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Sammanfattning 
 
Jag fick i uppdrag av Barn- och ungdomsförlaget Vombat förlag, att göra en barn-
bok som handlar om väderfenomen för målgruppen barn 6-9 år. Boken ska inne-
hålla förklaringar och fakta om tretton olika väderfenomen, men i detta examen-
sarbete har jag gjort förslag på fyra uppslag ur boken som behandlar fyra olika 
väderfenomen. 
 
Det finns idag redan många böcker som behandlar temat väder och väderfenomen, 
då det är ett relevant och spännande ämne som barn ständigt kommer i kontakt 
med och som påverkar dem varje dag. Dock har jag inte stött på någon som enbart 
fokuserar på väderfenomen utan att gå in på klimatfrågor eller mer omgripande 
information om väder.   
 
I detta examensarbete har jag undersökt hur informativ illustration kan användas 
för att på ett enkelt, tydligt och underhållande vis förklara vad som ligger bakom 
de olika väderfenomenen. För att ta reda på detta och för att förstå målgruppens 
behov har jag använt mig av teorier, gjort en omvärldsanalys och en målgruppsan-
alys. 
 
Utifrån vad jag kom fram till har jag utformat ett förslag på fyra uppslag som jag 
sedan testade på målgruppen. 
 



 
 
1. Inledning............................................................................................................................s.1 
    1.1 Bakgrund........................................................................................................................s.1

1.2 Uppdrag..........................................................................................................................s.1
1.3 Syfte................................................................................................................................s.1
1.4      Målgrupp........................................................................................................................s.1
1.5 Etik..................................................................................................................................s.2
1.6     Problemformulering......................................................................................................s.2 

                      1.7   Problembeskrivning..........................................................................................................s.2
1.8 Frågeställning.................................................................................................................s.3
1.9     Avgränsning....................................................................................................................s.3

2. Teori....................................................................................................................................s.4
 2.1 Barns inlärning och bilduppfattning.........................................................................s.4
2.2  Bild, text och form.........................................................................................................s.5

2.2.1  Mentala bilder.......................................................................................................s.5
2.2.2  Bild och text i samverkan.....................................................................................s.5

       2.2.3  Layout...................................................................................................................s.6
       2.2.4  Färgkodning..........................................................................................................s.6 

           2.2.5  Gestaltlagar...........................................................................................................s.6
       2.2.6  Visuella gränser.....................................................................................................s.7
       2.2.7  Retoriska kluster...................................................................................................s.7 

           2.2.8  Informationsbärande bilder...................................................................................s.7
        2.2.9  Semiotik................................................................................................................s.8 

  2.3 Källkritik.......................................................................................................................s.8
 
3.   Metod.................................................................................................................................s.10

3.1         Research........................................................................................................................s.10
3.1.1         Målgruppsanalys..................................................................................................s.10
3.1.2         Omvärldsanalys....................................................................................................s.10

3.2         Användartester............................................................................................................s.10
3.3        Samtal...........................................................................................................................s.10
3.4         Arbetsprocess...............................................................................................................s.11
3.5         Metodkritik..................................................................................................................s.11

 
4.      Arbetsprocess................................................................................................................s.13

4.1  Research........................................................................................................................s.13 
                                          4.1.1        Målgruppsanalys................................................................................................s.13

        4.1.2          Omvärldsanalys...................................................................................................s.13 
                   4.2              Skiss...............................................................................................................................s.14

 4.3  Illustrationer och layout..............................................................................................s.16
        4.3.1  Väderfenomen regnbåge.....................................................................................s.17

4.3.2  Väderfenomen vind............................................................................................s.18

Innehållsförteckning



       4.3.3  Väderfenomen åska............................................................................................s.19
4.3.4  Väderfenomen hagel..........................................................................................s.21

  4.4         Användartest................................................................................................................s.22
4.4.1             Etik.......................................................................................................................s.23
4.4.2    Resultat av användartest.....................................................................................s.24

4.5      Samtal...........................................................................................................................s.25 
 
5.      Resultat..........................................................................................................................s.26 
      5.1  Slutsats........................................................................................................................s.26 
                          5.2       Korrigering.....................................................................................................................s.28 
                     5.3      Slutresultat..................................................................................................................s.29 
          5.3.1  Uppslag regnbåge...............................................................................................s.30

 5.3.2  Uppslag vind.......................................................................................................s.31
      5.3.3  Uppslag åska.......................................................................................................s.32
         5.3.4  Uppslag hagel......................................................................................................s.33 

 
6. Diskussion....................................................................................................................s.34
 
7. Källförteckning............................................................................................................s.35

8.        Bilagor..............................................................................................................................s.37
5.1  Användartest med nioåring........................................................................................s.37 

       5.1  Användartest med sexåring med vårdnadshavare....................................................s.41 

 



1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Vombat förlag är ett litet förlag som har som målsättning att ge ut böcker med 
mångfald, kvalité, humor och värme som avviker från det som förväntas, och att 
de som läser deras böcker ska kunna känna igen sig. Väderfenomen är både spän-
nande och märkliga, och påverkar barn i deras vardag när det gäller klädval och 
aktiviteter. Barn är nyfikna och frågvisa, men det kan vara svårt att förklara kom-
plicerade företeelser som väderfenomen så att de förstår. En bok som förklarar de 
vanligaste väderfenomenen kan vara till hjälp för föräldrar som inte själva har koll 
på det barnen vill veta, och för barn som själva är intresserade av väderfenomen 
och vill fördjupa sig i sitt intresse.

