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Sammanfattning 
 
Region Stockholm ansvarar för Stockholms kollektivtrafik och har som 
målsättning att den ska vara så välbyggd, lättillgänglig och pålitlig för alla som 
vistas i staden. Stockholms invånarantal är i ständig utvecklingsfas och det 
ställer krav på kollektivtrafiken, framförallt stadens tunnelbanesystem. Denna 
ombyggnation skulle leda till sprängningar under jorden och medföra höga ljud 
och vibrationer i marken, alltså buller. Byggnationerna skulle ske i citymiljö 
vilket betyder att en omfattande grupp av människor skulle påverkas av bygget, 
varav dem många skolbarn. Genom ett samarbete med Region Stockholm har 
mitt uppdrag som informativ illustratörsstudent varit att skapa ett 
informationsmaterial om denna byggnation för barn i årskurs ett.  
 
Detta examensarbete grundas både på teoretiska och metodiska undersökningar. 
I den teoretiska delen undersöktes till exempel retoriska verktyg, text och bild i 
samverkan och effekten av att använda en serie som läromedel. I början av 
projektet gjordes en mindmapping och ett flertal skisser för att så sätt väcka 
tankeprocessen. Metoder som en bokanalys på barnböcker och en intervju med 
en lärare bidrog till en klarare syn på hur text och bild i samverkan kunde te sig 
i barnböcker men även i barnens undervisningsmaterial. Ett test genomfördes 
även på en skola i Eskilstuna där målgruppen fick vara med och välja ut hur 
buller skulle visualiseras. Valet blev sedan att skapa en serie som berättade om 
tunnelbanebyggnationerna.   
 
Målet med projektet vara att skapa ett roligt informationsmaterial som skulle få 
målgruppen mindre oroliga och mer nyfikna på byggnationerna. Dessa känslor 
bekräftades under testet på skolan och under intervjun bekräftades det även att 
bilder väcker en viss nyfikenhet hos barn. Efter testet och intervjun 
säkerställdes det att stor vikt behövde läggas på att skapa ett manér som 
tilltalade barnen, innehållande kontrastrika färger och organiska former. Att 
inkludera förmänskligade djurkaraktärer visade sig vara ett roligt inlärningssätt 
för målgruppen, som dels bekräftades under intervjun men även under arbetets 
teoriundersökningar. Slutligen resulterade arbetet i en serie där läsaren får 
förklarat för sig varför tunnelbanan byggs ut och vad buller är, men också hur 
tunnelbanan kommer se ut i färdigt skick.   
 
 
 
 
Nyckelord: informationsdesign, informativ illustration, informationsmaterial, 
serie, gestaltning, tunnelbana, Stockholm 

 
 
 



 4 

Abstract   
 
Stockholm’s region is responsible for the public transport in Stockholm with 
the main goal of making it as well-built, easily accessible and reliable for 
everyone who visits the city as possible. Stockholm´s population is in a 
continuous development, this puts demands on public transportation, especially 
the subway. The construction will require explosions underground which will 
lead to noises and vibrations above ground. The construction will take place in 
the city environment which means that a large group of people will be affected 
by the construction, especially many school children. By collaborating with 
Stockholm’s region, my assignment as an information Illustration student has 
been to create an informative material for school children in first grade to 
inform them about this construction. 
 
This thesis is based on both theoretical and methodological studies. In the 
theoretical section for example, the influence of image and text interaction and 
the effects of using a cartoon as school material was studied using a rhetorical 
framework. At the beginning of this project a mind mapping and several 
sketches were used to start the process. Methods as a book-analysis on 
children’s books and an interview with a teacher, gave a deeper and better 
understanding about how text and image in collaboration could look like in 
children’s books and in children’s school material. A survey was also 
conducted at a school in Eskilstuna where members of the target audience 
participated and chose how the rumbling concept could be visualized. The 
results from this lead to design a cartoon series that told about the subway-
construction. 
 
The goal with this project was to create a fun informative material that would 
make the target group less worried and more curious of the construction work. 
These impressions were confirmed during the survey at the school and by the 
interview, confirming that pictures raised curiosity in children. After the test 
and the interview, it was confirmed what a great importance the style was to 
engage the children, a style that contained rich contrast colors and organic 
forms. To include humanized animal characters proved to be a fun learning 
method for the target group, that also was verified by the interview but also 
during by the thesis surveys. Finally, the work resulted in a cartoon series why 
the subway is being rebuilt, what rumbling actually is about and finally what 
the subway construction project will look like once finished.  
 
 
 
 
Keyword: information design, informative illustration, information material, 
cartoon, design, subway, Stockholm   

 
 



 5 

Förord 
 
Jag vill börja med att tacka mig själv som har jobbat så oändligt många timmar 
med detta arbete. Jag har lärt mig att en designprocess sällan är spikrak. 
Motgångar uppstår och man behöver ”göra om och göra rätt”. Men oavsett 
motgångarna har jag aldrig gett upp, tack!   
 
Jag vill även tacka mina kontaktpersoner från Region Stockholm för att ha fått 
chansen att göra detta arbete hos er. Tack för alla svar på mina frågor och tack 
för alla goda råd.  
 
På tal om goda råd så vill jag även tacka min handledare Peter Linejung som 
alltid har kommit med bra synpunkter och bra feedback.  
 
Sedan vill jag även tacka min illustratörklass på Mälardalens högskola. Dessa 
tre år har varit de bästa och roligaste åren i mitt liv, och ni är anledningen till 
det. Bästa klassen.  
 
Slutligen vill jag tacka min kära familj som har stöttat mig under alla dessa år 
på högskolan. Och ett extra stort tack till min bror som har korrekturläst detta 
arbete. Tack för att du hjälper mig att utvecklas i mitt skrivande.  
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1. Inledning 
 
 
I detta stycke behandlas grunderna för detta examensarbete. Inledningen 
börjar med en begreppsförklaring och därefter arbetets bakgrund, 
samarbetspartner, syfte, målgrupp och frågeställning.  
 
 
1.1 Begreppsförklaring 
 
1.1.1 Informationsdesign 
Informationsdesign handlar om att skapa informativ design för estetiska, 
ergonomiska och ekonomiska grunder. Pettersson (2002, s. 2) betonar även att 
det är viktigt att kunna förstå sin målgrupp för att kunna analysera, planera och 
presentera projektet – för att sedan skapa en väl genomförd design för 
människan.  
 
1.1.2 Informativ illustration  
Informativ illustration går hand i hand med informationsdesign. Syftet grundar 
sig på att skapa design anpassat för människan. Det som urskiljer detta begrepp 
är att det läggs vikt i att skapa illustrationer som både ska vara estetiskt 
tilltalande och informativa. Detta är Pettersons (2002, s. 107) syn på begreppet.   
 
1.1.3 Visuella element 
Under rapporten kommer jag nämna begrepp som visuella element. Det går att 
översättas till bildliga detaljer i en grafik. En grafik kan bestå av både 
textstycken och bilder (eller objekt), detta kallas för visuella element. Under 
kommande stycken där begreppet nämns innefattar det bilder i gestaltningarna.  
 
1.1.4 Informationsmaterial 
Utgångspunkten i detta arbete har varit att skapa ett informationsmaterial som 
skulle tilltala den angivna målgruppen. Ett sådant material kan se olika ut och 
det kan till exempel vara en bok, folder eller en broschyr. Det handlar om  
ett material i något medium som informerar om något ämne.  
 
1.1.5 Buller 
Buller mäts i olika slags buller som låter olika högt. De varianter som kommer 
nämnas i denna rapport är utomhusbuller och inomhusbuller. Det förstnämnda 
går att koppla till stadsbuller, alltså de ljud och buller som uppstår av trafiken 
på gatan och det andra till buller som hörs när grannen borrar i väggen.  
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1.2 Bakgrund 
Stockholm stad blir större för varje år som går, och i takt med det ökande 
invånarantal så ökar också kraven på Stockholms kollektivtrafik. År 2014 togs 
ett beslut om att utvidga kollektivtrafiken med att förlänga tunnelbanan. Bygget 
påbörjades år 2018 och kommer ta cirka sex till åtta år innan det är klart. 
Arbetet kommer orsaka buller som i sin tur kommer påverka omgivningen. Mitt 
uppdrag som informativ illustratör har under detta projekt varit att skapa ett 
informationsmaterial som skulle informera om den kommande byggnationen 
för den angivna målgruppen. Det är en omfattande grupp av människor som 
kommer påverkas av denna byggnation, men eftersom det kommer sprängas 
under jorden nära skolmiljöer har därför skolor blivit målgruppskontexten. Det 
har även varit av stor vikt att nå ut med relevant information till de berörda i 
god tid, så att de kan vara väl förberedda inför byggnationen.   
 
 
1.3 Samarbetspartner 
Jag har under detta projekt samarbetat med Region Stockholm. De ansvarar för 
Stockholms kollektivtrafik och strävar mot att den ska vara effektiv, 
lättillgänglig och pålitlig för alla som besöker eller bor i Stockholm. De färdsätt 
som inkluderas i kollektivtrafiken är bland annat bussar, pendeltåg, lokalbana, 
båt men framförallt tunnelbana. SLL (2019) nämner att målet till år 2030 är att 
kollektivtrafiken ska växa i samma takt som befolkningen, bli mer 
miljöanpassad, jämlik och jämställd.  
 
 
1.4 Syfte  
Mitt uppdrag har varit att skapa ett informationsmaterial i undervisningssyfte 
till elever i årskurs ett, både för skol- och hemmamiljö. Materialet skulle 
informera om varför tunnelbanan byggs ut, hur den skulle se ut i färdigt skick, 
samt hur buller låter och känns. Informationsdesignproblemet är att 
byggnationen kommer förorsaka höga och obehagliga ljud. Därför behövdes 
hänsyn visas gentemot den utsatta målgruppen i detta projekt - barn. Syftet var 
därmed att skapa ett material som kunde minska barnens oro inför bygget. Om 
barnen skulle vara förberedda och införstådda om vad buller är och hur det 
känns skulle det vara mindre skrämmande i den tidpunkt bygget väl skulle ske, 
det kanske till och med skulle väcka en viss nyfikenhet hos barnen?  
 
 
1.5 Målgrupp 
Den målgruppen som detta arbetet kommer inrikta sig på är grundskolebarn i 
årskurs ett. Under tunnelbanebyggandet kommer det förekomma en del höga 
ljud och buller som kommer påverka många skolor som betyder att barn blir en 
utsatt grupp. De skolor som ligger i närheten av sprängningsområdena är de 
som kommer påverkas mest och de skolor detta informationsmaterial kommer 
riktas till.  
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1.6 Sekundär målgrupp  
Eftersom materialet ska nyttjas under pedagogiska sammanhang kommer 
materialet därmed användas av lärare och föräldrar. Lärarna kommer ge ut 
materialet till barnen och föräldrarna kommer läsa materialet tillsammans med 
sina barn. Detta betyder att lärare och föräldrar blir en sekundär målgrupp i 
detta fall. Coates & Ellison (2014, s. 29) beskriver att även om en viss 
information riktar sig mot en specifik målgrupp så kommer även flera påverkas 
av designen, varav lärare och föräldrar i detta fall.  
 
 
1.7 Frågeställning 
 
Frågeställningen under arbetet har varit:  
 

- Hur kan ett pedagogiskt informationsmaterial som handlar om den nya 
tunnelbanebyggnationen i Stockholm visualiseras för att skapa 
nyfikenhet och minskad oro hos barn i årskurs ett?  

 

2. Avgränsningar 
 
 
Arbetet behövde begränsas eftersom jag som student hade en tidsram att utgå 
ifrån. Nedan beskrivs därför de avgränsningar som har gjorts i arbetet.  
 
 
2.1 Avgränsning av arbetet  
Region Stockholm ville att detta informationsmaterial skulle dels fungera som 
ett undervisningsmaterial men även ett material som skulle nyttjas hemma hos 
barnens föräldrar. Bergström (2016, s.73) nämner att man måste lära sig att 
avgränsa om det tenderar att bli för mycket fakta. Att anpassa mitt arbete till två 
miljöer, varav skol- och hemmamiljö ansågs kräva mer tid än de veckorna som 
var avsedda för detta examensarbete. Därför gjordes en avgränsning där jag 
anpassade arbetet till en skolmiljö, men om materialet sedan kan användas 
hemma hos föräldrarna är till en fördel, men någon anpassning till denna 
kontext har inte gjorts.  
 
2.2 Åldersmässig avgränsning  
Region Stockholms målgruppsanpassning innehöll en relativt bred 
ålderskategori, barn mellan ett till nio år. Bergström (2016, s. 73) nämner även 
vikten av att kunna avgränsa sina designval utifrån vad som efterfrågas, ”det 
som ska vara med och det som inte ska vara med”. Om detta inte tillgodoses 
tenderar det bli för mycket information som i sin tur kan vilseleda publiken. 
Bergström (2016, s. 59) nämner även att en mindre målgrupp ger möjligheten 
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till ett mer kreativt och utvecklande budskap. Jag valde sedan avgränsa min 
målgrupp till grundskolebarn i åldrarna sex till sju, alltså de barn som går i 
årskurs ett. 
 
 
2.3 Textuell avgränsning 
Under bildskapandet insågs fördelen med att tillämpa informationen i både 
visuell och textuell form. Fridell (1977, s.61) beskriver bildens betydelse i ett 
material, ”Informationen ligger i bilden, texten är pedagogiskt-styrande, den 
hjälper läsaren att strukturera bildmeddelandet och förklarar den kunskap bilden 
ger”. Hon redogör även att i vissa sammanhang reduceras texten till minimum 
och därmed låter bilden ta störst plats. Jag valde därför att begränsa mig i det 
textuella som innebär att ingen research har gjorts på hur man bör anpassa det 
textuella språket för barn i åldrarna sex till sju år utan störst vikt har lagts på 
den visuella delen. Ingen vidare undersökning har gjorts över lämpade typsnitt 
för denna ålderskategorin utan typsnittet som tillämpats i gestaltningen valdes 
utifrån vad jag ansåg som mest lämpat.  
 
2.4 Avgränsning för färgblindhet 
I början av processen var tanken att anpassa designen till personer med 
färgblindhet. Eftersom Region Stockholm redan hade en färgpalett som de 
använder i deras material, utgick jag istället ifrån den. Coates & Ellison (2014, 
s. 43) nämner att det är svårt att lyckas inkludera allas behov i en design utan 
det som lämpas att ha i åtanke då är att färgsätta med maximala kontraster – 
som då kommer gynna personer med synnedsättningar. Deras färgpalett bestod 
dessutom av färger som, enligt mig, gick att kontrastera väl med varandra.   
 
 

3. Teori 
 
 
De teorier som har legat till grund för att besvara arbetets frågeställning är 
även de teorier som har besvarat gestaltningsprocessen. Teorier som behandlar 
retoriska verktyg, bildens påverkan på barn, bildpedagogik, bild och text i 
samverkan, kognition, komposition, semiotik, serie som läromedel och 
jämlikhet kommer nämnas nedan. Stycket avslutas sedan med en källkritik.  
 
