra efterforskade gissningar, liksom. 

 

-Ja precis. Mycket kan man ju få reda på via forskning, hur det kan ha sett ut. 

Men det är klart, det är roligt att göra så fantasifullt som möjligt, alltså göra så 

realistiskt som möjligt, det skulle jag säga ändå, om man vill att barnet ska få 

lust att stanna kvar och läsa om det. Men det är ju inte lätt, och mycket kanske 

blir fel, så det är klart att det är svårt. Men det är väl en avvägning man får göra 

som illustratör, vilken nivå man läger sig på. Det finns ju många som klarar rätt 

bra att göra realistiskt spännande. Sen kan man inte veta allting, såklart, men 

mycket vet man ju om hur det kan ha sett ut. Det finns ju mycket forskning 

idag, och har man ett intresseområde så är det väl strålande. Man kan också 

hålla sig uppdaterad hela tiden om de nyaste rönen inom forskningen för även 

dinosaurier håller väl fortfarande på att ändra färg och storlekar, vad jag förstår. 
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-ja, och slutligen, är kraven på realism i läromedelsillustrationer olika 

beroende på hur mycket förkunskaper eleven har i ämnet? Säg att om de liksom 

ska börja på ett nytt ämne kontra om de läst ämnet i några år. 

 

-Ja, jag förstår. Alltså, jag skulle säga nej, egentligen, för att det beror också på- 

det kanske blir för mycket med bara realistiskt. Det kan hjälpa till med 

förenklade illustrationer också, att få en bra bild av det hela. Så jag vet faktiskt 

inte, där har inte vi någon åsikt egentligen, vilket som är bäst. Det tar definitivt 

längre tid och kräver mer att göra realistiska illustrationer.  

 

-jo, men jag tänkte om det är något mönster med om en elev redan har fått 

grunderna i ett ämne så vill de ha mer realistiska illustrationer i samband med 

lite mer avancerade fakta. Det är mer så jag tänker, om det är så. 

 

-Ja, så kan jag tänka mig att det är, det har du nog rätt i. att då blir man mer 

insnöad på ämnet och då är det vad det nu kan vara. Det var inte helt lätta 

frågor, men ja, det är bra tankar ändå. 

 

-Har du några mer tankar du vill dela med dig av? 

 

-Nej, det låter jättespännande det du håller på med. Vad gäller illustrationer så 

är det ju väldigt mycket tycke och smak, så är det ju. Det är väldigt lätt att tycka 

om bilder, till skillnad från text. Text läser man först och måste tänka efter och 

kanske har svårt att tycka om men en bild är något som folk har en förmåga att 

tycka direkt om, utan att egentligen säga varför. Folk är ju otroligt personliga, 

du vet ju säkert själv vad man minns vilka som var favoritillustrationerna från 

när man vad jätteliten. Vilka är det som har fastnat, och det är ju olika hos olika 

människor.  

 

-Jo, precis. 

 

-Så jag tycker att det är viktigt att det finns en variation så att man alltid kan 

känna att det finns något som tilltalar en. Och det är därför vi använder så 

många olika illustratörer, för att få bredden.  
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-Ja men ni brukar fortfarande bara ha en eller två illustratörer per bok? 

 

-Vi har oftast en eller två i samma bok, och vi har mycket illustrationer i 

böckerna. Vi har säkert mellan 50 och 200 illustrationer i en bok. Vi försöker 

säga såhär, att om en elev ska slå upp ett uppslag framför dig under en lektion 

så bör det finnas minst 2 bilder på det uppslaget, om du går nånstans i 

mellanstadiet- högstadiet. Det bör finnas bilder överallt, om det inte är ren text- 

en läsebok, alltså. Då kanske det är någon enstaka bild, varannan sida eller så. 

Annars behövs det bilder, absolut.  

 

-Ja, men det var det jag ville veta, tror jag tack så mycket för att du ställde upp 

på den här intervjun! 

-Ja, vad bra! Tack ska du ha, lycka till! 
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10:8 Gestaltning 
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