1.2 Uppdrag
Jag fick i uppdrag av barn-och ungdomsboksförlaget Vombat förlag att göra en 
faktabok om väderfenomen för barn i åldrarna 6-9 år. I uppdraget ingår att skriva 
texter och göra illustrationer som beskriver de olika väderfenomenen på ett roligt 
och tydligt sätt så att det passar målgruppen. Boken ska göras i syfte att publi-
ceras, och jag har fått fria händer att utforma innehållet och bilderna. Bilderna ska 
vara förklarande, men kompletteras av text. Mitt arbete ska leda till en infor- 
merande och lärande bok för barn, och en lösning på hur man till barn kan för- 
medla komplicerade processer, som en del väderfenomen kan ha. De väder-
fenomen som kommer finnas med i boken är moln, regn, åska, klotblixt, regnbåge, 
vind, tromb, tornado, hagel, is, snö, polarsken och haloringar.

1.3 Syfte
Väderfenomen kan vara svåra att förstå, då barn ofta behöver sätta sig in i kom-
plicerade processer och begrepp. En del fenomen kan man inte se och en del ser 
man, men kan inte ta på. Att förklara sådana saker för barn är en utmaning, spe-
ciellt då det är stor skillnad mellan sex och nio år som är min målgrupp. Här kan 
informativ illustration hjälpa till att förtydliga och förklara. Detta examensarbete 
handlar om att skapa informativa illustrationer som förklarar väderfenomen för 
barn i åldrarna 6-9 år.
 
1.4 Målgrupp
Min målgrupp är barn 6-9 år. Då skillnaden är rätt stor mellan åldrarna krävs att 
nivån på informationen läggs så att både en sexåring och en nioåring kan förstå 
den. En del av barnen i målgruppen är läskunniga medans andra inte kan läsa alls. 
Det gör att kraven på illustrationernas tydlighet och enkelhet blir höga.  
 
Det finns även andra skillnader mellan åldrarna. Koncentrationsförmågan hos barn 
är bättre ju äldre de är, och det har med intellektuell utveckling att göra (Wood, 
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1999, s.87). Även minnet är något som utvecklas med åldern och har med inlärn-
ing att göra (Wood, 1999, s. 88). Att upprepa information och skapa struktur och 
mening i informationsmaterial kan vara till hjälp för att barn ska komma ihåg 
bättre (Wood, 1999, s.89). Med detta i åtanke har min ambition varit att utforma 
information i form av bild och text som ska passa alla i målgruppen. Jag har utgått 
ifrån att de barn i målgruppen som är läskunniga och vill läsa själva ska kunna ta 
till sig informationen, och de som inte är läskunniga ska kunna förstå med hjälp av 
en vuxen som läser och förklarar för dem. 

På vissa sätt är de flesta barnen i målgruppen lika varandra. Barn i sex- och 
sjuårsåldern är frågvisa och nyfikna och har ofta olika intressen som till exem-
pel rymden eller dinosaurier (Grandelius m. fl. 2011a). Även barn i åtta- till 
nioårsåldern är nyfikna och det är vanligt att de har intresse för märkliga och 
ovanliga saker (Grandelius m. fl. 2011b). Eftersom väderfenomen är ett ämne som 
finns i barns vardag och kan vara spännande och märkliga kan de vara orsak till 
många frågor och funderingar. Att väderfenomen är ett spännande ämne kan bidra 
till att fånga även de mindre barnens uppmärksamhet, men för att de ska klara 
av att ta till sig informationen, vara intresserade och hålla koncentrationen uppe 
krävs att informationen är anpassad till dem.  
 
1.5 Etik
Eftersom jag utformar material till barn, och kommer att komma i kontakt med 
barn, behöver jag tänka på de gällande regler som finns när det gäller vad man får 
och inte får göra. Enligt lagen om etikprövning 18 § måste båda föräldrar till ett 
barn samtycka till forskningen, och även barnet måste informeras om vad det är 
det medverkar i. Om barnet inte vill vara med, spelar det ingen roll om föräldrarna 
har samtyckt, då är det barnets åsikt som räknas (codex.vr.se).  
 
Då Vombat förlag eftersträvar mångfald och att de som läser deras böcker ska 
kunna känna igen sig har jag tagit hänsyn till vissa aspekter. Jag har i illustration-
erna använt mig av mångfald när det gäller etnicitet och genus.