 
3.1 Retorik 
Lindqvist (2016, s. 15) beskriver retorik följande; Retorik är studiet av hur ord 
och alla andra typer av symboler används för att påverka. Lindqvist (2016) 
beskriver fortsättningsvis att det kan handla om hur vi diskuterar för att nå fram 
till ett välgrundat omdöme, argumenterar för att få ett bättre pris när vi köper en 
bil eller hur vi debatterar för att övertyga om vår ståndpunkt. Det spelar ingen 
roll hur omfattande publiken är, huvudsaken är att kunna förstå och anpassa sig 
till sin publik och därmed kunna påverka och tillfredsställa den. Lindqvist 
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klargör även att de retoriska verktyg som används för att påverka sin publik kan 
både användas i skrift, verbalt och i bilder. Under projektet har jag utgått från 
retoriska begrepp som har fungerat som ett verktyg för mina designval.  
 
3.1.2 Ethos 
”Ethos är en aspekt på vad som får en publik att lita på en talare” nämner 
Lindqvist (2016, s. 84), alltså hur talaren bygger upp ett förtroende för sin 
publik. Jag ville självfallet skapa ett förtroende i mina gestaltningar, och 
Lindqvist (2016, s. 84) beskriver, ”Att intressera sig för ethos är att intressera 
sig för hur varje aspekt av just texten och dess framförande påverkar 
förtroendet för dess författare eller för talaren som framför.”.  
 
3.1.3 Pathos  
”Den som vill påverka en åhörare måste därför förstå vad som berör henne” 
beskriver Lindqvist (2016, s. 82) och menar att termen pathos innefattar de 
känslor en talare använder för att påverka åhöraren. Lindqvist beskriver även att 
pathos innefattar de metoder som används för att framhäva dessa känslor. På 
nästkommande uppslag beskriver han också (2016, s. 83) att pathos inte 
behöver uppstå i verbalt tal utan kan även förekomma i texter och i bilder.  
 
3.1.4 Logos 
Lindqvist (2016, s. 82) beskriver begreppet Logos följande: Logos handlar om 
att ge ”bevis” eller ”sakskäl” för våra påståenden. Han nämner även att – som 
pathos - logos kan förekomma likaväl i text och i illustrationer som det kan 
göra i verbala tal. Under processens skapande har begreppet logos använts för 
att ge bevis på påståenden, både i text men framförallt i illustrationerna.  
 
3.1.5 Evidentia  
Min samarbetspartner Region Stockholm var noga med att detta 
informationsmaterial skulle beröra målgruppen på ett sätt som skulle minska 
deras oro inför det kommande tunnelbanebyggnationen. När syftet är att beröra 
sin målgrupp redogör Lindqvist (2016, s. 69) att det lämpar sig att inkludera en 
slags framförhållning i sitt svar, som syftar på att ge åskådaren en visualisering 
om hur det skulle kunna vara eller se ut, med andra ord en bild ”av det 
omöjliga”. Han redogör fortsättningsvis med att en skicklig talare alltid målar 
upp en bild om det omöjliga. Det kallas evidentia eller förmågan att måla upp 
något i åhörarnas sinnen så att de ”ser det framför sig”.  
 
 
3.2 Bildens påverkan på barn  
Eftersom mestadels av materialet skulle innehålla bilder så fanns behovet att 
undersöka bildens påverkan på barn. Dessvärre hade jag svårt att hitta fakta om 
detta ämne. Fridell (1977, s.10) bekräftar även att det finns föga fakta om hur 
barn påverkas av bilder, därför under bildskapandet, anser hon att bildskaparen 
ska lägga vikt på att skapa positiva bilder som barnen kan relatera till. Fridell 
påpekar också (1977, s. 9) att barn betraktar bilder olika beroende på dess ålder. 
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Detta betyder att man inte bör kategorisera en generell barnbok utan särskilja 
barnböcker utifrån olika åldersgrupper. Under en intervju med en lärare så löd 
frågan vad hen trodde vad bilder hade för påverkan på barn, ”Det är det som 
väcker deras intresse, det är ju inte texterna som intresserar dem utan det är 
bilderna som fångar deras uppmärksamhet.” (Intervju, bilaga 2). En 
sammanslagning av bådas åsikter gick det att konstatera att bilder har god 
påverkan på barn och att de väcker intresse samt motiverar barnen till inlärning. 
 
 
3.3 Bildpedagogik  
Detta arbete skulle slutligen visas i skolmiljö och därför fanns även ett behov av 
att undersöka ämnet bildpedagogik. Frågan jag själv ställde mig var; hur 
estetisk tilltalande bör bilden vara för att kunna betraktas som ett pedagogiskt 
material? Pettersson (1981, s. 110–111) beskriver att en pedagogisk bild ska 
förmedla kunskap och information till sin publik. Den kan givetvis ha ett 
konstnärligt uttryck men bilden ska alltid vara informationsgivande. Under min 
studieperiod på Mälardalens Högskola har jag även insett svårigheter huruvida 
en bild kan göras informativ eller inte. En bild kan anses vara informativ på 
olika vis för människan och det intygar även Pettersson med det faktum att 
människan har olika referensramar och olika värderingar som medför att vi 
upplever bilder annorlunda. Det kan till exempel bero på bildfaktorer som form, 
storlek, färg eller disposition. ”Det kan vara svårt att vidare bedöma huruvida 
en viss bild är ”bättre” eller ”sämre” än en annan bild som 
informationsförmedlare.” Det kan vara en utmaning i sig, men för att återgå till 
styckets centrala punkt, vad gör en bild lämplig att användas i ett pedagogiskt 
sammanhang? Pettersson berättar att en publik kan ha olika kriterier vid olika 
tillfällen men för att utgå ifrån att bilden ska betraktas som ett läromedel, där 
avsikten är förmedling av information och kunskaper, bör en bred omfattning 
läggas på bildens läsbarhet. Det vill säga en bild som är lätt att läsa upplevs 
med större sannolikhet som positiv och motivationen till inlärning förstärks. 
Det nämns dessvärre inte hur man som bildskapare ska formge en informativ 
bild utan snarare enbart vad bildskaparen bör ha i åtanke under 
gestaltningsprocessen.  
 
 
3.4 Text och bild i samverkan  
Redan i början av processen var jag bestämd med att både text och bild skulle 
användas i informationsmaterialet. Jag valde därför att undersöka hur bild och 
text ter sig till varann i undervisningsmaterial. Pettersson (1981, s. 98) 
återberättar forskningsartikeln Utilization of Pictorial Information in Classroom 
Learning: A Cross Cultural Study 1 (Gustav Jahoda. m.fl. 1976) som 
undersöker ungdomars inlärningsförmåga av undervisningsmaterial som 
innehåller text, bilder och även text och bild i samverkan. Undersökningen 
gjordes i länderna Skottland, Indien, Ghana, Kenya och Zambia där 
testpersonerna var högstadieelever. Testerna gjordes i klassrumsmiljö och 
testpersonerna i undersökningen fick se sex djur i svart-vita linjeteckningar 
samt fyra mänskliga kulturella boskap. Testerna delades upp i tre delar där 
information skulle framhävas med text, bilder och text och bild i samverkan. I 
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det testet som informerades med både text och bild visades till exempel ett 
linjetecknat djur, och till den, en beskrivande text och frågor om djuret. När det 
gjordes tester med bara text så uteslöts bilderna och under bildtesterna uteslöts 
texterna. Det gick att urskilja vissa resultatskillnader från de olika länderna men 
det visade slutligen att när en viss information samverkade med text och bild 
gav det starkast effekt på personernas inlärningsförmåga i alla länder.  
 
 
3.5 Informationsdesign för barn 
I och med materialet skulle nyttjas av grundskoleelever så fanns intresset att 
undersöka om det fanns forskning om informationsdesign för barn. Det uppstod 
fler källor på hur man skapar design för barn men dessvärre föga om ämnet 
informationsdesign anpassat för barn. Därför har vikten lagts på att kunna 
identifiera min målgrupp för att se vilka behoven och förutsättningarna var. 
Detta baserar sig på Coates & Ellisons (2014, s. 29) belägg där en designer 
måste identifiera sin målgrupp för att kunna kommunicera med den. I slutändan 
kan det ha en avgörande roll om designen blir succérik eller tvärtom.  
 
 
3.6 Kognition 
Under gestaltningsprocessen har en del kognitionsteorier använts, och kognition 
enligt Pettersson (1981, s. 130) handlar om hur vi människor uppfattar och 
förstår vår omvärld. Samma författare men i en annan bok beskriver Pettersson 
(2002, s. 207–209) att det kan till exempel handla om hur människan reagerar 
med hjälp av våra sinnen; lukten, smaken, känseln, hörseln och synen. Med det 
menar Pettersson att allting slutligen handlar om hur vi som människor 
upplever världen utifrån de ovannämnda benämningarna.  
 
3.6.2 Pop out effekt 
Inom kognition upplyses begreppet pop out effekt. Genom att föreställa sig ett 
A4 ark som består utav fem cirklar, varav fyra är svarta och en röd, vilken må 
vara mest utmärkande? Jo, den röda. En pop out effekt är som Ware (2008, s. 
30) beskriver när ett visuellt element sticker ut mer än de andra elementen i 
dess omgivning. Om man som bildskapare vill skapa pop out effekt i sin bild 
finns det flera tillvägagångssätt. Det vanligaste är att förstora ett visst element, 
applicera elementet med en utstickande färg eller ibland kan det till och med 
hjälpa att lägga till en skugga bakom elementet. Fler möjligheter finns men de 
varianter beskriver Ware som de tre vanligaste.  
 
 
3.7 Komposition 
”Kompositionen måste vara kongenial med bildens betydelse och det aktuella 
budskapet.” beskriver Bergström (2016, s. 184). De visuella elementen måste 
med andra ord stärka varandra för att skapa ett visst budskap. En god 
komposition kan uppfyllas till exempel genom bildens valda perspektiv eller 
hur bildskaparen väljer iscensätta bildens olika element. Nedan kommer det 
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beskrivas hur jag har arbetat med att framhäva en god komposition i mitt 
gestaltningsarbete.  
 
3.7.2 Perspektiv 
De perspektiven jag har tillämpat i mina gestaltningar är centralperspektiv och 
uppskuret perspektiv. Pettersson (1981, s. 145–146) beskriver 
centralperspektivet som det mest bekanta västerländska perspektivet. Vi möter 
centralperspektivet inte bara i målningar och utan vi översköljs också av olika 
former av kamerabilder. Kameran har centralperspektivet inbyggt i sig och 
bilder från stillbildskameror, filmkameror och tv-kameror är normalt 
centralperspektiviska. Enligt Internetstiftelsen (2017) har drygt var tredje 
sjuåring en egen mobiltelefon medan sexåringar får oftast tillgång till en mobil 
via sina föräldrar. Utifrån denna undersökning går det med andra ord att 
konstatera att min målgrupp i åldrarna sex till sju år har en viss mobilvana och 
som i sin tur medför att de blir varse om centralperspektivet i tidig ålder.  
 
Ett uppskuret perspektiv har även tillämpats, som även kallas för en uppskuren 
bild. Det går att tyda detta perspektiv i några av Region Stockholms utgivna 
informationsmaterial. Men för att förtydliga vad ett sådant perspektiv handlar 
om skulle jag beskriva det såhär: Ett objekt som bildligt talat sågas av för att 
kunna se dess insida, det tecknas alltså ett snitt av ett specifikt objekt. Detta 
perspektiv har även utövats i tidigare kurser som i teknikillustration och är en 
oerhört bra visualiseringsmetod för att gestalta något som ett fotografi inte kan 
visualisera.  
 
3.7.3 Iscensättning  
Att iscensätta en scen handlar om att välja ut det viktigaste som ska vara med i 
en scen, eller som Blazer (2016, s. 46) uttrycker sig; iscensättning handlar om 
vart man väljer att placera objekten i scenen och de utomstående objekten 
utanför scenen. På så sätt styr man den visuella hierarkiska ordningen i en scen. 
Även om Blazer beskriver vad som lämpar sig i en animation så anser jag att 
det går koppla samman med statiska bilder likaså. Det nämns fortsättningsvis 
att det första bildskaparen bör tänka på är klarheten i bilden som innebär att det 
bör undvikas att fylla en scen med onödiga föremål som dessvärre kan förvirra 
målgruppen.  
 
3.7.4 Igenkänning  
På tal om att iscensätta en bild så ville jag även inkludera något visuellt element 
som barnen kunde relatera till. Wærn, Pettersson och Svensson (2004, s. 41) 
beskriver hur man som bildskapare skapar inkluderad design, och ett sätt är att 
gestalta ett välkänt landskap som ens publik kan relatera till. ”Konstnärer och 
andra bildskapare använder ofta samma eller liknande landskap och bygger på 
så sätt upp en ”bildrepresentation” av ”verkligheten”. 
 
3.7.5 Kontinuitet   
För att iscensätta en bildberättelse för att den ska bli förståelig behövs även 
kontinuitet inräknas. Blazer (2016, s. 48) berättar att kontinuitet är det naturliga 
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visuella flödet från en scen till en annan och som är oerhört viktigt för att ens 
berättelse ska bli logisk och förståelig. Det nämns ett exempel vad kontinuitet 
kan innebära och låt säga att ens person har blåsigt hår i första scenen, då ska 
håret fortsätta vara blåsigt i andra scenen. Det lättaste sättet att skapa 
kontinuitet i en berättelse är via förmågan att visa den spatiala skillnaden 
mellan scener. Detta kan förklaras såhär: på första scenen går det att se en skog 
bakom en pojkes hus och i andra scenen ser man pojken springa ut på 
bakgården. I detta skede faller det naturligt vart pojken är på väg – till skogen. 
Jag skulle därmed sammanfatta den spatiala kontinuiteten med att bildskaparen 
delar ut ”ledtrådar" om vart berättelsen är på väg någonstans.  
 
3.7.6 Läsriktning i rörelser 
Det är inte alltid uppenbart att tydliggöra en bilds läsriktningen, men ett sätt för 
att vägleda läsaren åt rätt följemönster är att planera bildens rörelseriktning. 
Bergström (2016, s. 196) beskriver detta som en outtalad regel men ett 
förhållningssätt som tillämpas av framförallt fotografer och bildskapare. 
Eftersom människan i västvärlden läser från vänster till höger vill vi även 
kunna avläsa bilder på samma sätt. Han nämner att fotografer brukar använda 
sig utav en bilds hemma- och bortasida. Detta menas med att en riktning från 
vänster till höger uppfattas som bortåt medan den omvända riktningen uppfattas 
som hemåt. Vi i västvärlden vill med andra ord läsa mot ”bortasidan”.  
 
