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Sammanfattning 

Patientlagen säger att en patient ska få individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd och om de metoder som finns för undersökning, vård och behandling. 

Det gäller såväl muntlig som skriftlig information. Studier visar att patienter 

värderar skriftlig information högt, men att det inte alltid finns information av bra 

kvalitet att tillgå.  

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur man skulle kunna utforma 

skriftlig information till målgruppen underviktiga ungdomar 13–15 år som har 

adhd. Projektet är ett uppdrag av en dietist som saknar ett skriftligt material som 

hon kan lämna ut till sina patienter som ingår i målgruppen. 

Jag har undersökt vilka förutsättningar ungdomar med adhd har för att läsa och 

förstå en text. Jag har också undersökt vilken forskning som finns om utformning 

av patientinformation och andra typer av faktatexter med fokus på läsbarhet. Jag 

har sedan utgått från teorier om text och teorier om text och bild i samverkan för att 

undersöka vad som skulle kunna främja läsbarheten i patientinformation till 

målgruppen.  

Undersökningen visar att det finns flera olika faktorer som påverkar läsning och 

läsförståelse hos ungdomar som har adhd. Dessa är svårigheter med koncentration 

och motivation, nedsatt arbetsminne och läs- och skrivsvårigheter.    

Med hjälp av insamlad empiri och teorier om text och teorier om text och bild i 

samverkan har jag skapat ett gestaltningsförslag i form av en broschyr med kostråd 

till målgruppen. Mottagaranpassningen av texten handlar i huvudsak om att 

använda en enkel layout som inte distraherar läsaren.  Den skrivna texten har ett 

enkelt men inte barnsligt språk och en meningslängd som skapar flyt i texten.  
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Förord 

Ett varmt tack till alla som på något sätt har varit inblandade i 

detta examensarbete. Ingen nämnd, ingen glömd. 

Ett särskilt tack till min Kristofer som uppmuntrat mig under  

hela arbetets gång och underlättat min vardag under stressiga dagar.  
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1 Inledning 

Den här rapporten handlar om ett projekt som går ut på att utforma patient-

information till målgruppen underviktiga ungdomar 13–15 år som har adhd och 

äter centralstimulerande läkemedel (CS-läkemedel). Projektet utgår från ett 

uppdrag från dietist Marina Johansson (2016) som arbetar på barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) inom Västra Götalandsregionen (VG-region). Johansson 

(2016) träffar där underviktiga barn och ungdomar med adhd som är i behov av 

kostråd som ska hjälpa dem att komma till rätta med undervikten. Att lyckas med 

detta är viktigt eftersom en stor och långvarig undervikt kan påverka längd-

tillväxten och viktutvecklingen negativt (Socialstyrelsen 2014a). Vid besöket hos 

Johansson (2016) får patienterna muntliga råd om vad de till exempel kan göra för 

att öka mängden energi i maten. För att underlätta för patienterna och deras 

vårdnadshavare att själva tillämpa råden i vardagen efterlyser Johansson (2016) ett 

skriftligt informationsmaterial i text och bild som hon kan lämna till dem vid 

besöket. Mitt uppdrag har varit att ta fram ett sådant informationsmaterial.  

1.1 Bakgrund 

Adhd (attention deficit hyperactivity disorder) är en så kallad neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som orsakas av en obalans i hjärnans kemi. Kärnsymtomen är 

svårigheter med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Begreppet adhd 

är en samlingsbeteckning för olika former av uppmärksamhetssvårigheter. Den 

vanligaste formen är en kombination av de tre nämnda kärnsymtomen (Iglum 

Rönhovde 2004 s. 64 ). En annan vanlig variant brukar kallas add (attention deficit 

disorder). Det främsta symtomet vid add är uppmärksamhetsproblem, men 

hyperaktiviteten och impulsiviteten saknas eller finns i liten grad (SPSM 2013). 

Prevalensen av adhd för barn i skolåldern är cirka 5 % (Socialstyrelsen 2014b). 

     Det är vanligt att personer med adhd också har någon form av läs- och skriv-

svårigheter. Troligen har hälften av alla barn med adhd även dyslexi (SPSM 2013). 

Det finns också andra faktorer som försvårar läsningen vid adhd. Jag kommer att 

berätta mer om dem i avsnittet Tidigare forskning och teori. 

     Det är viktigt att Johanssons (2016) patienter skaffar sig kunskaper så att de 

själva kan göra informerade val om sin kost. För att de ska kunna göra det behöver 

de information som är anpassad till deras förutsättningar att läsa och förstå en text. 

Finns ingen sådan information är de beroende av att andra berättar hur de ska göra. 
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Patientlagen (SFS 2014:821) säger att en patient ska få individuellt anpassad 

information om sitt hälsotillstånd och om de metoder som finns för undersökning, 

vård och behandling. Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, 

erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Detta stöds 

också av språklagen (SFS 2009:600) som säger att myndigheters språk ska vara 

vårdat, enkelt och begripligt. Enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska informationen 

också lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella 

förutsättningar eller om han eller hon ber om det. Lagen säger alltså att även skrift-

lig information ska anpassas till exempelvis mottagarens ålder och andra individ-

uella förutsättningar. Individuella förutsättningar skulle till exempel kunna vara 

läs- och skrivsvårigheter. 

     Det skriftliga material Johansson (2016) ger sina patienter i dag består av en 

punktlista med olika råd om vad man kan göra för att de ska få i sig sitt dagliga 

energibehov (se bilaga 1). Johansson (2016) menar att råden där baseras på klassisk 

svensk husmanskost och därför inte passar ungdomars matvanor eller alla de pati-

enter som har en annan matkultur än den svenska. Därför behöver de skriftliga 

råden anpassas så att de passar målgruppens matvanor och preferenser bättre. 

Johansson (2016) menar att det också finns andra viktiga anledningar till att ta fram 

ett nytt informationsmaterial anpassat till just denna patientgrupp. Hennes erfaren-

het är att detta är en stor och växande grupp inom sjukvården. Ett skriftligt material 

framtaget just till dem skulle signalera att de inte är ensamma om problemen med 

sin diagnos och att sjukvården tar dem på allvar. 

1.2 Målgrupp 

Målgruppen är ungdomar 13–15 år som har adhd, är underviktiga och äter CS-

läkemedel. De flesta av Johanssons (2016) patienter är mellan 10 och 15 år. Den 

åldersmässiga avgränsningen 13–15 år beror på att det är i den åldern som till-

växtspurten äger rum. När kroppen växer snabbt är det extra viktigt att ungdom-

arna får i sig den energi de behöver för att inte tillväxten ska påverkas negativt 

(Johansson 2016). Det är också tänkbart att det är i den åldern som ungdomarna 

börjar bli mer självständiga och tar mer ansvar för sina måltider än vad yngre barn 

gör. Därför är det viktigt att det finns tillgänglig information som de själva kan läsa 

och förstå.  
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1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka hur man med text och bild skulle kunna informera om kost-

råd riktade till målgruppen. Detta för att underlätta för dem att göra informerade 

val om sin kost för att motverka undervikten. Genom att undersöka vad litteraturen 

och sakkunniga personer inom området säger vill jag undersöka om det finns några 

riktlinjer för hur information till målgruppen skulle kunna utformas. Utifrån 

textteorier och teorier om text och bild i samverkan vill jag sedan skapa ett 

gestaltningsförslag i text och bild som är anpassat till målgruppen. 