1.6 Problemformulering 
Hur kan man med informativa illustrationer visualisera olika väderfenomen så att 
barn 6-9 år förstår?

1.7 Problembeskrivning
Problematiken ligger dels i gestaltningen, då väderfenomen har komplexa pro-
cesser, händelseförlopp och begrepp som behöver förklaras. En annan prob-
lematik är att förklara komplicerad information för en bred målgrupp med olika 
förutsättningar att ta till sig informationen.
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1.8 Frågeställning 
Hur kan man illustrera en process eller händelseförlopp?
Hur kan man illustrera sådant som inte syns?
Hur kan man visa storleksförhållanden i illustration?
Hur kan man visa riktningar och rörelser i illustration? 
 
 
1.9 Avgränsning
Uppdraget från Vombat förlag innebär att göra illustrationer och text till en hel 
bok om väderfenomen. I mitt examensarbete avgränsar jag mig dock till att göra 
text och bild till fyra olika väderfenomen som har olika svårigheter som kan lösas 
med informativ illustration. Dessa väderfenomen är åska, regnbåge, vind och 
hagel. Jag lägger i examensarbetet mitt fokus på utförandet av illustrationerna och 
deras innehåll, men kommer även i viss mån belysa text och form. Jag skriver 
även texten som kommer finnas med som stöd för illustrationerna, men jag kom-
mer inte fördjupa mig i textens utformning då min inriktning är informativ illus-
tration. Mina ambitioner är inte att göra en färdig slutprodukt, utan förslag på hur 
de olika uppslagen kan komma att se ut.  
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 Teori 
 
2.1 Barns inlärning och bilduppfattning
Det är viktigt att ha kunskap om hur målgruppen tänker och vad de kan ta till sig, 
så att informationen kan anpassas och läggas på rätt nivå. Jag kommer här ta upp 
hur mycket information barn kan ta till sig och komma ihåg, vad som bidrar till att 
informationen läggs vid minnet och hur bilder kan hjälpa vid inlärning.

Bengt Grandelius, psykolog och familjerådgivare, Tor Lindberg, barnläkare och 
professor em. i barnmedicin och Ingela Lindberg, förskollärare och lekterapeut 
(2011a) har skrivit en artikel om barns utveckling i 8-9 års ålder. I den åldern har 
barns logiska tänkande utvecklats så att de kan se mer realistiskt på verkligheten. 
De är också intresserade av ovanliga och märkliga saker som till exempel rymden, 
trolleri och fantasirika berättelser. Det är bra för barn att bli utmanade, då de får 
lära sig sina gränser och känna sig stolta när de klarar av något själva (Grande-
lius, Lindberg & Lindberg 2011a). Barn i sexårsåldern frågar ofta frågor om deras 
omgivning och börjar förstå hur saker och ting runt omkring dem hänger sam-
man. Det är också vanligt att barn i denna åldern har ett eller flera intressen som 
de spenderar mycket tid åt (Grandelius, Lindberg & Lindberg 2011b). Ett sätt som 
barn lär sig är genom lek, observation, genom samtal och uppgifter som utförs 
tillsammans med andra. På det sättet utvecklas barnen och bygger upp sin egen 
uppfattning om omvärlden (Eriksson, 2009, s.26-27). Att ha inblick i hur barn 
kan lära och vad de finner intressant har jag funnit användbart vid utformandet av 
information riktad till barn.  
 
När det gäller visualisering av händelseförlopp eller processer har jag utgått ifrån 
två riktlinjer. Den första är att barn inte kan hantera och komma ihåg lika mycket 
information som en vuxen. David Wood, Professor i psykologi vid universitetet 
i Nottingham (1999) skriver att vuxna kan ta till sig och komma ihåg fem till nio 
enheter av information, medans barn i femårsåldern kan hantera fem enheter och 
åttaåringar ungefär lika många som vuxna (Wood, 1999, s. 44-45).

Den andra riktlinjen jag har utgått ifrån är att händelseförlopp förklaras bättre i en 
serie av bilder än i en enda stor bild (Pettersson 1991, s.150). Även Yvonne Eriks-
son, proffessor i informationsdesign på Mälardalens högskola (2009) menar att en 
serie av bilder fungerar bra när man ska illustrera förlopp och kretslopp av olika 
slag, då man belyser de delar som är viktiga för processen. Detta leder till att man 
lättare kommer ihåg de olika stegen, och att man kan få en bra överblick (Eriksson 
2009, s. 157).  
 
För att minnas något finns det enligt Wood (1999) två principer som underlättar. 
Det ena är upprepning av det man ska komma ihåg, och det andra är att skapa 
struktur och mening (Wood 1999, s.88-89).  
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Forskning om bilders roll i läromedel har visat att illustrationer i samband med 
text är betydligt effektvare än text utan illustrationer när det gäller inlärning. Detta 
beror på att illustrationer ger fler minnesbilder än enbart text. Dock har senare 
forkning visat att det för en del elever är svårt att hantera relationen mellan text 
och bild (Eriksson 2009 s.49).
 