3.7.7 Symmetri  
Ett sätt för att främja god komposition i bilden är att använda sig utav symmetri 
och enligt Ware (2013, s. 185) handlar det om att skapa organisation i grafiska 
sammanhang. Bergström (2016, s. 233) nämner hur en symmetrisk komposition 
kan utformas och berättar att rubriker, bilder och logotyper bör utgå ifrån en 
central axel då den vänstra sidan blir en spegelbild av den högra. En sådan 
komposition framställs som harmonisk och ståtlig, men framförallt så får 
mottagaren lättare att förstå budskapet. Bergström (s. 142) nämner även att 
symmetri är inget som bara används i bildskapande utan även i typografiska 
sammanhang.  
 
 
3.8 Semiotik  
Coates och Ellison (2014, s. 32) beskriver semiotiken som teorin över olika 
signaler och de är underliggande för all kommunikation. Signaler kan vara 
gester, ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Sedan så finns det olika kategorier av 
semiotik, som Bergström (2016, s. 290) har valt att kategorisera i tre olika 
delar: ikon, index och symboler. ”För att kunna förmedla och dela med oss av 
vår kunskap, våra idéer, insikter och varningar behöver vi uttrycksmedel, 
tecken.” beskriver Bergström. Ett tecken kan ha förmågan att förklara ett 
specifikt sammanhang och få människan att förstå dess betydelse. Bergström 
beskriver att ett tecken kan bestå utav en bokstav eller flera men det kan även 
vara bilder. Människan behöver förstås förstå tecknet och då behöver det vara 
välkänt i en grupp av människor, i ett land eller till och med i en världsdel för 
att tecknet ska kunna förstås på rätt sätt, annars går det inte att kommunicera.  
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Inom semiotiken omnämns även begreppen denotation och konnation. Det 
förstnämnda handlar om vad människan ser i en bild och konnation handlar om 
hur människan tolkar en bild, (Wærn, Pettersson och Svensson (2004, s. 38–
39). Dessa två begrepp kommer nämnas mer senare i rapporten.  
 
Bergström (2016, s. 290) beskriver tecknen ikon, index och symboler följande:  
 

- Ikon: En ikon står för likhet som avbildar ett objekt som till exempel en 
kvinna eller man. En ikon låter oss se något.  

 
- Index: Detta betyder närhet, något som indirekt tillhör någon egenskap 

av ett objekt, till exempel rök som är indirekt närvarande i elden. Ett 
index ger oss möjligheten att räkna ut något.  
 

- Symbol: En symbol är en godtycklig överenskommelse som har kommit 
att betyda något, till exempel bokstäverna ”WC” som symboliserar 
toalett. En symbol är ett tecken som vi får lära oss.  

 
 
3.9 Mattelära  
Arbetet skulle som sagt innefatta pedagogik och då valde jag att undersöka hur 
mattelärans nivå tedde sig för elever i årskurs ett. På hemsidan Majema (u.å.) 
visas läromedel anpassat för barn i årskurs ett till årskurs tre. 
Undervisningsmaterialen för elever i årskurs ett innehåller en stor mängd av 
illustrationer och mattetal som till exempel ”5+2=, 7+2–2=,3x2=”. Detta gav en 
insyn i hur mattetal kunde se ut för min målgrupp.  
 
 
3.10 Serie som läromedel  
Detta informationsmaterial skulle som tidigare nämnt informera om 
tunnelbanebyggnationen och vad buller innebär. Frågan som ställdes då; hur 
ska detta berättas? Jag insåg sedan att det vore lämpligt att skapa en serie som 
berättade om detta. Enligt Abbott (2008, s. 241) är en berättelse – som även går 
att kopplas till en serie - ett händelselopp som består utav olika ageranden och 
händelser, som i viss mån bör ske i kronologisk ordning. Karaktärerna, alltså 
huvudrollerna i berättelsen, har en betydelsefull roll med tanke på att det är de 
som utgör de så kallade agerandena och händelserna. För att ett så kallat 
händelseförlopp ska räknas som en berättelse ska det innehålla en tydlig början, 
mitten och slut. Mcloud (1994, s. 89) nämner att en tecknad serie har förmågan 
att inkludera alla människans sinnen och inte bara synen utan även lukten, 
känseln och hörseln. Han menar om vi till exempel ser en bild på en kokande 
pastakastrull så har vi förmågan att dels känna lukten av pastan och hur det 
känns att äta pastan. Med tanke på att ett av syftena med materialet har varit att 
beskriva bullers läte och känsla genom visuella element, så betyder Mclouds tes 
att barnen som nyttjar detta material kommer ha förmågan att ”höra” buller men 
även hur det ”känns”.  
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Nu hade jag klargjort vad en serie skulle innehålla men inte om det skulle vara 
ett lämpligt läromedel för barnen. Jag sökte därför efter artiklar inom ämnet på 
Mälardalens Högskolas databas där jag tillslut hittade artikeln Motivating 
power of comic books (Bonny Norton, 2003) som behandlar huruvida Archie 
serieböcker har för påverkan på barns läs- och skrivkunnigheter. Archie serien 
är känd som serien ”Acke” i Sverige. Norton valde att inkludera både lärare och 
studenter genom att tillämpa intervjuer och frågeformulär för att få svar på sina 
frågor om serieböcker skulle lämpa sig som ett läromedel i skolan. Lärarna var 
34 stycken och barnen likaså, och det beskrivs att majoriteten av lärarna nekade 
serieboken som undervisningsmaterial medan barnen tyckte det motsatta. I 
urvalet av personer så var det även viktigt att personerna skulle ha läst eller ha 
erfarenhet av serien Archie.  
 
En intervjufråga som ställdes till barnen löd: ”Why do you like reading Archie 
comics?” (2003, s. 142), och den största anledningen var på grund av 
humoristiska skäl. Det beskrivs även på följande sida att serieböcker främjar 
barns läsinlärning och konstruktion av meningar - verbalt och i skrift. När de 
läser skollitteratur skapas inte det kreativa tankeflödet hos barnen likaväl som 
det gör med serieböcker. Norton redogör även utifrån hennes test att 
serieböcker som innehåller glada färger distraherar inte barnen utan bidrar 
faktiskt till att förstärka materialets innehåll. Hon nämner avslutningsvis med 
att det borde göras ytterligare forskning inom detta ämne så även de vuxna ska 
inse hur barnen motiveras av att läsa serieböcker och på så sätt anamma det i 
skolundervisningen. Ett förslag skulle kunna vara under skolans ”silent 
reading” (2003, s. 145) då eleven får välja en bok de vill läsa på skoltid, dock så 
är kravet att det ska vara en kapitelbok. Nortons undersökning gav mig ett 
belägg på att färgglada serier gynnar barns skriv- och läsinlärning men även att 
det är ett medium som tilltalar dem, något som de uppskattar att läsa och 
diskutera med dess omgivning.  
 
 
3.11 Jämlikhet 
I Sverige finns det en lag som redogör för att människan ska ha samma 
rättigheter oavsett kön, hudfärg eller etisk bakgrund, som jag bygger på 
kungörelsen (SFS 1974:152. Statsskickets grunder 1. kap. 2§) som lyder:  
 
”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och 
jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska 
motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt 
eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, 
sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som 
person.” 
 
Människan ska alltså känna sig delaktighet beroende på dess bakgrund, 
utseende och kön. Detta ansågs som en viktig aspekt eftersom målet har 
framförallt varit att få målgruppen att känna sig inkluderade och delaktiga.   
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3.12 Källkritik 
Under hela arbetets fas letades det ständigt efter källor som kunde styrka mina 
designval. Booth, Colomb och Williams (2004, s. 83) nämner att det är viktigt 
att som informationssökare välja en tillförlitlig källa. För att källan ska anses 
som tillförlitlig är det viktigt att undersöka vilket förlag som har publicerat den, 
vilka som har granskat texten som ges ut, om författaren är en välkänd forskare 
och när källan utgavs.   
 
Dessa kriterier har varit en grund för mitt urval av källor under hela arbetet. 
Majoriteten av källorna, framförallt litteraturen, har under återkommande 
tillfällen använts som kurslitteratur under tidigare kurser på Mälardalens 
högskola. Något som möjligtvis kan motsätta det sist valda kriteriet i förra 
stycket är att litteraturens utgivningsår varierar från år 1977 till år 2016. Då 
syftar jag på Lena Fridell, som är lärare för litteraturvetenskapliga institutionen, 
vars bok ”Bilden i barnboken” från 1977. Den innehar även sju andra 
medverkande författare som, för att nämna några, är lärare inom 
konstvetenskap, forskarassistent inom konstvetenskap, undervisar om 
barnlitteratur och rektor vid teckningslärarinstitutet. Även om boken har det 
äldsta utgivningsdatum bland min valda litteratur så grundas den ändå på 
erfarna personers forskning inom ämnet. Booth m.fl. berättar även (2004, s. 83) 
att källan borde vara aktuell i sin tid men den kan även räknas som aktuell 
beroende på vilket ämne källan berör och hur behjälplig den är för 
privatpersonens undersökning. Jag fann denna bok oerhört gynnsam under detta 
arbete. Visserligen kan jag instämma med att en tidsenlig källa vore att föredra 
men å andra sidan så anser jag inte tillförlitligheten sitta i det utgivna året, utan 
i källans innehåll.   
 
 

4. Metod 
 
 
I detta stycke kommer metoderna som har använts för att kunna besvara 
forskningsfrågan nämnas. En faktainsamling och mindmapping gjordes först 
för att få en insyn i ämnet och frammana idéer. För att få insikt i hur 
barnböckers utformning tedde sig gjordes därför en bokanalys. Efter att ha 
kommit på tre gestaltningsförslag på hur buller skulle visualiseras valde jag 
testa de på min målgrupp i skolmiljö. Samma dag som testet genomfördes 
gjordes även en intervju med elevernas klassföreståndare. Stycket avslutas 
sedan med en metodkritik.  
 
 
4.1 Faktainsamling 
För att kunna lösa detta informationsdesignproblem behövdes självfallet 
kunskap om ämnet. I början av kursen blev jag som student upplyst av 
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kursansvarige; om arbetet görs med en samarbetspartner så bör all 
faktainsamling utrönas från dem. Därför så har mestadels av faktainsamlingen 
härstammat från Region Stockholm, som inkluderar information om buller och 
tunnelbanebyggnationen. Informationen har delats under möten och över e-
post. Faktainsamling som har gjorts på egen hand har bestått av 
internetresearch; hur ser Stockholms tunnelbanevagnar ut? hur ser 
tunnelbanestationerna ut? och hur ser Stockholms stadsbuss ut?   
 
 
4.2 Mindmapping  
För att starta tankeverksamheten i början av projektet kom metoden 
mindmapping till användning, och som Wikberg Nilsson m.fl. (2016, s. 45) 
nämner så är metoden lämplig att använda i början av ett projekt för att få en 
struktur och klarhet i vad uppdraget handlar om. Syftet är att få en visuell 
överblick och hitta lösningar och identifiera frågor som berör projektet och 
endast de material som behövs är papper och penna. Namnet på projektet skrivs 
i mitten på pappret och som förslagsvis ringas in. Nästa steg är att tänka ut 
lösningar och frågor som sedan ritas runt det centrala projektet. Wikberg 
Nilsson m.fl. beskriver rit processen som ett träd som grenar ut sig åt alla håll 
(se Bild 1). Denna metod var gynnsam för att få en överblick av vad som skulle 
gestaltas och vad för slags information som skulle förmedlas till målgruppen. 

 
Bild 1 – Mindmap 

 
4.3 Bokanalys 
Eftersom tanken var att detta informationsmaterial skulle slutligen bli en 
broschyr eller bok valde jag därför göra en bokanalys på tre barnböcker för att 
upptäcka hur ett barnmaterial kunde urskiljas. Jag gjorde därför ett besök på 
Eskilstuna stadsbibliotek för att försöka hitta barnböcker som handlade om 
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kollektivtrafik och informationsdesign. Målet var att finna böcker som skulle 
vara anpassade till min målgrupps ålderskategori mellan sex till sju år, men 
även böcker för yngre barn låg som ett intresse för att på så sätt kunna jämföra 
bådadera. Wærn, Pettersson och Svensson (2004, s. 35) nämner hur man kan 
göra en bildanalys, vars analysupplägg har inspirerats i skapandet av 
frågeställningarna till min analys. Jag har även utformat egna frågor som ansågs 
vara lämpliga att får svar på. Syftet med denna analys var att få insikt i hur 
samspelet med text och bild tedde sig, omfattningen av valörer, bildernas 
detaljnivå och om det fanns anspelning på informativ illustration i böckerna.  
 
4.3.2 Bok 1 
Under mitt besök på Eskilstuna stadsbibliotek var strävan att hitta böcker som 
skulle handla om kollektivtrafik och främst tunnelbanor men som dessvärre var 
svårfunnet. Jag hittade en bok som handlade om tåg, ” Bojan och tåget” av 
Johan Anderblad och Filippa Widlund som lämpade sig för barn från tre år. 
Anderblads (2018) bok handlar om den nyfikne Bojan och frågar sin mamma 
om hon har kört ett lok någon gång. Bojans mamma har nästan kört alla sorters 
fordon eftersom hon har jobbat som lokförare och berättar för Bojan om allt 
kring tåget och arbetet som lokförare.   
 

Mina iakttagelser av boken: 
 

- Det uppstår samspel mellan text 
och bild där bilderna får starkare 
pop out effekt.  

 
- Det uppstår färre skuggnyanser.  
 
- Detaljer går att urskilja i material, 

som till exempel metall, 
genomskinlighet från fönster, 
skruvar och spakar.  

 
- Det uppstår pilar och 

bildförstoringar i Bild 2 för att 
förstärka vissa element i boken, 
som här tyder på att en viss 
informativ illustration uppstår.  

 
 

 
4.3.3 Bok 2 
Under besöket letade jag även efter några berättarböcker som skulle vara 
anpassade för min målgrupps ålderskategori och fann ”Olle 8-Bio” av Thomas 
Halling. Den var anpassad till barn i sju års åldern och handlar om Olle som får 
en biobiljett av sin kompis Amir som vill se en skräckfilm. Olle vill också se 
filmen men han vet inte om han vågar.  

Bild 2 - [Fotografi]  Illustratör: Filippa 
Widlund. Författare: Johan Anderblad. 
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Mina iakttagelser av boken: 

 
- Det uppstår bilder på varje uppslag 

där bilderna samverkar med korta 
tillhörande texter.  

 
- Det uppstår två till tre valörer i 

bilderna beroende på hur långt bak 
i bilden det visuella elementet 
befinner sig.  

 
- Detaljnivån är på den nivån så 

form, djup och rörelse i bilden går 
att urskiljas.  

 
- Det finns föga antydan på 

informativ illustration.  
 
 
 

4.3.4 Bok 3 
Den fjärde boken ”Isak är en hjälte” av Emma Askling var skriven för barn från 
åtta år. Den handlar om Isak som är med i en simtävling. När tävlingen ska 
börja är inte Isak där och de andra i laget undrar var han kan vara. En markant 
skillnad gick att urskiljas i dess berättande - både bildmässigt och textmässigt - 
i jämförelse med boken ”Olle 8-Bio” som var från sju år.  