1.4 Forskningsfrågor 

Hur kan man utifrån teorier om text och teorier om text och bild i samverkan 

utforma patientinformation till ungdomar som har adhd? 

Underfrågor: 

 Hur kan jag utforma texter till ungdomar som har adhd? 

 Hur kan jag anpassa den grafiska formen till denna målgrupp? 

 Hur skulle man kunna utforma en engagerande text till en ung målgrupp när 

avsändaren är en myndighet? 

 

2 Tidigare forskning och teori 

I det här avsnittet beskriver jag tidigare forskning inom relevanta områden som lett 

fram till det aktuella kunskapsläge min undersökning utgår från. Jag tar också upp 

de textteorier om läsbarhet och teorier om text och bild i samverkan som mitt 

gestaltningsförslag baseras på.  

2.1 Patientinformation 

Studier visar att patienter värdesätter skriftlig information om kostråd, men det 

saknas ibland sådan information av bra kvalitet (Prince 2014). Det visar att det 
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finns ett behov av att utveckla sådan information. Finns ingen skriftlig information 

alls får patienterna förlita sig på de muntliga råd de får av vårdgivaren. Men det 

räcker ofta inte med muntlig information. Studier visar att patienter inom fem 

minuter kan ha glömt hälften av den muntliga information de fått vid en medicinsk 

konsultation, och att de senare bara kommer ihåg 20 % av informationen (Moult, 

Franck och Brady 2004). Orsakerna till glömskan kan vara flera. En är den stress 

och oro som ett sjukdomsbesked kan innebära. Beskedet om en allvarlig sjukdom 

gör att vår uppmärksamhet minskar och vi tar inte in annan information som 

läkaren ger om till exempel behandling. När vi inte bearbetar informationen lagras 

den inte i minnet och vi kommer därför inte ihåg den senare (Kessels 2003). 

Johanssons (2016) patienter befinner sig inte i den situationen. För dem skulle det i 

stället kunna handla om att informationen är ny och att det därför blir svårt att 

minnas de råd dietisten ger. Personer som har adhd har ett försämrat arbetsminne 

(SPSM 2013) vilket skulle kunna göra att de har ännu sämre förutsättningar att 

minnas den muntliga informationen. Studier visar att om den muntliga informa-

tionen kompletteras med skriftlig kan patienternas förmåga att minnas den för-

bättras med 50 % (Moult, Franck och Brady 2004). Skriftlig information kan också 

öka följsamheten med ordinerad behandling jämfört med enbart muntlig informa-

tion (Segador m.fl. 2005). 

     Mycket av forskningen om skriftlig patientinformation handlar om läsbarheten i 

läkemedlens bipacksedlar (Garner, Ning och Francis 2010). Inom EU finns det 

reglerande riktlinjer om hur dessa bipacksedlar bör utformas. Där finns till exempel 

råd om den grafiska formen och språket i texterna (European Commission 2009). 

Riktlinjerna slår fast att läkemedelsbolagen ska mottagaranpassa informationen i 

bipacksedlarna och utföra användartester på målgruppen innan de får släppa läke-

medlet på marknaden. Detta för att främja god läsbarhet och läslighet och i slut-

ändan säkerställa patientsäkerheten. Vissa länder förespråkar också att bipack-

sedlarna för läkemedel som används av barn eller unga vuxna ska anpassas till 

dem. Den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA (2012) har till exempel 

riktlinjer för det. De förespråkar att bipacksedeln bör innehålla en särskild del med 

den viktigaste informationen, och den ska anpassas till unga läsare. Det görs till 

exempel i CS-läkemedlet Ritalin (MHRA 2016). Det här är en positiv utveckling, 

men det behövs mer arbete för att mottagaranpassa informationen även från 

sjukvården till de barn och ungdomar med adhd som ska sköta sin behandling 

själva.  
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2.2 Lässvårigheter vid adhd 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd är ofta kopplade till en eller 

flera tilläggsdiagnoser som komplicerar lärsituationen. Dessa tilläggsdiagnoser 

påverkar läsningen och har också betydelse för anpassning av läromedel (SPSM 

2013). Svårigheterna består av  

 koncentrationsproblem 

 motivationsproblem 

 nedsatt arbetsminne 

 läs- och skrivsvårigheter. 

Koncentrationsproblemen påverkar läsningen genom att läsaren lätt distraheras av 

annat som händer runt omkring. Det gör att de tappar fokus på texten och slutar 

läsa (SPSM 2013). Det kan också vara så att de läser en text men inte reflekterar 

över vad den handlar om för att de tänker på annat medan de läser (Stern och 

Shalev 2013). Texten som sådan kan också göra att läsare med adhd tappar fokus. 

En text som uppfattas som svår kan göra att läsaren tappar motivationen och därför 

ger upp och lämnar texten (SPSM 2013). De flesta läroböcker är enligt Iglum 

Rönhovde (2004 s. 27) till exempel alltför färg- och detaljrika för de elever som har 

svårt att koncentrera sig. Problemen med uppmärksamheten och koncentrationen 

varierar dock med tid, plats och dagsform (Iglum Rönhovde 2004 s. 73), vilket 

antyder att lässvårigheterna som har med koncentrationen att göra också skulle 

kunna göra det. 

     Personer som har adhd har svårt att mobilisera energi för uppgifter som känns 

motiga eller enahanda (Socialstyrelsen 2014b). De har också svårt att hålla kvar en 

målinriktad uppmärksamhet under en längre tid. Motivationen måste därför skapas 

eller tillföras utifrån (Iglum Rönhovde 2004 s. 267). Forskningen visar att några av 

de faktorer som ofta stärker motivationen är överblick, en känsla av att kunna 

lyckas, en bra självkänsla, veta vad som kommer att ske och få bekräftelse (Iglum 

Rönhovde 2004 s. 28). Översätter man några av de faktorerna till läsning skulle 

man kunna säga att en text som motiverar till läsning är en text som på olika sätt 

känns överkomlig att läsa.  

     Arbetsminnet spelar stor roll för läsförståelsen. När man läser en lång mening 

måste man komma ihåg vad som stod i början. Risken är annars att man tappat 

tråden när man kommit till slutet av meningen, och man riskerar att inte förstå det 

man har läst. Arbetsminnet belastas också om det förekommer flera långa meningar 

i följd eller inskjutna förklaringar (Reichenberg 2014 s. 39–40).  