2.2 Bild, text och form 
 
2.2.1 Mentala bilder

Hur man uppfattar bilder och hur bra man förstår dem beror på vad man har för 
mental bild, som i sin tur påverkas av vilka erfarenheter man har av det som 
visas i bilden. Om en bild inte överensstämmer med vår upplevelse av hur saker 
och ting ser ut kan det bli svårare att förstå dem. När en illustratör skapar en bild 
påverkas hon/han av både motivet och sina erfarenheter av andra liknande bilder. 
Bilder är ofta skapade utifrån både illustratörens minnen och upplevelser och er-
farenheter av andra visualiseringar (Eriksson 2009, s.38). Mentala bilder är något 
vi använder oss av utan att vi märker det, och vi använder oss även av så kallade 
scheman när vi försöker känna igen något. 
 
Vi har ett schema, perceptuella förväntningar för varje sak vi försöker känna igen. 
Med schema menas ett mönster eller en modell som vi försöker få objekt att passa 
in i. När vi försöker känna igen ett ting jämför vi det mot vårt schema, och känner 
igen det när det motsvarar det. Vi använder både dessa scheman och våra kunska-
per om situationen för att försöka känna igen saker (Kjørup 2004, s. 73). Detta 
kan vara värt att veta när man skapar illustrationer riktade till barn, då de inte har 
hunnit få lika mycket erfarenheter som vuxna och kanske därför inte känner igen 
eller ser saker på samma sätt. 

2.2.2 Bild och text i samverkan

Arthur M. Glenberg och William E. Langston (1992) har i sin artikel Comprehen-
sion of illustrated text: Pictures help to build mental models gjort undersökningar 
för att se hur bild i samband med text kan hjälpa läsaren att komma ihåg informa-
tionen bättre. Detta genom att bilderna hjäper till att skapa mentala modeller om 
textens innehåll. Bilderna de använder i sina undersökningar säger samma sak 
som står i texterna, och resultatet blir en förbättring i bibehållandet av informa-
tionen hos försökspersonen. Detta för att bilderna motiverar och gör det roligare 
att läsa och ta till sig informationen, och det gör att man anstränger sig mer för 
att förstå texten. Bild tillsammans med text blir också en upprepning av informa-
tionen, då man bearbetar den två gånger, en gång genom texten och en genom 
bilden, vilket kan främja förståelsen och att man kommer ihåg bättre (Glenberg & 
Langston, 1992 s.1-4). 
 
Forskning inom blickbeteendemetodik har visat att om det finns en klar koppling 
mellan texten och bilden, hoppar läsarna fram och tillbaka mellan dem. På så sätt 
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undersöker de bilden mer utförligt än om texten uppfattas som fristående från 
bilden. Då bearbetas istället texten för sig och bilden för sig. Ett sätt att koppla 
samman texten med bilden är att integrera färgkodning i texten som gör det enkelt 
för läsaren att koppla rätt text till rätt bild. Andra sätt att koppla samman text och 
bild är till exempel att använda pilar, streck,  pratbubblor och siffror eller bok-
stäver som leder läsaren mellan texten och bilden (Holsanova 2010, s.96-98).
 
 2.2.3 Layout 
När det gäller layout för informationsmaterial bör man välja typsnitt och tecken-
storlek som medverkar till god läslighet. Den grafiska formen ska varken väcka 
uppmärksamhet eller vara tråkig. Fokus ska ligga på innehållet, och den grafiska 
formen hjälper till att få fram budskapet på ett tydligt sätt (Pettersson 2001, s.64). 
För att läsbarheten ska bli hög i informativt material kan man i sin layout använda 
sig av en klar och enkel layout och även använda sig av olika former och symbo-
ler i olika färger för att belysa vissa delar av informationen. Här kan även repeti-
tion och mellanrum hjälpa till. Man bör tänka på läsriktningen, som vanligtvis är 
från vänster till höger (Pettersson 2012, s.90-91).  
 
Genom att undvika tråkiga, spännande, provokativa eller för ovanlig grafisk de-
sign kan man skapa bra läsbarhet i layouten. Även tomrum i samband med styck-
en av text för att visa att ett nytt stycke tar vid, och rubriker som förmedlar vad in-
nehållet handlar om är viktigt för att skapa läsbarhet (Pettersson 2012, s.112-113). 
Människor hoppar oftast mellan olika element som texter, bilder och stycken och 
läser sällan information från början till slut. För att framhäva delar av information 
som är viktig kan man använda sig av bland annat rutor, färg, pilar, kontraster, 
rubriker, illustrationer, obalans och tomrum (Pettersson 2012, s.124-125). 
 