 
 
 
Mina iakttagelser av boken:  

 
- Det uppstår fyra bilder som 

betyder att texterna i boken har 
övertag över bilderna.  

 
- Bilderna innehåller två till tre 

valörer beroende på hur långt bort 
elementet är i bilden.   

 
- Detaljnivån är på likvärdig nivå 

som boken ”Olle 8-Bio”. Det går 
med andra ord att urskilja form, 
djup och rörelse i bilden.  

 

Bild 3 – [Fotografi] Illustratör: Henning 
Cedmar Brandstedt. Författare: Thomas 

Halling. 



 24 

- Det finns föga antydan på 
informativ illustration i denna bok 
likaså.  

4.3.5 Sammanfattning av böckerna  
Efter analysen ansågs det lämpligt att sammanställa all information för att se 
om det fanns någon återkommande design i respektive bok. Det gick att urskilja 
i ”Bojan och tåget” en antydan till informativ illustration. De böcker som 
matchade min målgrupps ålderskategori, ”Olle 8-Bio” och ”Isak är en hjälte” 
hade både bilder som var skapta med två till tre valörer. ”Olle 8-Bio” som var 
gjord för barn från sju år innehöll betydligt fler bilder än ”Isak är en hjälte” som 
rikta sig mot barn från åtta år. Sammanfattningsvis så gick det att konstatera att 
böcker som riktade sig mot den yngre målgruppen hade fler bilder med färre 
textstycken och till den äldre målgruppen färre bilder och flera textstycken. 
Bilderna i böckerna som var anpassade till min målgrupp bestod utav två till tre 
valörer med en detaljnivå där både form, djup och rörelse gick att urskilja. 
Slutligen så gick det att konstatera att informativ illustration uppstod i 
barnböcker – till och med i böcker för den yngre målgruppen.   
 
 
4.4 Test   
Under projektet gjordes ett test för att undersöka vad min målgrupp tyckte om 
min design. Wærn, Pettersson och Svensson (2004, s.156) berättar om en metod 
där man låter försökspersonerna välja ut en bild de tycker bäst om ur en 
samling med bilder och berätta varför. Denna metod tillämpade jag i ett test 
under ett skolbesök på Internationella Engelska skolan i Eskilstuna. Testet 
genomfördes på 25 grundskolebarn i årskurs ett som innefatta ett åldersspann 
mellan sex till sju år. Eleverna fick titta på tre bilder och svara på tre frågor. 
Huvudmålet var att få reda på vad barnen såg i bilderna, vad de trodde hände i 
bilderna och vilken av bilderna de föredrog mest. De tre bilderna visades var 
och en för sig. De två första frågorna ställdes varje gång en ny bild visades 
medan den tredje frågan ställdes efter sista bilden. Bilderna som visades hade 
olika utseende men samma budskap och de visades i digital form med hjälp av 
en projektor.  
 
Barnen som deltog skulle även känna sig frivilliga till att delta i testet, och som 
även Denscombe (2014, s. 430) klarlägger med stycket ”Människan får aldrig 
tvingas att hjälpa till med forskning. Deras deltagande måste alltid vara 
frivilligt, och de måste ha tillräcklig information om forskningen för att kunna 
göra en förnuftig bedömning av om de vill delta eller inte.”. Beträffande detta 
ansåg jag att det behövdes av mig som informationsförmedlare en tydlig 
genomgång vad testet skulle handla om, hur det skulle gå till, varför det gjordes 
och att deltagandet var frivilligt. Barnen behövde alltså inte svara på några 
frågor om de inte ville. Handuppräckning användes för de som ville svara.  
 
4.4.2 Frågor i test 
Eftersom testet skulle ske under en halvtimma så ville jag därför inte dröja ut på 
tiden med massor av frågor. Därför valdes endast tre frågor som skulle ge 

Bild 4 - [Fotografi] Illustratör: Valentin 
Schönbeck. 
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värdefull information för projektets utveckling. Testets huvudmål var att ta reda 
på vad barnen såg i bilderna, vad de trodde hände i bilderna och vilken av de 
olika förslagen de föredrog mest.  
 
Frågorna var som följer:   
 

1. Vad ser ni i bilden? (denotation) 
2. Vad händer i bilden? (konnation) 
3. I vilken bild vibrerar skolan mest?  

 
För att återberättade begreppens betydelse så handlar denotation om vad 
människan ser i en bild och konnation om hur människan tolkar en bild. När 
bilderna visades valde jag endast att ställa fråga ett och två för att sedan när de 
sett alla bilder kunna besvara den tredje frågan.  
 
4.4.3 Gestaltningsförslag  
Mitt mål med att testa de olika gestaltningsförslagen på målgruppen var att få 
reda på om de förstod vart vibrationerna uppstod och vart vibrationerna spred 
sig. Jag valde att visa detta med följande tre förslag:   
 

 
 

      

SKOLA

Det  kommer kännas 
såhär när du är inom-
hus, men du kan vara 
lugn det är inte farligt! 

Det  kommer kännas 
såhär när du är inom-
hus, men du kan vara 
lugn det är inte farligt! 

Bild 5 - Gestaltningsförslag 1 

Bild 6 - Gestaltningsförslag 2 
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Eftersom bullret skulle uppstå under marken så ville jag eftersträva att skapa ett 
motiv med ett sådant budskap. Jag ville även att barnen skulle få en intuition av 
ett stadsmotiv och därav höghusen runtom skolan. Haren som syns på Bild 5,6 
och 7 är första digitala upplagan av en av karaktärerna. Syftet med detta arbete 
har som sagt varit att minska barnens oro och därför valde jag inkludera en av 
karaktärerna i testet som ”säger” att buller är ofarligt.  
 
4.4.4 Respons på test   
En förvåning väcktes när det var en stor andel av barnen som valde att engagera 
sig i testet eftersom jag inte visste om de skulle visa motvilja mot att svara på 
frågorna. Innan jag ställde frågorna och visade bilderna tydliggjorde jag att de 
skulle få några sekunders betänketid att tänka genom sina svar för att sedan 
räcka upp handen. Frågorna och responsen blev följande:  
 
Fråga 1: vad ser ni i bilden? 
Genom svaren gick det att konstatera att barnen kunde se en kanin, en väg, en 
gata, en skola, en grävmaskin, två träd och hus i bakgrunden. Det var 
synnerligen upplysande när barnen yttrade sig om att de kunde se en hiss i det 
gröna huset, som i själva verket skulle vara en dörr. Detta kom sedan att ändras 
och beskrivs mer under ”Ändring i gestaltningar” i stycket Gestaltning.  
 
Fråga 2: Vad händer i bilden?  
Med denna fråga ville jag få reda på vad de trodde skedde i bilden. De kunde 
tydligt avgöra att det kom ljudvågor från grävmaskinen, att skolan 
skakade/vibrerade och en hare som pratade. Kommentarer som att det såg ut att 
bli kväll, ringande skolklockor och skakande fönster uppstod också. Intressant 
respons som går att sammanfatta med att de förstod att det uppstod ljud från 
grävmaskinen som sedan spred sig till skolan.  
 
Fråga 3: I vilken bild vibrerar skolan mest?  
Det var betryggande att de förstod hur vibrationerna uppstod och att skolan 
”vibrerade”. Den som de föredrog mest var gestaltning tre. Det var några som 
röstade på gestaltning två och några fåtal på gestaltning ett. En sak som är värt 
att tillägga att vissa barn röstade på fler än bara en gestaltning, dock så gick det 

Bild 7 - Gestaltningsförslag 3 
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att konstatera att gestaltning tre fick mest röster. Det utbrast till och med en 
”wow” kommentar.  
 
4.4.5 Sammanställning av test  
Att få respons på sina gestaltningar från ens målgrupp gav mig svar på hur 
buller skulle visualiseras; hur det lät och hur det kändes - det som var målet 
med testet. Även om det var förbestämt vilka frågor som skulle ställas så ledde 
det även till oplanerade frågor. En av målgruppens kommentarer löd ”om alla 
hus skulle skaka skulle de slå i varann”, en intressant tanke som jag valde att 
spinna vidare på genom att fråga hela klassen ”skulle det vara lättare att förstå 
vibrationer i bilden om husen runtom skolan också vibrerade?”. Svaren som 
mottogs var ett nej, de tyckte att det skulle bli för mycket vibrationer. Det 
uppmärksammades även att få kunde läsa texten på bilden, men som sagt, barn i 
den åldern infinner sig i ett skede där de lär sig att läsa och att de skulle tyda 
texten var inget krav från min sida. Detta material skulle som sagt visas i ett 
pedagogiskt syfte tillsammans med en klassföreståndare eller en förälder.  
Barnen föredrog även att skolan var gul och det märktes även på deras 
ansiktsuttryck och instinktiva kommentarer att det var nöjsamma bilder som 
visades, som blev ett belägg på att dels maneret men även färgerna spred glädje.  
 
 
4.5 Kvalitativ intervju  
Under samma dag testet genomfördes gjordes även en kvalitativ intervju med 
elevernas klassföreståndare. Dalen (2015, s. 13) beskriver att målet med en 
sådan intervju är att ”nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i 
dessa personers sociala strategi.”. Den kvalitativa studien skiljer sig från den 
kvantitativa studien då den enligt Denscombe (2014, s. 345) kan kopplas 
samman med en småskalig studie där analysdelen inte transformeras till 
numeriska data – som en kvantitativ. Målet var med denna intervju att få insikt i 
hur en klassföreståndare upplevde elevernas undervisningsmaterial, från ett 
visuellt men också ett textuellt perspektiv. Användaren har valt att vara anonym 
i denna rapport så inget namn kommer anges. Hela intervjun går att läsas i 
Bilaga 2 Intervju.   
 
4.5.2 Resultat av intervju   
Målet med denna intervju var för det första att undersöka vad bilden hade för 
påverkan i barnens pedagogik. För det andra, om (djur)karaktärer uppstår i 
deras material och hur upplevs de av barnen? Och för det tredje, hur de arbetar 
för att lära sig klockan.  
 
Det gick tydligt att konstatera att bilder har en oerhörd påverkan i barnens 
pedagogik. Barnen använder bilder som ett komplement till texten för att kunna 
förstå dess innehåll. Bilder har även styrkan att förtydliga och förklara ett 
specifikt innehåll för de barn som inte har svenska som modersmål. Barn är 
nyfikna och vill hela tiden lära sig nya saker, så att använda sig utav bilder i 
undervisningsmaterial visade sig väcka både deras uppmärksamhet och 
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nyfikenhet. Det framgick även att färgerna i bilderna var viktiga och att barnen 
uppskattade färgglada bilder.  
 
Eftersom jag ville inkludera två djurkaraktärer i informationsmaterialet fanns 
därför intresset av att undersöka om sådana karaktärer uppstod i barnens 
undervisningsmaterial. Det bekräftades under intervjun att de till exempel hade 
tre karaktärer i sin mattebok, ett djur och två barn. Karaktärerna i boken hade 
även olika roller, en som berättar saker medan vissa enbart dyker upp ibland. 
Läraren berättade utifrån hens perspektiv att karaktärer är något som tilltalar 
barnen och att de trivs med att ha någon som ”säger” till dem om vad som ska 
göras i ett kapitel. Eftersom barnen erfaras av karaktärer i olika spel från den 
digitala världen så skulle det enbart främja om de tillämpades i 
undervisningsmaterial.  
 
I denna period hade jag bestämt att visualisera en viss tidsskillnad mellan hur 
lång tid det skulle ta att åka från Stockholms central till Nacka central, både 
innan bygget och efter byggnationen. Efter ombyggnationen skulle det ta 12 
minuter mellan stationerna - som sedan visualiserades med hjälp av en klocka. 
Därför var jag nyfiken på hur barnens undervisning tedde sig när dom skulle 
lära sig klockan. Läraren berättade att barnen lärde sig genom att titta på 
inplastade lappar som visar olika klockslag eller spela spel där klockinlärning 
inkluderas. Det tydliggjordes även att barnen fick med sig material hem till 
föräldrarna, delvis för att studera klockinlärning men även för att träna sina läs- 
och skrivkunskaper.   
 
 
4.6 Brainstorming  
Efter att ha testat min design på målgruppen och intervjuat en lärare behövdes 
fler idéer om hur gestaltningarna skulle utvecklas. Min handledare tipsade då 
om att utföra metoden brainstorming för att väcka nya idéer och lösningar. 
Enligt Wikberg Nilsson m.fl. (2016, s. 125) är det en gynnsam metod för att 
generera fler idéer och lösningar inom ett ämne. Den kan utföras på flera olika 
sätt, själv eller med flera men huvudmålet är ändå att tänka kreativt och inte 
logiskt utan en fördel är att vara, som de uttrycker sig, ”lite ”wild and crazy!”. 
Målet med denna metod var att få svar på frågorna; vad ska jag informera om? 
Och hur ska det gestaltas? Jag valde att skriva ner mina idéer och lösningar på 
post-it lappar för att på så sätt få en lättare översikt över de nya förslagen. Att 
utföra brainstorming var ett gynnsamt sätt för att komma vidare i processen.  
 
 
4.7 Ergonomianalys  
Kontentan med detta informationsmaterial var att det skulle bli en fysisk 
slutprodukt och det bestämdes tidigt i processen att materialet skulle bli en 
broschyr som barnen kunde bläddra i. Därav uppstod frågor om hur hög eller 
bred den skulle vara eller vilket pappersmaterial som skulle användas. Martin & 
Hanington (2012, s. 72) beskriver ergonomianalysen som ett sätt att undersöka 
och utvärdera hur anpassad en produkt är för människan. En sådan analys kan 



 29 

göras genom att undersöka till exempel produktens storlek eller hur människans 
hållning förhåller sig till produkten.    
 
Slutprodukten skulle bli en 
broschyr men hur skulle den se 
ut ur ett ergonomiskt 
perspektiv? Eftersom detta 
projekt har skett under en 
tidsbegränsning har en 
ergonomianalys inte tillämpats 
på min målgrupp utan analysen 
har grundats på vad som, enligt 
mig, ansågs vara mest lämpat 
för barnen. Därmed valde jag 
att undersöka Region 
Stockholms utgivna material 
för att få inblick i hur deras 
material såg ut. Tre broschyrer 
undersöktes (se Bild 8). Ett A3 
papper som hade vikts på 
mitten (Gul linje till Arenastaden), en utvikbar broschyr (2 mil spår och 11 nya 
stationer) och en broschyr, som i sig hade flest sidor och var minst 
formatmässigt (Stockholms nya tunnelbana). Alla hade olika egenskaper men 
det som alla hade gemensamt var pappersmaterialet. Under mina tre år som 
studerande informativ illustratör har jag lärt mig att olika papper lämpar sig 
olika bra för olika sammanhang. Johansson, Lundberg & Ryberg (2014, s. 296) 
nämner i en grafisk produktionsbok, inom hur man ska välja rätt papper till rätt 
produktion. Att välja papper där god tryckvalité och en god läsbarhet står i 
centrum bör ett bestruket papper med matt yta väljas, som enligt mig alla tre 
prototyper innehåller. Min upplevelse av pappret var positiv då bild och 
läskvalitén var god samt att pappret hade en behaglig greppstyrka i och med 
den matta ytan. Nu återstod bara frågan om broschyrens mått. Ett av syftena var 
att broschyren skulle få plats i barnens skolväskor, eftersom materialet också 
skulle nyttjas i hemmamiljö. Valet blev därför att skapa en flersidig broschyr 
där arken skulle ha ett stående A4 format med matt pappersyta.  
 