    Lässvårigheter är vanligt vid adhd (Socialstyrelsen 2014b). Många har dyslexi, 

men lässvårigheterna kan också vara av ospecifik natur. Det är stora individuella 
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skillnader mellan individer (SPSM 2013), och det gör det svårt att anpassa texter så 

att de passar alla.   

2.3 Mottagaranpassade faktatexter 

Även om patientinformation inte är samma sak som läromedel är det ändå 

intressant att undersöka vad forskningen säger om mottagaranpassade läromedel. 

Båda två är faktatexter som har ett informativt syfte. Enligt Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM 2013) finns inte mycket dokumenterat i litteratur och 

forskning om läromedelsanpassning för de olika grupperna av neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Därför är det svårt att veta hur man ska anpassa läromedel 

till dessa elever. I en egen undersökning kom SPSM (2013) fram till att eftersom 

det är så stora individuella skillnader mellan elevernas läs- och skrivförmågor är 

det bästa att skapa läromedel som kan passa så många som möjligt, även de som 

inte har läs- och skrivsvårigheter. Även om det är svårt att ta fram ett läromedel 

som ska passa många kom de ändå fram till vissa grundläggande punkter som man 

kan utgå från i ett anpassat läromedel till dessa elever. De ska:  

 vara motiverande och fånga intresset,  

 ha en ren layout som är enkel, tydlig och likadan genom hela läromedlet, 

 ha bilder som är informationsbärande, 

 inte vara för omfattande, 

 ha ett enkelt språk men med bevarat innehåll och 

 ha konkreta exempel istället för hypotetiska resonemang.  

 

Man bör dock komma ihåg att detta handlar om ett läromedel som ska passa flera olika 

typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samtidigt. Adhd är bara en av dessa. 

Frågan är därför hur dessa råd egentligen passar personer som har adhd.   

2.4 Läsbarhet 

Läsbarhet handlar om hur lätt eller svår en text är för en viss läsare. Rune 

Pettersson (2010 s. 77) definierar läsbarhet så här:  

”Readability is determined by how well the contents and the 

presentation of the contents are adapted to the readers. Today 

readability of a message involves the reader's ability to understand the 

style of text, the style of pictures and the style of graphical form. The 

choice of words, symbols, and picture elements creates the style. The 
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readability is determined by content and formulations, and how well 

the language and style are adapted to the readers. 

Läsbarhet handlar alltså enligt Pettersson om att mottagaranpassa innehållet på 

olika sätt. Hellspong (2012 s. 85) poängterar att läsbarheten handlar mycket om 

läsmålet och läsaren. Läsvana, intressen och ämneskunskaper spelar roll för läs-

barheten, menar han. Han tar exemplet lagtexter; för en jurist kan en lagtext ha god 

läsbarhet, medan samma text kan ha sämre läsbarhet för en lekman som inte är 

insatt i ämnet.  

    Professor Monica Reichenberg har forskat om läsförståelse och vad som gör 

läromedelstexter begripliga. I boken Vägar till läsförståelse (Reichenberg 2014) tar 

hon upp olika språkliga faktorer som kan påverka läsbarheten och främja motiva-

tionen att läsa en text. Hon tar upp saker som läsartilltal, kausalitet, ordval, 

meningsbyggnad och konkretion, men även text och bild i samverkan. 

    Läsbarheten i en text påverkas alltså av flera olika faktorer. Jag kommer att 

använda språkliga faktorer som använts i andra sammanhang för att se om de 

också kan skapa god läsbarhet i patientinformation till ungdomar som har adhd.  

2.5 Text och bild i samverkan 

Många texter i dag är multimodala texter som innehåller skriven text, bilder och 

andra visuella element som tillsammans skapar mening. Sådana texter ställer höga 

krav på läsarna, vilket är viktigt att tänka på för min målgrupp. 

     Läsforskning i det kognitionsveteskapliga perspektivet studerar läsprocessen av 

multimodala texter. Man undersöker bland annat hur läsarna väljer läsvägar och 

hittar ingångspunkter, och hur de interagerar text, bild och grafik. Genom att testa 

olika presentationsalternativ eller designprinciper kan forskningen också ge exem-

pel på hur man kan underlätta för läsaren att hitta, bearbeta och förstå relevant 

information (Holsanova 2010 s. 20). Det här skulle kunna ge svar på hur en multi-

modal text kan upplevas av personer som har svårigheter med koncentration och 

uppmärksamhet. 
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3 Metoder 

Här beskriver jag de metoder jag använt och hur jag har gått tillväga för att samla 

in mitt empiriska material. 

3.1 Textanalyser  

Textanalyser är en metod som går ut på att undersöka en texts egenskaper i form av 

dess språkhandlingar. Jag har analyserat VG-regions test utifrån Hellspongs (2012) 

modeller för läsbarhetsanalys och strukturell analys av brukstexter. Syftet med den 

strukturella analysen är att ge en mångsidig beskrivning av en texts språkliga, inne-

hållsliga och sociala struktur mot bakgrund av dess kontext (Hellspong 2012 s. 61).  

Läsbarhetsanalysens syfte är bland annat att undersöka en texts läsbarhet, dess lätt-

lästhet utifrån läsarens motivation och förkunskaper, och dess läslighet (Hellspong 

2012 s. 86). Genom att ställa en lång rad frågor till texten har jag undersökt dess 

språk och struktur i relation till syftet, mottagarna och kontexten.  

3.2 Informantintervju 

För att undersöka vad det är med adhd som påverkar läsförmågan och hur man 

skulle kunna utforma en multimodal text till ungdomar som har adhd gjorde jag en 

informantintervju med specialpedagogen Virpi Westin (2016). Westin ingår i ett 

team inom VG-region som utreder adhd hos barn och ungdomar.  

     Intervjun utfördes på Westins (2016) kontor utan andra personer närvarande. 

Under intervjun använde jag det som Holme och Krohn Solvang (1997 s. 101) 

kallar en intervjumanual. Manualen innehöll frågor kring de områden jag ansåg var 

viktiga att få svar på (se bilaga 2). Alla frågor ställdes inte i manualens ordning. I 

stället var det Westins (2016) svar som styrde när jag ställde de olika frågorna. 

Under intervjuns gång ställde jag följdfrågor för att få ett mer utvecklat svar på 

någon fråga. Jag ställde även andra frågor än de i manualen om Westin (2016) kom 

in på ett intressant område som inte täcktes i manualen. Westin (2016) godkände 

att intervjun spelades in, och inspelningen skedde med en mobiltelefon. Inspel-

ningen transkriberades två dagar senare och skrevs därefter ut. Westin (2016) har 

godkänt att jag får referera till henne vid namn i denna rapport.  
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3.3 Utprovningar av skisser 

Utprovning är en viktig del av designprocessen eftersom man då får svar på om 

man är på rätt spår med sin design (Baer 2008 s. 76). Metoderna är många, och 

vilken man väljer bör styras av syftet med utprovningen. Utprovningar kan vara 

tidsödande, men kunskaperna man får om sin design är troligen värt det jobb man 

lägger ner på planering och utförande.  