2.2.4 Färgkodning

Färgkodning används för att dela upp information i olika kategorier. När man 
använder färgkodning finns det två huvudsakliga saker man behöver ta hänsyn till. 
Det första är att det som färgkodas lätt ska kunna särskiljas från resten av bilden, 
och det andra är lärbarhet, vilket betyder att en viss färg ska stå för en viss del 
i bilden. När man ska färgkoda information som ska ha hög lärbarhet bör man i 
första hand använda färger som lätt går att skilja från varandra som röd, grön, gul 
och blå (Ware 2008, s. 77).
 
2.2.5 Gestaltlagar

Människor har enligt gestalpsykologin förmåga att sätta ihop streck, linjer och 
kurvor så att de bildar enheter, mönster och former. Gestaltlagarna representerar 
de olika sätt som vi kopplar samman objekt och skapar helheter.  
• Närhetslagen innebär att objekt som placeras i närheten av varandra upplevs 

höra ihop. 

6



• Likhetslagen innebär att objekt som har samma form eller färg hör till samma 
grupp. 

• Symmetrilagen menar att områden som är indelade i grupper med symmetris-
ka gränser upplevs höra samman. 
 

• Kontinuitetslagen menar att läsaren uppfattar enskilda streck och punkter som 
en helhet genom att fylla i luckorna. (Holsanova 2010, s. 92-93) 

2.2.6 Visuella gränser

För att markera att vissa objekt hör ihop, kan man använda visuella gränser. Visu-
ella gränser är ramar, tomrum eller annat som visar vad som hör ihop eller vad 
som inte hör ihop, genom att gruppera och avgränsa. Detta hjälper läsaren att hitta 
rätt och se de olika enheterna som finns i innehållet. Här är det även en fördel att 
använda färgkodning som hjälper läsaren att sammankoppla olika element (Hol-
sanova 2010, s.95). Enligt Cairo (2013) är det dock viktigt att inte överanvända 
ramar och andra avgränsningar då det lätt kan se plottrigt ut. Då kan det vara 
lämpligt att använda tomrum som avgränsare (Cairo 2013, s. 118).

2.2.7 Retoriska kluster

Retoriska kluster är moduler som består av flera olika objekt, som till exempel 
illustrationer med bildtexter och förklarande text. Alla elementen hör ihop och ska 
läsas i samband till varandra som en enhet då de har både en visuell och inne-
hållsmässig koppling. (Holsanova, 2010, s. 93-94) 

2.2.8 Informationsbärande bilder

När man producerar bilder som har syftet att informera om något är det viktigt att 
tänka på vad målgruppen kan och inte kan ta till sig. Det finns några punkter man 
bör tänka på när man skapar informerande bilder.

• Bilderna ska vara läsbara, läsvärda och läsliga. 

• Man bör alltid ha bildtexter till alla bilder eller text i bilderna som beskriver 
vad som sker. 

• Bilderna bör vara enkla och fåtydiga så att de tolkas på rätt sätt. 

• Bilderna ska inte ha för mycket information. Det kan vara nödvändigt att göra 
flera bilder istället för en, för att informationen ska bli tydlig. 

• Informationens ordning måste vara tydlig så att den läses rätt. 

• Färger och symboler bör användas logiskt, och det som är informations-
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bärande bör skiljas från bilder som är enbart dekorativa. (Pettersson, 2001, s. 
16)

 
Läsbarhet bestäms av bildens funktionella egenskaper, och är det som gör att en 
bild är lätt eller svår att läsa och förstå. 
 
Läsvärde bestäms av hur intressant innehållet är för läsaren. 
 
Läslighet bestäms av en bilds utförande och bidrar till att den blir tydlig och lät-
tläst eller otydlig och svårläst. (Pettersson 2001, s.23) 
 
2.2.9 Semiotik 

Semiotik är läran om tecken (Kjørup 2004, s.9), och semiotik kan användas för 
att skapa mening och betydelse i bilder (Kjørup 2004, s.61). De flesta bildspråk 
utnyttjar vår förmåga att använda vår intuition. Det vill säga vår erfarenhet och 
kunskap om vår omgivning och andra bildspråk. Om vi är vana vid att se saker 
på ett visst sätt, kommer vi lättare kunna tolka andra bilder som använder sig av 
liknande visualiseringar (Kjørup 2004, s.72).

Ett sätt att skapa betydelse i bilder är indexikala tecken, som är spår av att något 
har skett, som till exempel fotspår som visar att någon har gått där eller en vind-
flöjel som är i en viss riktning för att visa att vinden blåser åt ett specifikt håll. 
Fotavtrycken och vindflöjeln är inte tecken i sig, men de blir tecken när läsaren 
visar intresse för det och ifrågasätter vad det betyder (Kjørup 2004, s.51). 