 
4.8 Metodkritik  
Metoderna som har använts i detta arbete är metoder som jag ansåg vara 
relevanta för arbetets utveckling och tidsaspekt. Bokanalysen genomfördes för 
att få insikt i hur böckernas illustrationer tedde sig och om det gick att urskilja 
någon återkommande design i dem. Resultatet av bokanalysen går att kritiseras, 
och för att återberätta Petterson (1981, s. 110–111) från stycket Bildpedagogik 
så har människan olika referensramar och olika värderingar som medför att vi 
upplever bilder annorlunda. Nu valde jag att analysera tre böcker, som var 
inriktade mot blandade åldrar mellan två till sju år. Hur hade resultatet sett ut 
om enbart böcker för ålderskategorierna sex och sju hade inkluderats? I detta 
skede valde jag främst att analysera illustrationerna, men för att utveckla 

Bild 8 – Broschyrer som användes för ergonomianalys. 
Källa: Region Stockholm 
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analysen så kunde den textuella delen ha undersökts likaså. En analys kunde till 
exempel ha gjorts på pedagogiskt material för att upplysas om hur barnböcker 
och undervisningsmaterial för samma ålderskategori skiljer sig åt.  
 
Genom att testa tre gestaltningsförslag på förstaklasselever ville jag få reda på 
hur de upplevde bilderna och om de förstod bildernas budskap. Jag valde endast 
att ta reda på hur de upplevde bullret i bilderna, och det går att kritiseras med 
tanke på att jag gjorde testet i Eskilstuna och inte i Stockholm – där 
byggnationen skulle ske. Hade resultatet tett sig annorlunda om testet hade skett 
i en skola som senare skulle drabbas av denna byggnation? det är möjligt, jag 
hade till exempel frågat barnen om dess oroskänslor om bygget, om de fanns 
eller inte. Sådana frågor anpassades i och med testet gjordes på elever i 
Eskilstuna, där färre barn var bekanta med tunnelbanor. Jag anser att arbetet 
kunde ha gynnats av ytterligare tester på flera uppslag, och framförallt testat 
materialet i dess färdiga skick. Det senaste hade varit önskvärt men eftersom 
arbetet gjordes under en begränsad tidsram behövdes också metoderna 
anpassas.   
 
En intervju genomfördes även i arbetet för att bli upplyst om hur en lärare 
upplevde barnens undervisningsmaterial. Problematiken som uppstod under 
intervjun var att respondenten kunde bli osäker på vad hen skulle svara. Hen 
var inte förberedd på vilka frågor som skulle ställas, som går att kritiseras med 
tanke på att den oförberedelsen kan ha bidragit till ett visst stressmoment när ett 
svar skulle ges. Denscombe (2014, s. 284) nämner att under en internetbaserad 
intervju har respondenten i synnerhet mer tid till att reflektera över frågorna och 
ge genomtänkta svar. Denscombe beskriver att svaren kan få olik effekt 
beroende på hur förberedd respondenten är. En positiv aspekt under skriftliga 
intervjuer är (2014, s. 282) att svaren tillhandahålls i ett skriftligt format. 
Intervjuaren slipper i detta fall – som jag gjorde – transkribera respondentens 
svar. Detta går att diskuteras eftersom jag behövde, som Denscombe även 
nämner, välja bort vissa otydbara intervjupartier för att få ihop enhetligt svar. 
Detta hade som sagt inte behövts om intervjun hade skett via digital kontakt.  
 
 

5. Gestaltningsprocess  
 
I det här stycket knyter jag an de teorier (3. Teori) och metoder (4. Metoder) 
som tidigare beskrivits och hur de använts i min gestaltningsprocess som ledde 
fram till slutresultatet. Det som beskrivs är arbetsprocessen i programmet 
Illustrator, ämnet komposition och karaktärer samt hur buller och rörelser har 
visualiserats. Ämnen som berör jämlikhet, bildpedagogik, semiotik, pop out 
effekt, abstraktionsnivå och färg kommer också nämnas hur de har använts i 
gestaltningsprocessen.  
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5.1 Illustrator  
Alla mina illustrationer är skapta i det vektorbaserade Adobe programmet 
Illustrator, vilket innebär att det går att skala illustrationerna utan att kvalitén 
förändras.  
 
5.1.2 Formgivning i Illustrator  
Formgivningen i Illustrator har varierat beroende på de objekt som skapats. 
Verktygen perspektivstödraster, övertoning och effekter som oskärpa är några 
urval som har använts flitigt under arbetet. De anatomiska objekten som 

karaktärerna har formgetts genom en stegvis progression som visas i Bild 9. Att 
bygga upp ett rörelsemönster genom enhetliga former underlättade på så sätt 
urskiljningen av karaktärernas anatomi. Därefter skapades färgläggningen och 
sedan slutarbetet – detaljerna.  Det går även att tyda blåa linjer på bilderna, eller 
stödlinjer som de kallas i programmet. De användes i syfte för att jämföra 
karaktärernas lemmar och att de skulle se likvärdiga ut respektive 
kroppsställning.   
 
 
5.2 Komposition 
Det nämndes tidigare i stycket Komposition att de olika 
visuella elementen måste stärka varandra för att på så sätt 
stärka bildens budskap. Det finns såklart ett flertal 
aspekter vad som utger en god komposition i en bild, och 
därför kommer det nu beskrivas hur jag har valt att 
framhäva det i mina gestaltningar.  
 
5.2.2 Perspektiv  
Jag har valt att tillämpa två perspektiv i detta arbete, 
centralperspektiv och ett uppskuret perspektiv. Det 
förstnämnda perspektivet har använts till exempel när 
karaktärerna går in i tunnelbanan som syns på Bild 10. Jag 
har valt att dra ner opaciteten på bilden för att tydliggöra 
perspektivlinjerna och horisontlinjen i bilden. Lampornas 
storleksskillnader medför djup i bilden som enligt Cairo 
(2013, s. 130) är ett getsaltningssätt för att skapa 

Bild 10 - 
Centralperspektiv 

Bild 9 - Hur karaktärerna gestaltades i Illustrator 
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perspektiv i bilden. Det är viktigt att storleken på de objekt som ligger längst 
fram är i storleksförhållande större än de objekt som ligger längst bak.  
 

Det uppskurna perspektivet har 
tillämpats med samma syfte som 
samarbetspartnern visar på Bild 11, 
att visa hur byggnationen sker under 
jordytan. Mitt sätt att gestalta 
perspektivet syns tydligare på Bild 
5,6 och 7. Jag anser att det är ett 
informativt visualiseringssätt för att 
visa vart bullret kommer ifrån, alltså 
från grävmaskinen under jorden. 
Och för att nämna vad som skrevs i 
stycket perspektiv från teoridelen; ett 
uppskuret perspektiv är en oerhört 
bra visualiseringsmetod för att 
gestalta något som ett fotografi inte 
kan gestalta. 
 

 
5.2.3 Iscensättning 
Att iscensätta en bild handlar om att välja ut vilka objekt som ska synas i 
bildramen. Detta bidrog med att objekt som ansåg som onödiga föremål valdes 
bort. Under mitt test som kunde läsas i stycket Test så gick det att se på Bild 5, 
6 och 7 att de innehöll två träd och två balkongräcken. Dessa föremål togs 
sedan bort eftersom de ansågs som onödiga och distraherande. Det redogjordes 

också tidigare att tillämpning 
av kontinuitet behövs för att 
skapa förståelse och logik i 
berättelsen. Kontinuitet kan - 
som sagts i ett tidigare stycke 
- handla om de ledtrådar 
bildskaparen delar ut för att 
berätta för publiken vart 
berättelsen är på väg 
någonstans. En sådan ledtråd 
visas på Bild 12 som visar en 
skylt mot skolan, och då 
lyder frågan: vart är de på 
väg? Jo, mot skolan. Detta 
har jag även tillämpat under 
flera tillfällen i berättelsen 
för att på så sätt skapa en 
bredare förståelse och logik.  
 
 

Bild 11 - Uppskuret perspektiv. Illustratör/källa: 
Region Stockholm 

Bild 12 - Ledtråd i berättelsen 
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5.2.4 Igenkänning 
Jag valde även att inkludera objekt i gestaltningarna som min målgrupp kunde 
relatera till men också för att förtydliggöra vart tunnelbanebebyggelsen skulle 
ske – i Stockholm. Valet blev därmed att inkludera Ericsson Globe byggnad (se 

Bild 13) som enligt 
Visitstockholm (u.å) är en av 
stadens mest kända byggnad, 
och som barnen 
förhoppningsvis skulle känna 
till. Region Stockholm 
använder sig även utav denna 
byggnad i ett videoklipp som 
behandlar den nya 
tunnelbanan (Nya 
Tunnelbanan, Region 
Stockholm. 2019, 3:02).  
 

 
5.2.5 Symmetri  
För att skapa en god komposition har jag även förhållit mig till symmetri i 
skapandet. Det går att tyda i Bild 14 där texten har placerats i mitten av arket. 
Symmetri har även legat som grund för en del illustrationers komposition, som 
till exempel i den scenen haren och duvan befinner sig i tunnelbanan (se Bild 
14). Det var därmed ett medvetet val att placera haren i mitten av ramen (som 
även är glipan mellan två stolar) för att på så sätt skapa harmoni och balans.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.8 Karaktärer 
Eftersom valet var att skapa en serie ansågs det därför lämpligt att lägga till två 
karaktärer som följs med under berättelsen. Det gick att konstatera från stycket 

Bild 14 - Symmetri i text och illustrationer  

Bild 13 - Ericsson Globe byggnad (Globen) 
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Serie som läromedel att karaktärerna, alltså huvudrollerna, har en betydande 
roll i en berättelse. Abbott nämner (2008, s. 19) även att det är oerhört vanligt 
att de tillämpas, rentutav livsnödvändiga i vissa fall. Antalet karaktärer i en 
berättelse kan skifta men eftersom gestaltningsarbetet var tvunget att anpassas 
på grund av en tidsbegränsning så valde jag därför att skapa två karaktärer. Den 
ena är mer frågvis medan den andra är mer som en informationsförmedlare. De 
förstärker också berättelsens ethos, som handlar om att skapa förtroende för sin 
publik. Mitt påstående är att karaktärerna i ett sådant sammanhang kan bidra till 
ökat förtroende eftersom de agerar som informationsspridare. Därför har det 
varit viktigt att sprida trovärdighet genom karaktärerna, både utseendemässigt 
men även i sättet de ”talar”. Eftersom detta material skulle minska barnens oro 
inför kommande byggnationer ansåg jag att en stor vikt behövde läggas på att 
skapa harmoni i illustrationerna och ett känslomässigt engagemang i 
karaktärerna, alltså bildernas pathos.  
 
5.8.2 Djur som karaktärer 
Redan tidigt i processen var jag intresserad av att skapa djurkaraktärer. Fridell 
(1977, s.112) betonar ”Djur i huvudrollerna – ett sätt att närma sig barnen och 
slippa problemen!”. Många barnboksförfattare väljer att använda djur i sina 
berättelser, som till exempel den amerikanska illustratören Richard Scarry, som 
enligt Famousauthors (2019) beskriver Richard som den mest älskade 
barnboksförfattaren genom tiderna. Richards son Huck Scarry beskriver i en 
intervju (Swissinfo 2014, 0:29) att hans fars böcker har översatts i mer än 20 
språk som antyder på att hans barnböcker har uppskattats av en stor befolkning 
i många länder. Fridell beskriver följande (1977, s. 112) att det dessvärre finns 

få studier som stödjer användandet 
av djurkaraktärer i barnböcker. En 
orsak kan vara att användandet av 
djur istället för människor tenderar 
bli mindre kontroversiella (1977, s. 
113). Fridell nämner även (s. 105) 
att det har under en lång tid varit 
förekommande med djurberättelser 
där djuren beter sig och agerar som 
människan. Det bekräftades även 
under intervjun att djurkaraktärer 
användes i barnens 
undervisningsmaterial. Valet av djur 
behövde också bestämmas. Ett 
första förslag var att skapa en hare 

och ett rådjur som karaktärer (se Bild 15) men under ett avstämningsmöte med 
samarbetspartnern uppstod idén om att använda sig utav ”citydjur” istället, 
alltså djur som tenderar att vistas i stadsmiljö. Tipset från dem var då att behålla 
haren men att ersätta rådjuret med en duva.  
 
5.8.3 Jämställdhet i karaktärer 
Valet av karaktärer var nu klart men nu återstod bara hur de skulle gestaltas så 
anpassningsbart för målgruppen som möjligt. I artikeln Respectful 

L 

70,‘1L14 `()K7 (9-al,/ Og 

Bild 15 - Första utkast på karaktärerna 
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Representations of Disability in Picture Books redogör Ashley E. Pennell m.fl. 
(2017) vikten av att lågstadieelever ska känna sig inkluderade i 
barnbokskaraktärerna. Artikeln riktar sig främst till barn med funktionshinder. 
För att inkludera ett sådant barn bör den höra eller läsa en berättelse vars 
karaktär besitter i liknande situation för att på så sätt styrka 
igenkänningsfaktorn. Denna artikel gav mig insikt i att göra karaktärerna i mitt 
material så inkluderade som möjligt. Grundidén var att skapa en feminin och 
maskulin karaktär men jag valde sedan att applicera ett genustänk i 
karaktärerna. Det betyder att ingen vikt lades på att identifiera dem som varken 
feminina eller maskulina. Visserligen så må det finnas delade tankar om hur 
inkludering ska införas i karaktärer men att skapa könlösa karaktärer ansågs 
vara ett steg mot rätt riktning.   
 
 
5.9 Buller  
Informationsmaterialet skulle som sagt informera om hur buller lät och kändes. 
Det finns olika buller som låter olika högt. Direktivet från min samarbetspartner 
Region Stockholm var att beskriva utomhusbuller och inomhusbuller. En 
diskussion gjordes redan tidigt i processen hur detta skulle visualiseras. En idé 
som uppkom var att tillämpa liknelser, och med det menar jag att jämföra de 
olika bullren med motsvarande ljud som barnen kunde relatera till. Ett ljud kan 
vara svåridentifierbart men genom att jämföra de båda bullren ansågs som ett 
sätt att förstärka och förtydliga budskapet om bullers läte och känsla. Lindqvist 
nämner även (2016, s. 287) att tillämpning av liknelser kan användas i 
pedagogiska syften och särskilt om de är väl bekanta för publiken. Jag frågade 
därför samarbetspartnern om vilket ljud de trodde kunde motsvara utomhus och 
inomhusbuller. De ansåg att utomhusbuller är motsvarigheten till stadsbuller 
och inomhusbuller är motsvarigheten till när grannen borrar i väggen. Därav 
valde jag att skapa sådana jämförelsescener i min gestaltning som går att se på 
Bild 25.  
 