3.3.1 Utprovning med specialpedagog 

För att få ett utlåtande på skisserna av en person som har erfarenhet av texter till 

målgruppen bad jag specialpedagog Westin (2016) att titta igenom dem och åter-

komma med sina reflektioner. Jag mejlade en pdf-fil med skisser på tre tänkta 

uppslag (bilaga 3, 4 och 5) och bad henne kommentera läsbarheten och den 

grafiska formen. Hon svarade skriftligt med sina reflektioner. Dessa presenteras 

under avsnittet med resultat. 

3.3.2 Utprovning med målgrupp 

För att testa läsbarheten i mina texter gjorde jag en utprovning av två av de texter 

som ska finnas med i gestaltningsförslaget. Syftet var att undersöka läsbarheten 

med fokus på meningsbyggnad och ordval. Jag ville också undersöka om texten 

förklarar innehållet på ett tydligt sätt. Dessutom vill jag undersöka om bildernas 

funktion var tydlig. 

     Testpersonen är 12 år och har diagnoserna add och dyslexi. För att skydda 

dennes identitet kommer jag att använda namnet Robert i rapporten. Urvalet av 

testperson bygger på bekvämlighetsurval då Roberts mamma är en vän till mig. 

Mamman tillfrågades om möjligheten att låta Robert delta i utprovningen. Hon 

informerade Robert om mitt projekt och frågade om han ville delta i en utprov- 

ning av texter till projektet, vilket han tackade ja till. 

     Ett formulär för informerat samtycke (bilaga 6) skickades med e-post till 

mamman dagen innan utprovningen. Båda föräldrarnas underskrifter krävdes för 

Roberts medverkan.  Efter önskemål från Roberts mamma ägde utprovningen rum 

i mitt hem i Stockholm. Mamman närvarade men var inte aktiv vid utprovningen. 

     Innan utprovningen startade gav jag en kortfattad muntlig genomgång av håll-

punkterna för utprovningen. Därefter fick Robert mer detaljerad information om 

utprovningens syfte och etiska förutsättningar för hans deltagande. De sistnämnda 

handlar om att medverkan är frivillig, att han får avbryta utprovningen när som 

helst och att han är anonym i detta projekt. Efter det förklarade jag hur utprov-

ningen skulle gå till, och avslutade med att ge Robert en chans att ställa frågor.  
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 Utprovningen började med att Robert läste texten ”Enkla och goda mellanmål” högt 

(bilaga 5). Jag följde med i texten med ett eget utskrivet exemplar och strök under de 

ställen i texten där jag tyckte att Robert stakade sig. När Robert läst färdigt ställde jag 

frågor om hans uppfattning av texten och om de eventuella ställen i texten som jag 

tyckte att han stakade sig på. Därefter ställde jag kontrollfrågor för att kolla att han 

förstått innehållet och om det presenteras på ett tydligt sätt. Jag ställde också frågor om 

bilderna. Bilaga 7 visar den frågemanual jag använde vid utprovningen. Förutom de 

frågorna ställde jag också följdfrågor om jag ville ha ett mer utvecklat svar om något. 

Det kunde till exempel vara förslag till enklare ord eller alternativ meningsbyggnad när 

han tyckte att något var svårt. 

     När utprovningen av den första texten var färdig frågade jag om han ville läsa en 

text till eller avsluta utprovningen. Han valde att läsa en text till, och vi gjorde om 

samma procedur med texten ”Tallriksmodellen” (bilaga 4). När utprovningen av den 

texten var färdig frågade jag Robert vad han tycker gör faktatexter svårlästa. Jag 

avslutade med att fråga om Robert hade några frågor och tackade honom till sist för 

hans medverkan. 

3.4 Avgränsningar 

Lättläst är ett begrepp som ofta förekommer i samband med läs- och skrivsvårig-

heter. Jag har valt att inte använda det begreppet eftersom det finns olika syn på hur 

språket och formen bör vara i lättlästa texter. Det finns därmed också olika upp-

fattningar om huruvida lättlästa texter underlättar läsningen och läsförståelsen eller 

inte.  

     Jag har inte undersökt bildmanér på något djupare plan. De bilder jag använder i 

gestaltningen är fotografier som stöttar texten med samma information. 

3.6 Etiska överväganden 

I alla projekt där människor deltar krävs etiska överväganden. De två personer jag 

intervjuade har gett sitt samtycke till att nämnas vid namn i rapporten. Om rappor-

ten laddas upp i DiVA kommer jag att informera källorna om det. Om de då väljer 

att inte vara namngivna kommer jag att koda deras namn och ändra andra uppgifter 

så att det inte går att röja deras identitet. För att skydda identiteten på deltagaren i 

utprovningen har jag kodat hans namn. Han kallas i rapporten för Robert. 

     När barn deltar i utprovningar krävs särskilda etiska överväganden. Robert är 

under 18 år och då krävs förutom deltagarens informerade samtycke också sam-

tycke från båda målsmän. Ett skriftligt formulär för informerat samtycke (bilaga 6) 

skickades till mamman för underskrift innan utprovningen. Båda föräldrarnas 
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underskrift krävdes för deltagarens medverkan. Mamman lämnade 

det påskrivna samtyckesformuläret till mig innan utprovningen startade.  

     En annan etisk aspekt att ta hänsyn till är att materialet som provades ut handlar 

om kostråd vid undervikt hos ungdomar. Orsaken till undervikten är nedsatt aptit, 

en biverkning av de CS-läkemedel som Johanssons (2016) patienter äter. Det här 

skulle kunna vara en källa till oro hos Robert om han äter eller ska börja äta CS-

läkemedel men inte kände till dessa biverkningar. Enligt mamman har Robert tagit 

ställning mot CS-läkemedel och han berörs därför inte av biverkningarna. I skiss-

erna han provade ut finns heller ingen information om orsaken till undervikten. Jag 

bedömer därför att utprovningen inte har orsakat Robert någon oro.   

 

4 Resultat 

Här redogör jag för resultaten av insamlat empiriskt material. Jag börjar med 

sammanfattningar av textanalysen, fortsätter med informantintervjun och avslutar 

med utprovningarna.  

4.1 Analyser av VG-regions text 

Det tryckta skriftliga material i A4-format som Johansson ger sina patienter i dag 

består av ett inledande stycke och en punktlista med olika kostråd (bilaga 1). 

Textens språkliga funktion är informativ, men den har också direktiv funktion 

genom att uppmana till olika val eller beteenden. Detta verkar också vara läsmålet 

med texten, att lära sig mer om ämnet kostråd vid undervikt och med hjälp av den 

informationen själv kunna anpassa sina matvanor.  