2.3 Källkritik
Litteraturen jag har använt mig av har skrivits av personer som är välkända inom 
sitt område. Källorna är även relevanta för mina frågeställningar. En del av käl-
lorna är lite äldre så som till exempel Rune Petterssons Bilder i läromedel (1991). 
Dock har Rune Pettersson publicerat många verk som handlar om bilder och in-
formationsdesign, och har trovärdighet och lång erfarenhet som professor i infor-
mationsdesign. Om en källa har verkat daterad har jag där det går sökt bekräftelse 
i ytterligare en källa för att se om teorin har stöd på annat håll. 
 
Artiklarna om barns utveckling i 6-7, och 8-9 års ålder av B. Grandelius, T. Lind-
berg & I. Lindberg (2011a,b) är publicerade på sjukvårdsrådgivningens hemsida 
1177.se. De är inga forskningsartiklar, men de är skrivna av kunniga personer 
inom ämnet och är granskade och godkända av redaktionen, sakkunnig barnläkare 
samt redaktionsrådet för Tema Barn och föräldrar/Tema Gravid. Detta tillsammans 
med ett aktuellt utgivningsår anser jag gör dem till en pålitlig källa. 
 
Jag har i en så stor uträckning som möjligt använt mig av primärkällor i form av 
artiklar och böcker. Jag har även använt en del studielitteratur och annan litteratur 
som är sekundärkällor, men författarna är välkända inom sina respektive områden 
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och de har även själva relevanta källor. 
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3 Metod 

3.1 Research
Jag har studerat litteratur som har teorier för bildskapandet och den grafiska for-
men som semiotik, bild och text i samverkan, färgkodning, layout och gestaltlagar. 
Här har jag även gjort en målgruppsanalys och en omvärldsanalys där jag sökt 
information om barns lärande och bilduppfattning och vad det finns för böcker 
inom ämnet idag. För att hitta fakta om väderfenomen till innehållet i boken har 
jag använt mig av Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI:s 
hemsida.
 
3.1.1 Målgruppsanalys

För att få insikt i hur barn i målgruppens ålder tänker och lär har jag gjort en 
målgruppsanalys som innebär att jag har studerat litteratur som handlar om barns 
lärande och om hur barn uppfattar bilder. På dessa teorier har jag grundat en del 
val jag gjort i illustrationerna för att målgruppsanpassa dem. 

3.1.2 Omvärldsanalys

I en omvärldsanalys har jag undersökt vad för böcker om väderfenomen det finns 
idag, hur de är illustrerade och vad de tar upp inom ämnet. Syftet med omvärlds-
analysen har varit att få en insikt i vad som det finns för böcker idag och hur 
olika illustratörer har visualiserat sådant som inte syns som vind, sol, elektriska 
laddningar, rörelse och riktningar samt storleksförhållanden. Jag kan efter min 
omvärldsanalys konstatera att det finns en hel del böcker som handlar om väder 
och väderfenomen. De titlar jag har studerat är Lätta fakta om väder av Catriona 
Clarke (2012), Väder av Lisa Törneblom (2005), Fakta om väder och klimat av 
Pär Holmgren (2001), Första boken om klimat och väder av B. Sundsten och J. 
Jäger (2009) och Rut och Knut tittar på väder av M. Danielsson m. fl. (2003). 

3.2 Användartester 
Jag har gjort användartester på två barn i olika åldrar inom målgruppen. En 
sexåring och en nioåring. Det jag förväntade mig få ut av användartesterna är 
förståelse för om barnen förstår de olika illustrationerna och förklaringarna och 
vad som behöver ändras eller läggas till. Vid användartesterna använde jag mig 
av öppen observation, alltså visste deltagarna om att de blev observerade. Vid en 
observation ska personen som utför den se, höra och fråga (Holme & Solvang, 
1997, s.110-111). 

3.3 Samtal
I samband med användartestet med ett av barnen hade jag ett samtal med barnets 
vårdnadshavare som precis ska ta sin examen som förskollärare och har erfar-
enhet av att jobba med barn. Vi samtalade om vad som fungerar bra för barn i 
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sexårsåldern när det gäller bilder och information.  
 
3.4 Arbetsprocess 

Denna modell visar hur min arbetsprocess har sett ut. Pilarna visar att researchen 
har pågått under hela processen och jag har tagit stöd i den genom alla steg.

 
 
 
Mer utförlig beskrivning om de olika stegen i arbetsprocessen finns i avnitt 4 
arbetsprocess. 
 
3.5 Metodkritik 

Metoderna jag har valt att använda mig av i mitt examensarbete har bestått av 
research i form av litteraturstudier, användartester och samtal. Dessa metoder har 
jag valt utifrån mina frågeställningar. Metoderna man väljer bör leda till menings-
fulla svar på de aktuella frågeställningarna (Holme & Solvang 1997, s.75). 
 
Mitt syfte med samtalet med en snart examinerad förskollärare var inte att få 
någon djupare insikt i målgruppen, utan en åsikt vad personen anser fungerar bra 
för målgruppen utifrån sin erfarenhet av arbete med barn. För att få mer insikt i 
målgruppen skulle kvalitativa intervjuer med flertalet personer varit lämpligt. Jag 
ansåg dock att litteraturstudier, en målgruppsanalys och en omvärldsanalys var 
tillräckligt för mina frågeställningar och ramen för examensarbetet.  