5.9.2 Vibrationer 
Frågan är hur buller känns? 
Eftersom det kommer 
sprängas under markytan så 
kommer det i viss mån 
tillföra vibrationer. Nu 
behövdes det säkerställas 
hur detta skulle visualiseras. 
Jag valde därför att 
undersöka hur min 
samarbetspartner hade valt 
att visualisera känslan av 
buller. Det går att se i 
filmklippet Nya tunnelbanan – byggtiden, Region Stockholm (2016, 1:38), (se 
Bild 16). De blåa ljudvågorna går att koppla ihop till det som tidigare beskrevs 
som en symbol – ett tecken som vi måste lära oss att förstå. En Google-sökning 
gjordes även på ”vibrations symbols” för att undersöka andras perspektiv på hur 

Bild 16 - Skärmdump av klipp. Källa: Region Stockholm 
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vibrationer kunde gestaltas. Bild 17 visar olika förslag på hur vibrationer kan 
visualiseras. Dessa skisser sammanställdes sedan till tre förslag som därefter 
blev de gestaltningarna som visades under mitt test.    
 

5.10 Rörelser  
I förra stycket förklarades hur vibrationer valdes att gestaltas och som i sig är 
en slags rörelse, men i detta stycke kommer jag behandla rörelser som 
behandlar hastighet. Frågan som ställdes nu; hur ska rörelser visualiseras? 
McCloud (1994, s. 112–113) illustrerar hur man som bildskapare kan 
visualisera rörelser. McCloud förklarar att när en kameralucka är för långsam 
för att frysa rörelser vid ett fotografi skapas det som han kallar för ”blurring 
effect”. Ett annat sätt är att duplicera objektet som är i rörelse och placera det i 
dess rörelsemönster med den så kallade ”blurring effect”, (se Bild 18) Hans sätt 
att visualisera rörelser ansågs som tydliga och informationsgivande så jag valde 
därmed att inspireras av dessa gestaltningsformer till mitt eget material. Ett 
förslag på hur dessa metoder gestaltades visas i Bild 19.   

 
5.10.2 Rörelseriktning  
För att tydliggöra materialets läsriktning har jag därmed planerat bildernas 
rörelseriktning. Som tidigare nämnt i stycket Läsriktning i rörelser så läser  

Bild 18 - Visualisering av rörelser. Illustratör/ författare: Scott McCloud 

Bild 17 - Vibrationssymboler 
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människan i västvärlden från vänster till höger. Det betyder också att vi vill 
avläsa bilderna på samma sätt. Fotografer brukar använda sig utav en bilds 
hemma – och bortasida, alltså att en riktning från vänster till höger uppfattas 
som bortåt medan den omvända riktningen uppfattas som hemåt. Jag har med 
andra ord valt att skapa en rörelseriktning mot bortasidan. Ett utdrag från 
baksidan och framsidan visas som exempel i Bild 19. Tunnelbanan åker från 
vänster till höger – alltså bortåt. Detta förhållningssätt har även tillämpats i flera 
gestaltningar i detta arbete.   

 
 
 
5.11 Jämlikhet  
Det går att tyda att min samarbetspartner Region Stockholm har tillämpat 
jämlikhet i sitt utgivna material genom inkludering av människors olika 
hudfärger och kön, (se Bild 20). Detta valde även jag anamma i mitt material 
och som går att se på Bild 14. Gestaltningen visas även större i Bilaga 5 – 
Färdig gestaltning.   

 
5.11.2 Identifiering av kön  
Dock så valde jag att inte konkret visa vilket kön de tillhörde utan valde att 
använda mig utav vad som var stereotypiskt manligt och kvinnligt. Kvinnan 
tenderar att sitta med bena i kors mer än vad mannen gör, som Vrugt och 
Luyerink (2000) bekräftar i artikeln, The contribution of bodily posture to 
gender stereotypical impressions. Social behavior and personality. De 
undersöker skillnaden mellan den maskulina och feminina sittpositionen och 
vad som anses vara stereotypiskt för båda könen. Vrugt och Luyerinks 
förnimmelse i början av undersökningen var att män skulle sitta mer brett isär 
med benen, medan kvinnorna skulle sitter mer med bena i kors. Faktum var att 
deras tes stämde och att sitta brett isär med bena var stereotypiskt för män och 
att sitta med korsade ben var stereotypiskt för kvinnor. Visserligen inser jag att 
det må vara ett inkorrekt val att signalera för barn vad som är stereotypiskt för 
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Bra för människor och miljö Mer om 
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14 

Bild 19 – Rörelseriktning mot bortasidan 

Bild 20 – Tillämpning av olika kön och hudfärg i illustrationer Källa: Region Stockholm 
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en man och kvinna, men å andra sidan så valdes denna variant för att visa en 
könsskillnad för att personernas ansikten inte skulle visas. (se Bild 14) 
 
5.11.3 Stereotypbrytande  
Att kvinnan sitter med bena i kors medan mannen inte gör det kan visserligen 
tolkas som ett stereotypiskt val. Därför så valde jag att bryta stereotypspråket i 
deras kläder, alltså att klä mannen i ”feminina färger” och kvinnan i ”maskulina 
färger”. Men vad är en stereotypisk feminin och maskulin färg? Detta lyfter 
Hurlberts & Lings (2007) i artikeln Biological components of sex differences in 
color preference. De undersöker om det må finnas några skillnader mellan 
mannens och kvinnans färgpreferenser. Testpersonerna var 208 personer, varav 
98 män och 110 kvinnor i åldrarna 20–26 år. Deras uppdrag var att klicka på en 
skärm på de färger som de föredrog mest där färgerna bestod utav olika nyanser 
i rött och grönt. Resultatet visade sedan att männen föredrog färger som hade 
gröna nyanser och kvinnan föredrog röda nyanser. Med detta belägg så ville jag 
bryta trenden om vad som ansågs som ”maskulina färger” och vice versa, (se 
Bild 14).  
 
 
5.12 Bildpedagogik 
Eftersom materialet skulle nyttjas i skolmiljö blev 
ett val att införa bildpedagogik i gestaltningarna. 
En översiktlig undersökning gjordes på hur 
mattelära för förskoleelever kunde te sig, som då 
blev en inspirationskälla i mitt eget skapande. Ett 
sätt för att tillföra matematik visas i Bild 21 där 
ena karaktären räknar ut ett mattetal. Haren 
räknar alltså ut hur många stationer som kommer 
byggas. Eftersom barnen i den åldern är inne i 
den fasen då de lär sig klockan ansågs det även lämpligt att inkludera 
klockpedagogik. Jag valde därför att informera om hur lång tid det skulle ta att 
åka med tunnelbanan från Stockholms central till Nacka centrum i nutid kontra 
i färdigt skick, (se Bild 22). Att beskriva hur framtiden skulle se ut var också ett 

sätt att använda retorikverktyget evidentia, 
som innebär att man visualiserar en bild av 
framtiden. Och för att påpeka verktyget 
logos, som handlar om att ge sakskäl eller 
bevis för våra sägningar så har 
samarbetspartnern målet att skapa en så 
tidseffektiv tunnelbana som möjligt. Att 
tillämpa klockinlärning på detta sätt var 
dels för att tillämpa bildpedagogik men 
även retorikverktygen evidentia och logos. 
 
 

Bild 21 – Uträkning av mattetal 

Bild 22 - Klockinlärning 
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5.13 Tecken 
Min samarbetspartner har i flera av 
sina utgivna material använt sig 
utav olika tecken, och då anspelar 
jag på de tecknen som nämndes 
tidigare i rapporten; ikoner, index 
och symboler. Denna omfattning av 
semiotik kombineras i bred 
omfattning som till exempel visas 
på Bild 23. Min analys av denna 
bild är att byggnaderna är husikoner 
och bokstaven T är en symbol för 
tunnelbanestationer. I Bild 24 visas 
en byggarhjälm som går att koppla 
samman med ett index för byggnation. 
Jag valde endast att anamma symboler i 
mitt material för att på så sätt avgränsa 
illustrationsarbetet. Symboler som 
symboliserar sova, musik, pratbubblor 
och tänkbubblor användes.  
 
 
5.14 Pop out effekt  
Som det beskrevs i ett tidigare stycke så handlar pop out effekt om utstickande 
element i en grafik. Detta kan man skapa med hjälp av storlekskillnader, 
utstickande färger eller skuggeffekter. På ”bulleruppslaget” på Bild 25 går det 
att se att jag har använt mig utav alla tre effekter. Duvan som viftar med vingen 
(eller båda duvorna eftersom den återkommer på båda sidorna) är större i 

jämförelse med de 
andra objekten 
runtomkring och 
”poppar” även ut på 
grund av skuggeffekten. 
Byggnaden med skylten 
SKOLA får en 
utstickande känsla med 
hjälp av färgen gul. 
Bergström (s. 190) 
nämner även hur man 
kan komponera bilder 
för att vissa element ska 
dominera mer än andra 
och en grundregel är att 
låta ett objekt skymma 

ett annat då mottagaren upplever objektet som ligger närmast som viktigast, och 
objekten bakom som bakgrund. Denna regel har jag tillämpat flitigt under hela 
mitt gestaltningsarbete - nästintill oundviklig.  
  

Bild 25 - Pop out effekt 
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Bild 23 – Semiotikanvändning. Källa: Region 
Stockholm 

Bild 24 – Byggarhjälm som Index. 
Källa: Region Stockholm 
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5:15 Abstraktionsnivå  
När det kom till valet att bestämma abstraktionsnivå på gestaltningarna så valde 
jag att utgå ifrån de upplysningar bokanalysen gav, där de visuella elementen 
både kunde urskilja form, djup och rörelse samt en kombination mellan två till 
tre valörer. För att förtydliga vad jag menar med abstraktionsnivå så innefattar 
det ett objekts detaljnivå, skuggnyanserna och realism. Jag valde även att gå 
igenom Region Stockholms informationsmaterial för att få en överblick över 
hur de har utformat sin design. Det tydliggörs i Bild 23 att de använder sig utav 
en relativt lågdetaljerad abstraktionsnivå. Med detta i beaktande så skapades 
slutligen en abstraktionsnivå där både detaljer, skuggor och rörelse kunde 
urskiljas och ett spam mellan två till fyra valörer beroende på objektens avstånd 
i bilden. 
 
 
5.16 Färg  
Valörer och färg har en avgörande roll för ens abstraktionsnivå. McCloud 
(1994, s. 189) nämner att färg förstärker bilders budskap och objektets tydliga 
form än om det skulle vara i svart och vitt. När jag stod inför valet av vilka 
färger som skulle tillämpas i materialet hade jag Region Stockholms färgpalett i 
beaktande. Även om informationsmaterialet skulle koppla samman med dem så 
ville jag även sätta min egen prägel på arbetet genom att skapa nyanser av 
paletten. Nyanserna formgavs med hjälp av verktyget färgguiden i programmet 
Illustrator, som kan blanda ljusa och mörka nyanser av en specifik kulör.  
 
 

6. Gestaltning 
 
 
I det här stycket kommer det redogöras hur gestaltningen har sett ut från 
skisstadiet till slutliga resultatet. För att utveckla skisserna gjordes därför en 
storyboard. Under arbetsprocessen uppenbarades att vissa gestaltningar 
behövdes justeras, därav delen iteration i gestaltningar. I slutet visas 
gestaltningsresultatet.  
 
 
6.1 Skissarbete  
Under hela arbetes gång har jag både skissat på detaljerade lösningar och 
helhetslösningar. Wikberg Nilsson m.fl. (2016, s. 155–157) berättar att utforma 
skisser är ett hjälpmedel för att frammana nya idéer och lösningar till projektet. 
Det framgår även att det viktigaste inte är resultatet utan tankeprocessen. ”En 
skiss leder till nästa idé, som leder till nästa osv.”. De nämner även på den 
sistnämnda sidan att fysiska prototyper är ett sätt för att utveckla sina skisser till 
fysiska modeller, det kan till exempel vara ett papper som viks ihop för att 
tydliggöra en lösning. Att tillämpa både skisser och fysiska prototyper i 
projektet ansågs därför som ett ypperligt sätt för att berika arbetet med nya 
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idéer och lösningar. Skisserna och de fysiska prototyperna bestod av två 
förslag:  
 
6.1.2 Skissförslag ett  
De första skisserna utfördes tidigt i processen då jag endast hade klargjort och 
överensstämt med samarbetspartnern om vad som skulle visas i 
informationsmaterialet. Det betyder också att inga teoretiska undersökningar, 
analyser eller tester hade gjorts i detta skede utan målet var att, för att 
återberätta Wikberg Nilsson m.fl. från förra stycket: frammana nya idéer och 
lösningar till projektet. Under ett seminarium redovisades projektets utveckling 
och därav det första skissförslaget för sakkunniga inom ämnet.   
 
Ett förslag i första skissen var en gestaltning av en karta i topp vy som skulle 
visa vart sprängningarna skulle ske i förhållande till skolans område som visas i 
Bild 26. Denna karta skulle få olika utseende beroende på vilken skola 
materialet skulle nyttjas i. Responsen som mottogs var om denna karta var 
relevant för dess sammanhang och om målgruppen kunde uppfatta kartan från 
en sådan vy. Denna idé valdes sedan bort eftersom den ansågs vara opassande 
för målgruppen.  
 