    Den primära målgruppen är enligt rubriken barn och ungdomar som behandlas 

med centralstimulantia. Eftersom det saknas direkt tilltal i rubriken och övriga 

texten, med undantag av ett ställe, är det svårt att veta om de också är den huvud-

sakliga målgruppen. Att texten har flera målgrupper ser man genom att vissa upp-

maningar riktar sig till barnen och ungdomarna (ät, drick) medan andra tycks rikta 

sig till någon som ansvarar för maten (servera, erbjud, använd). På ett ställe i texten 

finns det personliga pronomenet du, men i övrigt har texten ett opersonligt tilltal. 

     Texten har en formell stil. Det visar sig till exempel genom formella formu-

leringar, fackuttryck och att den är informationstät genom de många substantiven. 

Exempel på formella formuleringar är ”Det kan medföra att …” och ”… kan vara 
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att föredra …”. Inga fackuttryck förklaras i texten, och därför kan de vara svåra att 

förstå. Exempel här är centralstimulantia, berikad och matintag.  Andra ord som 

skulle kunna uppfattas som svåra är långa, sammansatta eller för målgruppen 

okända ord. Några exempel är nedsatt aptit, smörgåsmargarin, D-vitaminberikad 

och törstsläckare. Kontextuella faktorer som kan förklara den formella stilen är att 

texten finns i sjukvården. Även den asymmetriska relationen mellan sändare och 

mottagare kan förklara stilen. Det är experter på en myndighet som ger patienter 

råd. Att författaren är frånvarande bidrar också till den formella stilen.   

     Textens komposition gör att den känns rörig, det finns ingen uppenbar tråd 

mellan innehållet i punktlistan. När man kategoriserar råden i mikroteman upp-

täcker man att det finns en viss ordning mellan dem. De två första punkterna 

handlar till exempel om måltidsordning, sedan följer två punkter med råd om 

fetthalt etcetera. Den här uppdelningen är dock inte konsekvent och det kan bidra 

till att texten upplevs som ostrukturerad. Texten saknar underrubriker, och det gör 

att läsaren inte får några detaljerade ledtrådar till innehållet. 

     Meningslängden varierar mycket mellan de olika styckena. De flesta består av 

korta eller medellånga meningar, ensamma eller i kombination. Eftersom texten är 

uppdelad i en punktlista störs läsflödet oftast inte när styckena bara består av en 

eller två korta meningar. Ett av styckena innehåller däremot fem korta meningar i 

rad vilket gör läsningen hackig. Ett annat stycke består av en mening med 26 ord 

vilket inte ger läsaren mycket andrum.  

     Det finns vissa saker med den grafiska formen som försvårar läsningen. 

Läsligheten i sidhuvudet är dålig eftersom bakgrundsmönstret i olika gråskalor gör 

att delar av rubrikens vita text blir otydlig. Radlängden kan också försvåra 

läsningen eftersom många av raderna är långa. Första raden i brödtexten innehåller 

till exempel 103 tecken, och flera andra rader har en liknande längd. 

     Texten är mycket faktatät med många olika kostråd, och det ställer stora krav på 

läsarens minne. Det är särskilt problematiskt för personer med adhd eftersom de 

har ett försämrat arbetsminne. En läsare som är intresserad och insatt i mat och 

näring känner kanske redan till några av de råd som presenteras i texten. De har då 

mindre mängd ny fakta att lära sig. Men de läsare som inte har några förkunskaper 

har mycket ny information att ta sig igenom och komma ihåg. 

4.1.1 Sammanfattning och reflektion av textanalys 

Med tanke på att målgruppen har de lässvårigheter jag tidigare redogjort för 

behöver texten förändras på flera olika sätt för att passa dem bättre. Textmassan 

riskerar att skrämma målgruppen om de upplever att de inte orkar ta sig igenom 

texten. Det formella språket och ord som de kanske inte förstår skulle också kunna 
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göra att målgruppen tappar motivationen till att läsa texten.  En tydligare upp-

delning i teman med underrubriker skulle kunna hjälpa. Men det krävs nog också 

att textmassan minskar om det ska kännas överkomligt att läsa den. Även om de 

skulle läsa texten är det mycket information på en gång att komma ihåg, särskilt för 

någon som har ett nedsatt arbetsminne. Då det inte finns några informativa under-

rubriker att hänga upp minnet på är det troligen svårt att komma ihåg alla de kost-

råd som dietisten vill förmedla. Det opersonliga tilltalet kan också påverka mål-

gruppens motivation eftersom texten inte så tydligt visar att den riktar sig till just 

dem. Genom att bestämma sig för en målgrupp och tilltala dem personligen kan 

man kanske också motivera läsarna att läsa texten.   

4.2 Resultat av informantintervjun 

Virpi Westin (2016) arbetar inom BUP i VG-region där hon deltar i neuro-

psykiatriska utredningar hos barn och ungdomar. Hon håller också utbildningar om 

adhd. Mycket av jobbet går ut på att tillsammans med skolor och föräldrar hitta rätt 

anpassningar för den enskilde eleven. Hon tar också fram mycket informations-

material om adhd till pedagoger och föräldrar. 

     Westin förklarar att det är vanligt med läs- och skrivsvårigheter hos barn och 

ungdomar som har adhd men att det är stora individuella skillnader i omfatt-

ningen. Men svårigheterna att läsa handlar inte bara om att inte få ihop det ljud-

mässigt, förklarar Westin. Många som har koncentrationssvårigheter har det 

jobbigt med läsförståelsen för att de inte hänger med i texten. 

- Även om de läser så är det andra saker som pågår i huvudet samtidigt. De har inte 

uppfattat att de har läst, förklarar hon. De har också lätt att bli distraherade av saker 

i omgivningen. För vissa elever hjälper det att lyssna på texten samtidigt som de 

tittar på den eftersom de då får den från två kanaler. Det underlättar fokuseringen. 

För andra hjälper det att få frågor först och sedan läsa för att hitta svaren, förklarar 

Westin. Då kan man fokusera för att man har ett uppdrag. Men det är väldigt olika 

för alla. Dessa olikheter gör också att det är svårt att skapa ett material som passar 

alla, menar hon. 

     Personer med adhd kan också ha svårt att läsa på grund av en försämrad 

uthållighet. Många som får en längre text framför sig ger upp och lämnar texten om 

de upplever att den är för svår. De vet att de inte kommer att orka ta sig igenom den 

för att de har svårt att fokusera. Många är också väldigt motivationsberoende, för-

klarar Westin. De orkar inte hålla på med en sak hur länge som helst om de inte 

tycker att det är roligt. De behöver också veta att de själva har nytta av infor-
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mationen. De läser inte för att dietisten vill det, de läser för att de själva vill det.  

 Hur motiverar man då ungdomarna att läsa en text? Westin tror att om man skriver 

för ungdomarna själva och inte för någon annan som ska hålla lite koll på dem så 

kan det motivera dem att läsa texten. Det tilltalar ungdomarna, tror hon. Mycket 

handlar också om att de läser något om de förstår det. Därför är det viktigt att inte 

använda ett för avancerat språk med svåra eller långa ord som de inte tar sig 

igenom. Det är också viktigt med en direkt ordföljd utan krångliga bisatser. Det ska 

vara så tydligt att det inte kan missförstås, men det får inte vara så tydligt att de 

upplever att texten är skriven för någon annan som inte förstår, förklarar hon. Då 

kan de uppleva det som fördummande.  