 
Den svagaste delen i arbetet är användartesterna då testpersonerna är väldigt få 
till antalet. Däremot visar de på ett positivt resultat som ger en klarare bild av hur 
målgruppen tar till sig informationen, även fast det finns en risk att resultatet inte 
bli detsamma om användartesterna skulle göras om med flera deltagare. Jag anser 
att användartester med två barn ger bättre insikt i målgruppens förståelse av in-
formationen än inga tester alls. Inledningsvis var min avsikt att testa min artefakt 

Skiss och text Illustrationer och 
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på fler deltagare, men då det blev avhopp hann jag inte hitta nya och tillräckligt 
många för att kunna få ett pålitligt resultat. De barnen som medverkade var barn 
som fanns i min närhet, och min tanke bakom det var att situationen inte skulle 
bli så främmande för dem att de skulle känna sig obekväma. Av den anledningen 
utfördes även användartesterna i barnens egna hem där de känner igen sig och 
känner sig trygga. 
 
En möjlighet skulle varit att ta kontakt med en skola och låta elever medverka i 
mina användartester, eller tidigare i arbetet men då min målgrupp är spridd från 
sex- till nioåringar skulle det krävas mycket planering och arbete för att få ihop 
tillräckligt många deltagare, vilket jag inte fann tid till inom ramen för examen-
sarbetet. 
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4 Arbetsprocess 

4.1 Research
Min research har bestått av studier av litteratur både i syftet att ta hitta teorier att 
bygga mina designval på genom en målgruppsanalys, och för att hitta fakta om 
själva innehållet. Dessutom har jag gjort en omvärldsanalys där jag har undersökt 
vad det finns för böcker inom ämnet och hur andra illustratörer har valt att visuali-
sera väderfenomen. Eftersom boken ska handla om olika väderfenomenen har jag 
sökt fakta på Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI:s hemsi-
da. Jag kontaktade dem och frågade om jag får utgå ifrån deras fakta och använda 
dem som källa i min bok, och det gick bra. Jag utgår ifrån att SMHI är en pålitlig 
källa att använda då de själva skriver: 

”SMHI är en statlig myndighet under Miljödepartementet med uppdraget att vara 
ett expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Det 
innebär att vi förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat 
som ger samhällets funktioner, näringsliv och allmänhet kunskap och kvalificerat 
beslutsunderlag.” (SMHI.se)

I min research som handlar om att motivera mina designval har jag gjort en 
målgruppsanalys, studerat andra faktaböcker för barn och litteratur som handlar 
om informationsdesign, informationsgrafik och semiotik. Jag tar upp de här olika 
punkterna mer ingående nedan. 

4.1.1 Målgruppsanalys

I en målgruppsanalys har jag tagit reda på vad som är speciellt med målgrup-
pen barn 6-9 år, deras inlärning och hur de uppfattar bilder för att kunna anpassa 
illustrationerna och nivån på informationen för målgruppen. Här har jag studerat 
litteratur om barns utveckling, perception, barns utveckling och tankesätt. Syftet 
med målgruppsanalysen har varit att ta reda på vad jag behöver tänka på när jag 
utformar information till barn. Att veta att barn under åtta år kan ta till sig upp till 
fem enheter med information (Wood, 1999, s. 44-45) har gjort att jag har anpas-
sat de bilder som beskriver en process eller ett förlopp till  målgruppen, så att de 
har bra förutsättningar att förstå informationen. Upprepningar i form av text och 
bild med bildtext har använts för att främja inlärningen, så att läsaren tar till sig 
informationen två gånger och då lättare kommer ihåg den efteråt (Glenberg & 
Langston, 1992 s.1-4).

4.1.2 Omvärldsanalys

Eftersom jag genom litteratur har kommit fram till att det som barn är vana vid 
att se förstår de lättare (Kjørup 2004, s.72), har jag studerat andra faktaböcker för 
barn som handlar om väder för att se hur de har löst en del av de problem jag har i 
mitt arbete. Genom att se hur andra har gjort har jag kunnat ta fram lösningar som 
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är baserade delvis på mina studier av andra faktaböcker. 
Jag kan efter min omvärldsanalys konstatera att det finns en hel del böcker som 
handlar om väder och väderfenomen. De titlar jag har studerat är Lätta fakta om 
väder av Catriona Clarke (2012), Väder av Lisa Törneblom (2005), Fakta om 
väder och klimat av Pär Holmgren (2001), Första boken om klimat och väder 
av B. Sundsten och J. Jäger (2009) och Rut och Knut tittar på väder av M. Dan-
ielsson m. fl. (2003). Det jag har undersökt i dessa böcker är hur de visualiserat 
sådant som inte syns som vind, sol, elektriska laddningar, rörelse, och riktningar 
samt storleksförhållanden. 
 