 
Ytterligare ett förslag var att informera om befolkningsökningen i Stockholm 
som ökar, enligt Region Stockholm, med ca. 40 000 personer varje år - som 
delvis är anledningen till tunnelbana byggnationerna, (se Bild 27). Detta ansågs 
av sakkunniga vara irrelevant då barn mellan sex till sju år kan ha svårigheter 
att relatera till ett sådant stort siffertal. Denna idé valdes också bort på grund av 
att det mot förmodan inte skulle vara gynnsamt i sitt sammanhang.  
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Eftersom materialet skulle nyttjas i en pedagogisk situation ville jag även 
inkludera pedagogik i materialet. Efter tunnelbanebyggnationen skulle vara 

färdigbyggd så skulle det ta tolv minuter mellan 
Stockholm central och Nacka centrum istället för 25 
minuter som var resetiden under detta 
examensarbete. Detta födde idén om att visualisera 
två klockor som skulle beskriva den angivna 
tidsskillnaden, och på så sätt visa en skildring av 
hur det kan se ut när tunnelbanan är färdigbyggd. 
Att visualisera tid på detta sätt ansågs även lämpligt 
med tanke på att det är i den åldern barn lär sig 
klockan i skolan. Denna idé mottogs med positiv 
respons och publiken kunde därmed se 
utvecklingspotential i detta förslag, (se Bild 28).  
(Bilaga 3 - Skissförslag/ fysisk prototyp 1) 
 
 

6.1.3 Skissförslag två  
Responsen från de första skisserna förde jag med mig under skapandet av den 
andra skissprocessen. Dessa skisser gjordes efter min storyboard som kommer 
nämnas i nästkommande stycke. Tanken med denna process vara att skapa så 
pass utförliga skisser för att sedan sätta ihop dem till en fysisk prototyp. När 
dessa skisser utformades tog jag hjälp av idéerna som utvecklades från 
metoderna mindmapping och brainstorming. (Bilaga 4 - Skissförslag/fysisk 
prototyp 2) 
 
 
6.2 Storyboard  
I detta skede av processen hade många skisser skapats men dessvärre ingen klar 
bild om hur berättelsen skulle se ut från början till slut. Därför valde jag att 
skapa en storyboard det vill säga en berättelse i kronologisk ordning bestående 
av inramade händelsebilder (Blazer, 2016, s. 41). Syftet är att skapa förståelse 
för hur berättelsen kommer se ut rent visuellt. Ett sätt för att öka förståelsen kan 
även vara att tillägga en text under varje ram som sammanfattar bildramen med 
en mening eller ett ord. Att tillämpa storyboard gav en överblick över 
berättelsens helhet, (se Bild 29).   
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Bild 29 - Storyboard 

 
 
6.3 Iteration i gestaltningar 
Ytterligare något som jag har lärt mig under denna studieperiod är att vissa steg 
i designprocessen behöver itereras. Jag menar att ens arbete behövs upprepa 
eller för att uttala med korrekthet ”göra om och göra rätt”. Detta bygger jag dels 
på min egen erfarenhet men Cooper m.fl. (2014, s. 128) bekräftar även detta; 
eftersom en designprocess inte alltid är linjär behöver man ibland upprepa vissa 
steg i sin process för att utveckla lösningar och idéer. Under slutet av detta 
arbete valde jag därför att justera några av mina gestaltningar. Dessa beskrivs i 
de nästkommande styckena.   
 
6.3.2 Justering i gestaltningar 
Att ”göra om och göra rätt” tycker jag sammanfattar en designprocess i sina 
rätta ord och som kommande stycke behandlar. Under projektet har det uppstått 
tillfällen då jag insett att vissa delar ur gestaltningen har behövts justeras.  
 
 

- Dörren som såg ut som en hiss 
 
Under mitt test på Internationella Engelska skolan löd en kommentar följande: 
”dörren på det gröna huset ser ut som en hiss”, (se Bild 30). Jag kunde inte mer 
än instämma så valet blev sedan att skapa en dörr som innehöll mer organiska 
former.  



 44 

    

 
 

- Främjan av pop out effekt 
 
Bergström (2016, s. 261) återberättar konstnären Wassily Kandinskys 
uppfattning om färg ”Gult strävar mot åskådaren och strålar utåt över alla 
gränser. Blått drar sig undan likt en snigel som drar sig in i sin spiralsnäcka” 
vars tolkning anses betyda att den gula färgen är utstickande och den blåa mer 
undangömd. Genom denna tolkning av den gula och blåa färgens samverkan 
valde jag därmed att byta ut färger på byggnaderna runtom skolan (se Bild 32). 
Jag valde detta färgbyte för att uppnå högre pop out effekt i bilden, som i 
stycket ”Pop out effekt” beskrevs som när ett visuellt element sticker ut mer än 
de andra i dess omgivning. Genom att tillämpa färgkontrastering i bilder kan 
därmed ge positiv effekt på ett visst elements dominans och som visas tydligare 
på Bild 32 i jämförelse med Bild 31.  
 

 
 

Bild 30 – Gestaltning innan förändring (till vänster) och omgjord gestaltning (till höger) 

Bild 31 – Gestaltning innan förändring av byggnader 

Bild 32 – Gestaltning efter förändring av byggnader 
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- Tillägg av rubriker och ändring av text 
 

I slutet av processen insåg jag att det fattades rubriker för respektive buller. 
Bergström (2016, s. 140) nämner att rubriker kan bidra med att framhäva ett 
avsnitt, och enligt mig, främja läsriktningen i en bild. Rubriker blir med andra 
ord en startpunkt i en 
grafik, där publiken avläser 
först. Jag ansåg därför att 
rubriker skulle främja 
urskiljningen av båda 
bullren. Bild 33 visar hur 
det såg ut innan justering 
och Bild 34 visar resultat 
efter. Genom ett tillägg av 
rubriker framstår det 
tydligare vad som är 
utomhus- och 
inomhusbuller. Under min 
intervju som hölls fick jag 
kunskap i hur en barntext 
kunde utformas. Frågan 
som ställdes var hur text och 
bild i samverkan borde 
tillämpas i ett pedagogiskt 
material, som led till svaret, 
”Jag tänker mer bilder och 
kanske inte text i hela 
meningar utan kanske mer 
ord. Kanske en kort mening 
här och en kort mening där 
runt omkring, beroende på 
vad man ska visa så att det 
inte är såhär löpande text. 
Och kanske börja en ny 
mening på en ny rad, så att 
det blir luftigare.”.   
 
 
 

- Närbild  
 

Dagligen överösts vi människor av närbilder på inzoomade porträtt. Det 
behöver inte vara en närbild på ett ansikte utan det kan även vara en insomning 
på en växt, byggnad eller mat. Bergström (2016, s. 198) beskriver även att den 
inzoomade bilden bidrar till spänning, intimitet och en känsla av närhet.  

 

Bild 33 – Gestaltning innan tillägg av rubriker 

Bild 34 – Gestaltning efter tillägg av rubriker 
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Han redogör även hur en närbild av en människa bör skapas. Genom att bespara 
tomrummet runtomkring människan kan man istället välja att beskära en del av 
panna och hår. Detta bidrar till spänning och intentionen av att människan sitter 
framför en – på riktigt. Jag insåg sedan att detta kunde tillämpas i min 
gestaltning som syns i Bild 36. en gestaltning där haren lyckas räkna ut hur 
många stationer som kommer byggas. Min upplevelse av att placera 
”kameraobjektivet” närmre haren skapade som Bergström beskrev; närhet och 
betydligt mer liv i bilden.  
 
 
6.4 Resultat  
Informationsmaterialet resulterade i en tolv sidors serie som inleder med en 
presentation av karaktärerna och om innehållets handling. Läsaren får följa med 
karaktärerna när de berättar om vad buller är, hur mycket av tunnelbanan som 
ska byggas ut och varför. Avslutningsvis så berättas det hur lång tid det 
kommer ta att åka till Nacka centrum från Stockholms central. Se resultatet i 
Bilaga 5 – Färdig gestaltning.  
 
 
 
 
 
 

Bild 35 – Gestaltning innan tillämpning av närbild Bild 36 – Gestaltning efter tillämpning av närbild 
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7. Slutsats  
 
 
I detta avsnitt kommer arbetets frågeställning besvaras. Svaren som anges är 
en sammanställning av teoridelen (3. Teori) och metoddelen (4. Metod).   
 
 
7.1 Svar på frågeställning  
 
Frågeställningen inför detta arbete har varit:  
  

- Hur kan ett pedagogiskt informationsmaterial som handlar om den nya 
tunnelbanebyggnationen i Stockholm visualiseras för att skapa 
nyfikenhet och minskad oro hos barn i årskurs ett?  

Denna frågeställning ställdes i början av processen och det gick sedan att 
konstatera efter testet på Internationella Engelska skolan att mitt material gav 
god respons från publiken. Det gick därmed att urskilja mer nyfikenhet än oro i 
reaktionerna som också blev ett belägg på att bildmanéret uppskattades. Genom 
att barnen fick vara med och välja ut hur buller skulle visualiseras ledde det till 
ett roligt och informativt gestaltningsförslag som tilltalade barnen. För att öka 
förståelsen för hur utomhus- och inomhusbuller låter och känns gestaltades 
även ljudmotsvarigheter till de olika bullren, som på så sätt bidrog till en 
lugnande effekt. En intervju med en lärare gav insikten i att bilder har en stor 
påverkan på barns inlärning eftersom det skapar nyfikenhet och viljan att lära 
sig nya saker. Det var även viktigt att kunna samverka med både bild och text.  

Genom att ha studerat teorier från litteratur och artiklar gick det till exempel att 
fastställa att en serie var ett effektfullt och roligt inlärningssätt. Eftersom en 
serie är uppbyggt på ett samspel mellan karaktärer så valde jag anamma det 
även i mitt material för att få barnen att känna sig inkluderade. Det gick att 
fastställa att en faktisk miljö av Stockholm stad ansågs ha en omfattande 
betydelse för att på så sätt inkludera målgruppen i materialet. Eftersom elever 
börjar lära sig klockan i årskurs ett ansågs det därmed lämpligt att införa 
klockinlärning som en slags bildpedagogik. Barnen skulle självfallet bli nyfikna 
på materialet men för att skapa nyfikenhet hos målgruppen ansåg det även 
väsentligt att visualisera bakgrunden om informationsdesignproblemet som 
varför tunnelbanan byggs ut. Det ansågs även viktigt att förmedla hur 
tunnelbanebyggnationen skulle se ut i färdigt skick genom att ge målgruppen en 
bild av framtiden.  
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8. Diskussion 
 
 
I detta stycke kommer arbetet summeras och diskuteras utifrån ett källkritiskt 
förhållningssätt. I slutet av stycket diskuteras även hur arbetet kunde ha 
vidareutvecklats, både i teorival och i metodval.   
 
 
8.1 Slutdiskussion  
Målsättningen i detta examensarbete har varit med hjälp av samarbetspartnern 
Region Stockholm att skapa ett informationsmaterial till barn i årskurs ett som 
skulle informera om den nya tunnelbanebyggnationen i Stockholm. Att 
informera om varför det skulle ske och vad som skulle låta under bygget samt 
ge en inblick i hur den skulle se ut i färdigt skick. Detta kan visserligen 
gestaltas på olika sätt. Att få barnen mindre oroliga och samtidigt öka 
nyfikenheten bland dem finns visserligen likaså här olika lösningar på. Det går 
självfallet diskutera huruvida svaren på ovannämnda frågor hade sett ut från 
någon annans perspektiv. Och det finns förvisso inget som tyder på att mitt 
resultat är det mest korrekta utan resultatet som visas i denna rapport är baserat 
på egna erfarenheter och resultaten från teoriundersökningar, litteratur, artiklar 
och mina valda metoder.  
 
Genom hela projektet har jag haft god kontakt med min samarbetspartner för att 
få fakta om ämnet och diskutera fram idéer samt lösningar på hur 
frågeställningen kunde besvaras. Eftersom huvudmålgruppen under detta arbete 
har varit förstaklasselever så betyder det att övriga årskullar inte har räknats 
med i denna studie. Att däremot räkna med sekundärmålgruppen ansågs ha en 
betydande roll, framförallt läraren som skulle vara överlämnare av materialet. 
Sedan går det att diskutera huruvida om föräldrarna hade inräknats i detta arbete 
och hur det hade påverkat resultatet. Frågan som går att ställas är om materialet 
skulle kunna användas i bredare utsträckning än bara för förstaklasselever i och 
med att det var få elever som kunde läsa texten på gestaltningarna under testet. 
Med det menar jag att detta material skulle kunna användas förslagsvis i årskull 
två, där eleverna förhoppningsvis har större läsvana. Nu riktades detta material 
in på skolelever i citymiljö men jag anser även att elever utanför city skulle dra 
nytta utav materialet, förutsatt att de ligger i ett Stockholmsområde.  
 
De tre gestaltningsförslagen går att diskuteras eftersom de gjordes relativt tidigt 
i processen, som i sin tur betyder att sidans utformning har utvecklats efter 
testet. I den nyare versionen av det så kallade ”bulleruppslaget” innehåller fler 
visuella element (se Bild 34). Frågor som går att ställas om den färdiga 
versionen hade testats istället är; hur eleverna hade upplevt denotation och 
konnotation i bilderna? framgår det tydligt om vad de olika bullren är och hur 
de uppstår? uppstår det någon slags distraktion i bilderna? hur uppfattas 
läsriktningen? Som sagt, hur hade dessa svar sett ut jämfört med de från testet? 
Det går endast att spekulera men å andra sidan så var mitt mål med testet att 
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undersöka om eleverna förstod vibrationerna i bilderna och därför valde jag 
minimera de visuella elementen.  
 
Samarbetspartnern försåg med betydande fakta inom flera områden i arbetet. 
De bistod delvis med källan till utomhus- och inomhusbullrets motsvariga ljud 
och hur det kunde beskrivas. Ett av direktiven var även att beskriva hur buller 
kändes som konstaterades att det kändes som vibrationer i marken. Att därmed 
genomföra ett test där barnen själva fick vara med och delta om hur de tyckte 
vibrationer i marken skulle visualiseras gav mig förståelse för målgruppens 
önskemål och vad som tilltalade dem. Resultatet efter bokanalysen och 
intervjun med elevernas klassföreståndare gav mig kunskapen om hur bild och 
text i samverkan tedde sig i både barnböcker och i läromedel. Artikeln 
Motivating power of comic books (Bonny Norton, 2003) gav mig insikt i att en 
serie lämpades som undervisningsmaterial för barn. Sedan så går det att 
diskutera om en serie är det optimala sättet för barns inlärning med tanke på att 
föräldrarna i artikeln var missunnande till det, men barnen tvärtom.  
 
Intervjun som tidigare nämnts gav mig en lärares syn på hur ett 
undervisningsmaterial kunde te sig men eftersom ingen utvecklande analys 
gjordes på fysiska läromedel så blir det svårt att veta om detta material är 
pedagogiskt nog. Hur hade resultatet blivit om jag införde mer matematiska tal 
eller ytterligare varianter av klockinlärning? Eller ett material som kunde ha 
ökat barnens interagerande? Skulle en ytterligare interaktion ha ökat barnens 
inlärningsförmågor i sådant fall? Detta har jag inget tydligt svar på utan det går 
endast att spekulera. Mitt antagande är att materialets slutresultat kunde 
definitivt gynnats om en vidare forskning hade gjorts om huruvida ett 
undervisningsmaterial bör anpassas till barn i förskoleklass. Min tanke i början 
av projektet vara att genomföra testet på en skola i Stockholm och det går även 
här spekulera hur resultatet hade skilts sig åt från testet på skolan i Eskilstuna. 
Testet hade möjligtvis sett annorlunda ut, och svaren likaså, om jag hade ställt 
mer frågor som handlade om tunnelbanan. Sådana frågor uteslöts nämligen 
under testet i Eskilstuna eftersom mitt antagande var att barnen inte skulle ha så 
bred erfarenhet av tunnelbanor. Det går även att diskutera hur slutresultatet 
hade sett ut om gestaltningarna hade testats en andra gång, för att till exempel 
undersöka hur barnen uppfattade bildernas läsriktning, om texterna är 
begripliga eller om innehållet är svårförståeligt. Detta anses ha gjort mitt arbete 
gott och utvecklat arbetet ytterligare men som dessvärre inte hanns med på 
grund av tidsbegränsningar.  
 