     Westin förklarar att det försämrade arbetsminnet vid adhd också orsakar 

lässvårigheter. De har svårt att minnas informationen de läser om texten har för 

långa meningar. Därför är det viktigt att tänka på meningslängden. Fler korta 

meningar än långa, tycker Westin. 

     Att dela upp en text i mindre avsnitt är också viktigt. Det är mycket lättare att ta 

sig an texten om det inte är så mycket på en gång. Att bryta ner textmassan i 

mindre delar kan också motivera till läsning, menar hon, eftersom texter som delas 

upp på flera sidor inte känns som så mycket text.  

     När det gäller layouten tycker Westin att den ska vara enkel och luftig utan att 

störa och distrahera. En återkommande form kan också fungera bra. Vet man hur 

det kommer att se ut på nästa sida störs man inte av formen. Även bilder bör pla-

ceras på ett liknande sätt genomgående eftersom det kan bli rörigt om man placerar 

dem hur som helst. Det är bättre att det är lika, tycker Westin. Bilderna får inte vara 

plottriga, och det ska vara en bild som faktiskt handlar om texten, poängterar 

Westin. Färger i layouten är viktiga för att det ska vara kul att läsa. Svart och vitt är 

inte så tilltalande, tycker Westin. Men även här gäller det att inte skapa en rörig 

layout och blanda för mycket färg och form på samma sida. En sådan layout kan 

distrahera läsaren och minska fokus på texten, förklarar hon.  

     Westin får läsa VG-regions text och jag frågar vad hon tycker om den i relation 

till målgruppen. Hon läser första stycket och förklarar att texten inte är anpassad till 

ungdomar på grund av de många svåra orden. Hon räknar upp ord som central-

stimulantia, nedsatt aptit, matintag och otillräcklig tillväxt. Hon tror att ungdomar 

som läser den texten skulle sluta läsa redan där. Hon fortsätter läsa och konstaterar 

att det skiftar vem texten talar till. Hon tycker att mycket av information är bra men 

att vissa meningar är onödigt krångliga. De skulle kunna göras tydligare ganska 

enkelt utan att budskapet förändras, förklarar hon. Hon nämner ett exempel: ”Mat 
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som serveras i små skålar kan ge ökad aptit eftersom det inte ser så mycket ut.” 

Westin föreslår en enklare formulering: ”Använd små skålar. Det ser godare ut.”  

4.3 Resultat av utprovningar 

Här redogör jag för resultatet av utprovningen med testpersonen och 

specialpedagogens utlåtande av samma skisser. 

4.3.1 Utprovning av specialpedagog 

Westins övergripande kommentar var att texterna har en tilltalande form. Den 

färgade bakgrunden ger ett samlat intryck och är inte så spretigt som det lätt kan 

bli. Rubrikernas teckensnitt är tydligt och lättläst. Hon tycker också att rubrikerna 

har en trevlig färg med en bra kontrast mot bakgrunden.  

    Westin tycker att meningslängden är bra och gör texten lätt att läsa. Hon tycker 

också att språket är enkelt utan att vara barnsligt. När det gäller strukturen tycker 

hon att det var lättare att följa exemplen på mellanmål i denna text än det var i VG-

regions text. Hon tycker också att det var bra att samla ihop mellanmålsförslag i 

grupper, utan att göra det plottrigt. 

 

4.3.2 Utprovning på målgruppen 

4.3.2.1 Texten ”Tallriksmodellen” 

Tallriksmodellen är ett välkänt begrepp bland barn och ungdomar i dag. Redan i  

6-årsverksamheten börjar de prata om den, förklarar Robert. Han tyckte inte att det 

fanns några svåra ord i texten. Däremot fastande han lite på ordet ”att” i första 

styckets andra mening när han läste texten högt. Robert tror att det beror på att det 

är många korta ord i rad i den meningen, något som gör en text svårläst enligt 

honom. Robert tyckte bäst om stycket med ”Börja med att lägga pasta, ris….” 

eftersom det var bra att texten räknar upp exempel på vilken mat som ska ligga där.  

     Robert tyckte att bilden var bra placerad på motstående sida. Han förklarar att 

om den hade varit placerad längst ned på samma sida hade det blivit jobbigt att 

hoppa över alla textstycken med blicken när han skulle växla mellan att läsa och 

titta på bilden. Robert såg vad det var för mat på bilden och tyckte att det såg gott 

ut. Däremot tyckte han att det borde vara lite större skillnad mellan de två minsta 

delarna eftersom han tyckte att de såg nästan lika stora ut.  
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4.3.2.2 Texten ”Enkla och goda mellanmål” 

Den andra texten som provade ut var ”Enkla och goda mellanmål”. Robert svarade 

rätt på alla kunskapsfrågor vilket tyder på att texten förklarar innehållet på ett tyd-

ligt sätt.  

     Det fanns vissa saker som påverkade läsbarheten negativt. En av dem är av-

stavningen av ordet ”Mellanmålen” i första stycket. Robert förklarade att av-

stavningar är svåra att läsa eftersom han tror att ordet slutar efter bindestrecket. 

Detta försvårar förståelsen av texten. Ordet ”koncentrera” i första stycket var svårt 

att läsa för att det var ett långt ord, förklarade Robert. Hans förslag var att använda 

ordet fokusera i stället. Med undantag för det var textens första stycke lättast att 

läsa eftersom han tycket att texten där hade ett bra flyt. Robert påpekade att han 

tyckte det var bra att det stod + i stället för ”och” i punktlistan eftersom det då blir 

färre ord att läsa. 

     Utprovningen av bilderna visade att den översta högra bilden passar bra i 

sammanhanget. Robert tyckte att bilden tydligt visar ett av alternativen i punkt-

listan, och att det ser gott ut. De andra bilderna är dock inte lika bra. Den översta, 

vänstra bilden visar en hand som håller nötter, frön och gröna russin. Bilden är 

tänkt att anknyta till det mellanmålsförslaget i punktlistan. Den är också tänkt att 

vara anpassad till de matkulturer där frön och nötter används mycket. Den här 

bilden var svår att tyda, förklarade Robert, som trodde att bilden föreställde müsli. 

Robert tror att det är bättre att använda en bild med nötter som många känner igen, 

som jordnötter och cashewnötter. Vanliga mörka russin är också något som alla 

känner igen, och det borde därför också finnas med på bilden, tycker Robert. 

Dessutom skulle det vara lättare att se vad det är om nötterna och russinen ligger i 

separata högar i stället för blandat. Bilden med frukter är onödigt stor, tycker 

Robert. Han menar att det hade räckt med en eller två frukter på en mindre bild för 

att ge plats till ytterligare en bild med ett fjärde alternativ från listan med mellan-

målsförslag.  

 
 

5 Presentation av artefakten  

Här presenterar jag de förslag till gestaltning som jag hittills har hunnit färdigställa 

och motiverar samtidigt mina huvudsakliga designval. Förslagen jag visar här är 

fortfarande skisser och ska färdigställas efter kursens slut. Jag ska då också ta fram 

resterande texter som ska finnas med i den planerade broschyren. 
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5.1 Motivering till designval 

För att ta fram ett informationsmaterial med kostråd vid undervikt krävs kunskaper 

inom det området. Jag är leg. dietist och har de faktakunskaper som behövs här. Jag 

har utgått från de fakta som finns i VG-regions text men har också lagt till ny 

information. Denna nya information har jag kontrollerat på Livsmedelsverkets 

webbplats och andra trovärdiga källor för att vara säker på att råden i gestaltningen 

följer gällande kostrekommendationer. 

     Skriftlig information som riktar sig till ungdomar som har adhd ställer flera krav 

på språket och den grafiska formen. Det finns också andra faktorer att ta hänsyn till 

i det här projektet. Den första är att avsändaren är en myndighet. Det betyder att det 

finns ett krav på klarspråk, men också att informationen ska uppfattas som trovär-

dig. Det andra är att informationen ska vara engagerande och motivera den unga 

målgruppen att vilja läsa texterna. Det är dessa samlade förutsättningar jag har haft 

i åtanke när jag har tagit fram mitt gestaltningsförslag. 

 

5.1.1 Grafisk form 

En av de största skillnaderna mellan VG-regions text och mitt gestaltningsförslag 

är den grafiska formen. De ändringar jag har gjort handlar om  

 tydligare struktur 

 mindre textmassa 

 enkel layout 

 återkommande signaler 

 bilder som förstärker texten. 

För att göra innehållet mer överskådligt har jag minskat formatet till A5 och delat 

upp de olika mikrotemana på olika sidor i en broschyr. Ett förord välkomnar 

läsaren med direkt tilltal, jag återkommer till tilltalet under avsnittet om språket. 

Med innehållsförteckningen får läsaren en snabb översikt över innehållet. Det gör 

att hen kan slå upp ett avsnitt som hen är intresserad av utan att behöva bläddra 

igenom alla sidor. 

    För att signalera att informationen på uppslagens sidor hör ihop har jag valt att 

använda samma bakgrundsfärg på båda sidorna. Tanken är att alla sidor som hör 

ihop temamässigt ska ha samma bakgrundsfärg. I studier har man sett att en sådan 

färgkodning skapar en pedagogisk översikt över materialet och underlättar 
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bearbetning av information (Holsanova 2010 s. 96). Färgerna har en låg 
mättnadsgrad för att skapa goda kontraster mot textens färger. 

 

 

 

Bild 1 Skiss 1. På första uppslaget förklarar förordet sy�et med broschyren och ger läsintruk�oner.      
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Bild 2 Skiss 2. Med bilden nära texten är det lä� a� växla mellan text och bild.  

 

 

 Den mindre textmassan på sidorna kan enligt Westin (2016) och andra (SPSM 
2013) öka målgruppens motivation att läsa texterna eftersom det känns mer 
överkomligt att läsa en kortare text. De breda marginalerna ger en luftig känsla och 
förstärker intrycket av en liten textmassa. Jag har också strukturerat en del av 
innehållet i mellanmålstexten i en punktlista för att underlätta läsningen (se bild 3). 
    Eftersom målgruppen lätt distraheras av en text som innehåller många olika 
grafiska element har jag strävat efter en nedtonad grafisk form. Sidorna innehåller 
ett fåtal komponenter i en konsekvent ordning, till exempel rubrik och text på 
vänster sida och bilder på höger sida. En sådan återkommande layout förespråkar 
både Westin (2016) och SPSM (2013) till min målgrupp.  
    Jag skapar också sådana återkomande signaler med rubrikernas typografi. Till 
huvudrubrikerna använder jag det linjära teckensnittet Corbel 36 pt. Corbel är ett 
enkelt och tydligt teckensnitt som inte tar så mycket visuell plats i texten. Corbel 

Bilden saknas i den elektroniska
utgåvan av upphovsrättsliga skäl.

(Bild med varm måltid och ritade linjer
som visar tallriksmodellens uppdelning.)
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ska också användas i eventuella underrubriker på andra sidor för att där signalera 

att ny information kommer. Rubrikernas gröna färg är också en återkommande 

signal för att markera när ny information kommer. Brödtexten står i Times New 

Roman 12 pt vilket är ett vanligt teckensnitt i tryckt löpande text.  

     Jag använder bilder som har samma innehåll som texten eftersom det gör att 

läsaren får en djupare förståelse av det texten förklarar (Holsanova 2010 s. 61). 

Forskning pekar också på att människor tolkar och minns information på olika sätt. 

En del föredrar information i text medan andra föredrar visuella presentationer 

(Holsanova 2010 s. 18). Det måste dock råda en balans mellan text, bild och andra 

grafiska element. Reichenberg (2014 s. 33) menar till exempel att elever som möter 

texter som innehåller alltför många bilder, rutor och tabeller riskerar att bli 

uppgivna eftersom de inte vet var de ska börja läsa. Jag har använt ett fåtal bilder 

för att förstärka och exemplifiera texten. Westin (2016) förklarade att det är viktigt 

att bilderna inte är plottriga. När Robert provade ut bilderna hade han svårt att se 

vad bilden med nötter, frön och gröna russin föreställde (se bilaga 5). Han tyckte 

att det såg ut som müsli, och kände inte igen nötterna på bilden. Jag bytte därför ut 

den bilden mot en som visar jordnötter och svarta russin, vilket ungdomar verkar 

känna bättre till. De ligger också separat och inte blandat vilket gör det lättare att 

urskilja innehållet. 

5.1.2 Språket 

De förändringar jag har gjort i mina texter handlar om att försöka öka läsbarheten 

och underlätta läsförståelsen. Det har jag främst gjort genom att   

 undvika svåra ord.  

 ha en meningslängd som ger flyt.  

 använda röst. 

 använda kausalitet. 

 

Att anpassa språket till en målgrupp som är så heterogen när det gäller lässvårig-

heter har varit den största utmaningen i det här projektet. Med tanke på att avsända-

ren är en myndighet har jag att använt ett neutralt språk som är anpassat till mål-

gruppens lässvårigheter. Jag har strävat efter ett enkelt men inte barnsligt språk. 