 
8.2 Vidare forskning 
 
Teorier  
Ett val i detta projekt var att skapa djurkaraktärer i mitt material. Jag lyckades 
dock inte finna någon forskning som kunde förespråka detta utan mer ett 
faktum att djurkaraktärer tillämpas och barnen tror sig känna igen sig i dess 
karaktär. En fördjupning inom ämnet hade möjligen gett en klarare syn över hur 
barn påverkas av djurkaraktärer. Är det till exempel någon skillnad på att 
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använda människor eller djur som karaktärer? Dels att göra en djupdykande 
undersökning om vad forskning antyder, men även testa på målgruppen för att 
se vad dem föredrar.  
 
Under mitt projekt hade jag även problem med att hitta informationsdesign för 
barn. Finns det några specifika riktlinjer som designern bör förhålla sig till när 
den skapar sådan design för barn? Därför så anser jag att detta ämne kunde ha 
undersökts ytterligare för att få en ökad förståelse och klarhet inom ämnet 
informationsdesign för barn.  
 
Eftersom jag fann svårigheter med att hitta ny forskning om bildens påverkan 
på barn så skulle det förslagsvis kunna ha gjorts ytterligare research om ämnet. 
Detta vore ett förslag för vidare forskning för att till exempel behandla frågor 
som; vilka färger föredrar barn mellan sex till sju år? Föredrar barn färgade 
bilder eller ofärgade bilder och varför i sådant fall? Hur mycket påverkar 
barnens minnesförmåga av att titta på bilder istället för text? det må vara 
möjligt att sådan forskning finns, men eftersom detta arbete gjordes under en 
tidsbegränsning så behövde jag begränsa min research om ämnet.     
 
Angående gestaltningsarbetet så har störst vikt lagts på illustrationerna och 
mindre på textinnehållet. Eftersom materialet består utav båda delarna så anser 
jag att det finns potential till att förstärka eller förtydliga vissa texter. Jag har i 
viss mån utgått från det som sades i intervjun där läraren tipsade om att inte 
skriva för långa meningar utan ibland bara några fåtal ord. Man kunde därför 
gjort en djupdykning i forskningen som möjligen kunde besvarat; hur skapar 
man en pedagogisk text för elever i årskurs ett så den blir förståelig och 
informativ? Detta kunde gett ovärderlig information med tanke på att det var få 
av barnen som kunde tyda texten på mina gestaltningsförslag under testet.  
 
Metoder  
En mer omfattande analys och undersökning kunde ha gjorts på barnens 
undervisningsmaterial, för att på så sätt kunna anamma liknande pedagogik i 
mitt material. Jag har endast tagit inspiration från en övergående undersökning 
på första klasselevers matematikmaterial samt de resultaten intervjun gav. För 
att få fördjupade kunskaper inom bildpedagogik hade till exempel en analys av 
olika pedagogiska material varit ett alternativ.  
 
Med tanke på att jag endast testade en av mina gestaltningars uppslag så vore 
ett förslag att testa informationsmaterialet i färdigt skick för att till exempel få 
respons på om dem förstår vad som händer i bilderna? Om bildernas läsriktning 
är tydliga? Om informationen är lättolkade? Mitt antagande är att ett sådant test 
hade givit ovärderlig respons på gestaltningarna, och möjligen resulterat i 
ytterligare justeringsarbete. Ett andra test hade som sagt varit att föredra men 
dessvärre hanns det inte med på grund av arbetets tidsram.  
 
En vidareutvecklad undersökning kunde göras inom vilket medium som vore 
mest lämpligt för målgruppen. Nu valde jag att utforma materialet till en 
broschyr men ett förslag hade varit att låta målgruppen inkluderas genom att 
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fråga till exempel vilket de föredrog. Ett annat sätt vore att inkludera lärare och 
föräldrar i denna fråga; vilket av dessa medier - broschyr, folder eller bok tror 
ni skulle passa för att informera om tunnelbanebyggnationen? Eftersom detta 
informationsmaterial skulle nyttjas i hemmamiljö likaså så anser jag att det vore 
gynnsamt att medräkna föräldrarnas tankar likaså.  
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SAMTYCKESFORMULÄR 
 
Hej!  
 
Mitt namn är Olivia Martinz och jag går sista året på Mälardalens 
högskola i Eskilstuna och skriver nu mitt examensarbete och samarbetar 
med Region Stockholm. Jag har fått i uppdrag att skapa ett visuellt 
informationsmaterial om den nya tunnelbaneutbyggnaden för barn i 
årskurs 1 som betyder att jag som studerande illustratör behöver veta 
hur materialet ska gestaltas. Du ombeds därför att delta i en intervju 
som kommer ta cirka 30 minuter och som kommer spelas in. 
Ljudinspelningen kommer sedan transkriberas innan den raderas. Du 
har rätt att avbryta intervjun när som helst.  
 
Intervjuns syfte är att få förståelse för hur man kan anpassa ett material 
som är pedagogiskt och lättförståeligt för elever i årskurs 1. Svaren 
kommer fungera som stöd under mitt vetenskapliga arbete som sedan 
kommer kunna läsas av elever, handledare och lärare. Arbetet kommer 
också läggas upp på databasen DiVa. 
 
 
 
Jag intygar här mitt deltagande med följande uppgifter:  
 
 
Namn: 
_____________________________________________________________ 
 
 
Datum: 
____________________________________________________________ 
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10.2 Bilaga 2 – Intervju  
 
 
1. Kan du ge några exempel på hur ni använder bilder i ert 

undervisningsmaterial för elever i årskurs ett?  
- Vi tittar på bilder och diskuterar bilder i böcker. När vi ska träna upp 

läsförståelse i texter brukar vi starta med att titta på bilderna för att se 
vad den säger och när det är frågor som vi inte kan besvara via texten 
så tittar vi på bilden.  

 
Följdfråga: kan det innebära att det blir ett förtydligande när bilder 
tillkommer med texten?  

- Ja precis, exakt.  
 
 
2. I vilka eller vilket undervisningssyfte tycker du bilder funkar bra för 

barn i årskurs ett? Motivera gärna varför du tycker så!  
- Till exempel när man har barn med annat modersmål än svenska så 

förtydligar det dess innebörd. För ibland blir det bara svamligt om man 
försöker förklara ännu fler obekanta ord så då brukar jag väldigt 
snabbt rita en bild. Då ritar jag snabbt på tavlan ifall det är så att det 
behövs. Det brukar gå väldigt snabbt.   

 
Följdfråga: Kan det uppstå tillfällen då eleverna får ta del av en 
information både på tavlan och i bokformat? 

- Ibland visar jag information i digital form via projektorn samtidigt som 
eleverna får ta del av samma information i en bok. Det kan fånga deras 
uppmärksamhet lite extra.   
 
 

3. Hur bör pedagogiska bilder anpassas till elever i årskurs ett tycker du?   
- Inte för plottriga och inte för mycket detaljer. Visst det beror på i vilket 

syfte men i vissa bilder där det till exempel göms saker brukar vi 
diskutera och upptäcka vad som fattas, som i en bild på en stad där det 
händer någonting. Och vissa bilder kan man titta på i flera timmar så 
det kan vara olika som sagt. Däremot om man ska vara tydlig med 
någonting eller om man ska informera om något så är det bra om det är 
mer rent och enkla former, som i dina bilder. Det behöver inte vara så 
skarpa färger heller känner jag utan det är bättre om det är lite 
nedtonade färger så att det inte blir för skrikigt.  

 
 
 
4. Hur upplever du att bilder i läroböcker har för påverkan på barn i 

årskurs ett?  
- Det är det som väcker deras intresse, det är ju inte texterna som 

intresserar dem utan det är bilderna som fångar deras uppmärksamhet. 
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Dem får en snabbare överblick om vad vi ska jobba med och det är ju 
mer bilder än text egentligen dem möter också eftersom de är nybörjare.  

 
 
 
5. Om du föreställer dig ett scenario där du skulle ge ut ett material som 

skulle handla om ”hur buller låter och hur det känns” i detta format 
(visar ett förslag). Materialet kommer innehålla både text och bild och 
alla i klassen skulle få ett varsitt exemplar. Hur mycket i gestaltningen 
borde vara bildmaterial samt textmaterial för att det ska vara så 
pedagogiskt och lättförståeligt för eleverna som möjligt?   
- Jag tänker mer bilder och kanske inte text i hela meningar utan kanske 

mer ord. Kanske en kort mening här och en kort mening där runt 
omkring, beroende på vad man ska visa så att det inte är såhär löpande 
text. Och kanske börja en ny mening på en ny rad, så att det blir 
luftigare. Även för den som precis har kommit igång med läsningen 
kanske är nyfiken för att det handlar om tunnelbanor som är en 
spännande samhällsgrej. Då kanske man vill få reda på vad dem vill 
och då kanske man orkar läsa klart om det inte är för kompakt.  

 
Följdfråga: Skulle det funka att tillämpa en sådan här text som visas i en 
pratbubbla i en serie till exempel? (visar förslag)  

- Ja precis, att det inte blir så komprimerat utan mer informativt med få 
ord.  

 
 
6. Vad anser du om att ha med karaktärer i ett informationsmaterial som 

blir som en slags berättarröst? (Visar förslag). Uppstår sådana 
karaktärer i ert undervisningsmaterial idag och vad tror du barnen 
tycker om det?  
- Det är ju till exempel i vår mattebok. Det är ju väldigt vanligt att som 

nu i matteboken så har vi en trio med en känguru och två barn som följs 
åt och förklarar saker i olika sammanhang på sidorna. Jag tror det är 
något som tilltalar barnen och att de känner igen sig, alltså att det är 
något som återkommer. Barnen känner igen att det är karaktärerna som 
berättar något. Vad de ska veta, lära sig eller vad uppgiften gäller. I 
och med att de är barn så tänker jag utifrån deras skärmvärld, då är det 
ju olika karaktärer i alla spel, alltså att dem är vana vid att det är 
någon som berättar någonting. Ibland får man välja sin egen karaktär 
så det är bara positivt. Det behöver inte vara djur utan det kan vara 
människor också.  

 
 
 
7. Kan du ge exempel på något undervisningsmaterial där bilder och text 

samverkar med varandra?  
- I matteboken är det till exempel så. I en av våra bokstavsläroböcker är 

det inte samma men det är ju bilder överallt ändå så det är ju egentligen 
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lätt att förstå men där är det ingen förklarande karaktär som på din bild 
utan det är mest i matteböckerna det är så. Det är svårt att säga men vi 
har ju inte så mycket böcker i ettan. Men en läsförståelsebok har till 
exempel alltid olika textgenre, olika frågor och bilder där bilden 
kompletterar. Bilden förstärker ju texten och det blir ju som ett 
samarbete mellan text och bild, men det är ju inget som är där bara för 
att vara där och för att göra sidan lite fin utan det finns ju ett syfte med 
vad som visas.   

 
(lärare visar sedan barnens mattebok) 
I matteboken var det ju de här tre figurerna som är med. Det är oftast 
den (pekar på en av dom) som förklarar sen så återkommer de andra, 
inte på varje sida men ändå ibland. Och inför varje kapitel så är det 
någon typ av bild som beskriver en aktivitet som man kan prata om för 
att förstå vad kapitlet handlar om. Det är rätt så mycket bilder i alla 
böcker och även mycket färger, för att det ska vara lite tilltalande.    

 
 

8. Hur upplever du att elevernas läskunskaper är?  
- Flera är ju nybörjare fortfarande. Många kunde inte alls alla 

bokstäverna när dom kom, så dem har ju utvecklats väldigt mycket. Vi 
har intensivt tränat och vi har även en extrapersonal som sitter och 
läser med de barnen som behöver lite extra skjuts. Nu läser vi en kvart 
varje dag hemma och en kvart varje dag i skolan, en klassisk uppgift.  

 
Följdfråga: så barnen får med sig material hem?  
- Ja, vi var på biblioteket igår och lånade bilderböcker men även andra 

vanliga lättlästa men det är ju mycket bilder i dem böckerna också.  
 
 

9. Anser du att ett material som både innehåller bild och text främjar 
barnens inlärningsförmåga? Förklara gärna varför du tycker så i 
sådant fall!  
- Absolut, eftersom det kompletterar texten så får dem ju dels den som 

inte kan orden kanske får en förklaring genom att titta på bilden, som 
vad är det som händer till exempel? Då kan man förstå budskapet 
genom att titta på bilden.  

 
Följdfråga: kan det vara lättare att minnas innehållet också?  
- Ja absolut. De har ett bra bildminne och man vet ju att när text 

samverkar med bilder så gynnar det deras minne. Och de barnen som 
inte orkar läsa så mycket tycker även att det är skönt att ha en bild och 
vila ögonen på lite emellanåt, innan man går vidare till nästa steg.  

 
 
10. Hur arbetar ni för att eleverna ska lära sig klockan?  

- Vi har tillverkat en klocka själv som är ett av materialen barnen lär sig 
utav. Jag har även gjort egna lappar som beskriver olika klockslag, där 
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det står fem över, tio över till exempel. Det är lappar som man utgår 
ifrån minutvisaren. Sen så har vi ju såklart riktiga skolklockor, olika 
spel och inplastade kort. Jag har även skickat hem memory, eller mer 
som ett domino där dem får lägga tillsammans med föräldrarna.  

 
Tillägg av intervjuaren: för jag har nämligen tänkt att ha med en scen där 
jag beskriver en viss tidsskillnad i bilder så det var därför jag frågade.  
- Ah okej, det brukar vara hel och halvtimmar man lär sig under årskurs 

ett så ett tips är att inte ha för stora tidsskillnader.  
 
 
11. Vad är din upplevelse som lärare att lära ut med bilder? Finns det 

något positivt och negativt? Berätta gärna varför!  
- Bilder är något jag själv gillar så det är inte besvärligt för mig. Som jag 

sa tidigare så ritar jag gärna själv. Jag har till exempel gjort den här 
klippdockan (pekar på den), visserligen inte till den här klassen men till 
en annan klass. Jag tycker om bilder själv och oftast är det lätt att utgå 
ifrån en bild när man ska lära sig någonting. Man fångar intresset så 
mycket lättare med hjälp av en bild och jag kan inte säga att det är 
något negativt med bilder, om det nu inte är något olämpligt som kanske 
är på bilden. För bilden är ju snabb med att ge en information och sen 
som du sa, man ställer frågor som ”vad ser du på bilden?”. Man kan se 
så mycket olika saker även om det är en väldigt enkel och ren bild. Då 
är det lätt att egentligen bara prata kring den och det är ju så mycket 
roligare att ha den än text. En text är ju inte lika spännande fören man 
kommer in i den utan en bild öppnar ju upp fantasin direkt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3 Bilaga 3 – Skissförslag/fysisk prototyp 1  
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10.4 Bilaga 4 – Skissförslag/fysisk prototyp 2 
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10.5 Bilaga 5 – Färdig gestaltning 
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