     Jag använder inga fackord eller andra ord som kan uppfattas som svåra. Vad 

som är svåra ord är dock individuellt och beror bland annat på hur stort ordförråd 

vi har (Reichenberg 2014 s. 37). Ord vi är vana vid är också lättare att läsa. Det 
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visar utprovningen då Robert tyckte att ordet koncentrera i texten om mellanmål 
var ett svårt ord att läsa (bilaga 5). Därför ändrade jag det till ordet fokusera som 
han är mer van vid. Robert tyckte också att det var svårt att läsa avstavade ord 
eftersom han tror att ordet slutar vid bindestrecket. I texten om tallriksmodellen 
tyckte Robert att det var svårt att läsa meningen som hade flera korta ord i rad 
(bilaga 4). Jag formulerade därför om meningen så att det blev färre korta ord där. 
     Kausala bindningar är viktigt att använda för att hjälpa läsaren att se de logiska 
sambanden mellan meningar. De minskar också informationstätheten i texten 
genom att binda ihop meningar med varandra (Reichenberg 2014 s. 26).  I de tre 
exempeltexterna använder jag inte så många korta meningar, och där finns heller 
inga kausala bindningar mellan meningar. Däremot har jag tänkt på att använda 
kausalitet mellan satser för att visa det logiska sambandet mellan dem. Bind-
ningarna ger också texten ett bra flyt vilket påverkar läsbarheten positivt. Två 
exempel finns i texten om tallriksmodellen (bilaga 4).  
 

  

Bild 3 Skiss 3. En ram runt bilderna skapar en visuell gräns för a� visa a� bilderna hör ihop.   

Undersökningar har visat att eleverna lättare rycks med om det finns en röst som 
återkommer i läromedlet (Reichenberg 2014 s. 18). För att engagera målgruppen 

    Bilderna saknas i den elektroniska
    utgåvan av upphovsrättsliga skäl.

(Foton med smörgås+mjölk+frukt, russin+nötter,
yoghurt+müsli och frukt.)
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vänder jag mig direkt till dem genom ett personligt tilltal. På det sättet visar jag att 

informationen riktar sig till just dem och inte till föräldrarna eller andra personer, 

något som Westin (2016) tror kan tilltala målgruppen. Genom att författaren talar 

till läsaren uppmuntras hen också att reflektera över innehållet i texten 

(Reichenberg 2014 s. 25). Det personliga tilltalet kommer att finnas redan på 

framsidan i den tänkta rubriken Kostråd till dig som äter mediciner vid adhd. I 

vissa av de kommande texterna kommer jag också att använda en närvarande 

författare genom att använda pronomen som vi och våra. Ett exempel är ett avsnitt 

som ska handla om kroppen och varför det är viktigt att äta på ett sätt så att vi får i 

oss den näring våra kroppar behöver.  

5.2 Metod- och källkritik 

5.2.1 Källor 

Jag har använt litteratur vars författare är erkända inom sitt område. Jag har också 

hämtat information från myndigheter som jag också anser är trovärdiga.  

Forskningsartiklarna är peer reviewed.  

     Virpi Westin (2016) är pedagogisk expert på lärandefrågor för målgruppen där 

den grafiska formen har betydelse för innehållet. Hon har också stor erfarenhet av 

hur den grafiska formen i läromedel påverkar läsförmågan hos målgruppen. Därför 

anser jag att hon är en relevant källa.   

5.2.2 Metoder 

Jag valde att testa läsbarheten genom högläsning och genom att ställa kontroll- och 

kunskapsfrågor om texten. Metoden är inte validerad utan inspirerad av hur jag har 

sett att andra gjort vid tester av bipacksedlar och efter råd från handledaren.  

     Jag gjorde utprovningar på Westin (2016) och Robert ur målgruppen. 

Anledningen till att jag lät Westin (2016) prova ut skisserna var att det var svårt att 

komma i kontakt med personer ur målgruppen. Jag undersökte i stället andra 

alternativ för att få feedback på mina skisser. Därför kontaktade jag specialpedagog 

Westin (2016) igen för att be om ett utlåtande på läsbarheten och formen utifrån 

hennes pedagogiska expertis om målgruppen. Jag kom senare i kontakt med en 

person ur målgruppen som ville prova ut skisserna. Resultatet av utprovningen 

bygger på den personen, och därför vet jag inte hur andra personer ur målgruppen 

skulle uppfatta textens läsbarhet. Jag anser dock att utprovningen gav ett resultat 

som hjälpte mig att förstå vad jag behöver ändra i texterna. Det ideala skulle vara 

att även prova ut resterande texter som ska ingå i broschyren.  
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Robert tillhör strikt taget inte målgruppen eftersom han är 12 år. Han fyller 13 år 

om två månader och därför anser jag att det var relevant att prova ut skisserna med 

honom.   

5.3 Förslag till fortsatta studier 

Mer forskning behövs för att undersöka hur den grafiska formen i patientinforma-

tion skulle kunna utformas till personer som har adhd. Med färg och form kan man 

skapa intresse för en text, och det är viktigt för att motivera till läsning. Den 

grafiska form jag har använt är nedtonad. Frågan är om jag hade kunnat använda 

fler grafiska element eller om det då hade distraherat läsare med adhd och försvårat 

läsbarheten. Jag testade bara den skrivna texten och bilderna i skisserna, men den 

grafiska formen skulle också ha behövt provas ut. Det får framtida studier göra.    

5.4 Slutsatser 

Att mottagaranpassa information är viktigt för att budskapet ska gå fram. Adhd är 

en komplex diagnos som påverkar läsningen och läsförståelsen på flera olika sätt. 

När det finns flera faktorer som kan påverka läsbarheten i ett skriftligt informa-

tionsmaterial är det svårt att veta vilka anpassningar man ska göra. Min under-

sökning visar att det inte finns några särskilda riktlinjer för utformning av informa-

tion till personer som har adhd.    
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Bilaga 1. VG-regions patientmaterial till målgruppen. 
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Bilaga 2. Frågemanual till intervju med Virpi Westin 

 

Frågemanual till intervju med Virpi Westin 
 

1. Berätta kort om vad du arbetar med här. 

 

2. Vilka eventuella lässvårigheter har ungdomar som har adhd? 

 

3. Vad behöver jag tänka på när jag skriver ett informationsmaterial i text och bild 

till denna målgrupp? 

 

a. Hur bör texten utformas? 

 

b. Hur bör man tänka när det gäller bilder?  

 

c. Vad ska jag tänka på när det gäller formen? 

 

 

4. Om jag vill prova ut materialet på målgruppen, vad behöver jag tänka på? 
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Bilaga 3. Utprovad skiss 1, Virpi Westin. 
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Bilaga 4. Utprovad skiss 2, Virpi Wes�n och Robert.  

 

  

Bilden saknas i den elektroniska
utgåvan av upphovsrättsliga skäl.

(Bild av tallrik med varm måltid och ritade linjer
som visar tallriksmodellens uppdelning.)
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Bilaga 5. Utprovad skiss 3, Virpi Wes�n och Robert. 

  

Bilderna saknas i den elektroniska 
utgåvan av upphovsrättsliga skäl.

(Foto med frukter.)

(Foto med nötter och frön.)
(Foto med smörgås, mjölk
och en frukt.)
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Bilaga 6. Formulär för informerat samtycke.
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Bilaga 7. Frågemanual till utprovning med målgruppen. 
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