I de flesta av böckerna jag studerade används pilar för att visa riktningar och 
rörelse, virvlar och indexikala tecken för att visa vind och att det blåser. Regn-
droppar illustreras i tre av de fem böckerna som droppformade. 
 
Jag lade märke till i min omvärldsanalys att det var ovanligt med förklaringar i 
form av illustration i de böcker jag studerade. Många använder text för att beskri-
va och dekorativa illustrationer och foton av olika väderrelaterade scenarion. 
 
Det jag fick ut av omvärldsanalysen är insikt i hur väder brukar förklaras för barn 
och bekräftelse på att de teorier jag har utgått ifrån är relevanta, då de används i 
de böcker jag har studerat. Trots att det finns många böcker inom ämnet väder och 
väderfenomen, har jag inte hittat någon som handlar enbart om väderfenomen som 
förklaras med hjälp av informativ illustration. Så jag anser att det finns ett behov 
av en sådan typ av bok. 

4.2 Skiss
I skisserna testade jag olika sätt att visa de olika väderfenomenen för att slutligen 
komma fram till förslag att fortsätta utveckla. I mina första skisser av väderfeno-
menet hagel gjordes hela processen för bildandet av hagel i en enda stor bild, men 
jag insåg att det kan bli svårtolkat och rörigt med så mycket information i en och 
samma bild. Enligt Eriksson (2009) blir det tydligare om man förklarar processer 
och händelseförlopp i en serie av bilder. (Eriksson 2009, s. 157), så jag gjorde ett 
förslag där händelseförloppet av bildandet av hagel beskrivs i olika steg. 
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Skisser på processen för bildandet av hagel, där allt visas i en bild.

Skiss på de olika stegen i bildandet av hagel.
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Hur vind som inte syns skulle illustreras var något jag behövde ta ställning till. 
Genom studier av litteratur inom semiotik kom jag fram till att det var en bra idé 
att använda indexikala tecken, som är spår av att något sker (Kjørup 2004, s.51). 
Jag testade att använda ett träd som indikation på att det blåser, men beslutade att 
istället använda ett barn som går i motvind, då det är något barn kan känna igen 
sig själva i och blir mer personligt. Jag har även behövt illustrera vind i rörelse, 
och här har jag använt mig av virvlar som får representera vinden och pilar som 
visar riktning. Detta är vanligt förekommande i denna typ av böcker och illustra-
tioner, vilket jag kom fram till i min omvärldsanalys. Då vi har mentala bilder och 
erfarenheter av hur saker och ting ser ut, kan det hjälpa förståelsen av en bild att 
använda sig av visualiseringar som läsaren är vana vid att se (Eriksson 2009, s.38). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Illustrationer och layout 
I detta stycke visar jag uppslagen, ett väderfenomen i taget som de såg ut vid an-
vändartesterna och innan korrigeringarna. Jag går djupare in på bilderna och visar 
exempel på hur jag har tillämpat teorier för att förklara väderfenomenen.  
 
När det gäller manér har jag tänkt utifrån målgruppen och valt att använda mig 
av en stil som är både åt det mer realistiska hållet vid förklarande av funktioner 
eller processer, och mer fantasifullt till fakta som inte beskriver något komplicerat. 
Enligt Pettersson (2001) visar studier på att bilder som är mer realistiska i sitt ut-
seende förknippas med verkliga händelser, medans bilder med ett mer expression-
istiskt manér förknippas med sagor. (Pettersson 2001, s.15). Jag har dock strävat 
efter att de mer beskrivande bilderna hamnar i fokus genom att skilja dem från de 
mer fantasifulla och dekorativa, då man inte bör blanda dekorativa och betydelse-
bärande funktioner (Pettersson 2001, s.16).  
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4.3.1 Väderfenomen Regnbåge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Färgkodning har använts för att koppla förklarande texter till delar av bilden 
som beskriver hur ljuset bryts i en regndroppe. Här ska även siffrorna underlätta 
förståelsen och ge en tydlig koppling från bild till rätt text.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regndroppen har jag valt att illustrera som regndroppar brukar se ut i faktaböcker 
för barn, i barnböcker, media och andra sammanhang, då det är större chans att 
barn känner igen vad det är och associerar dess form med en vattendroppe utan att 
man behöver förklara i text. Detsamma gäller solen och dess strålar. Risken med 
att inte visa till exempel en regndroppe som den ser ut i verkligheten är att det kan 
bli missvisande och barnen kan lära sig fel, men jag har utgått ifrån att igenkän-
nandet av objekt som underlättar förståelsen av väderfenomenen är viktigare än att 
varje objekt visas realistiskt, då det skulle krävas ytterligare förklaringar.
Eftersom barn i målgruppens ålder är nyfikna och lär sig genom att leka och ob-
servera saker runt omkring dem (Wood, 1999, s.26) finns ett experiment med på 

Färgkodning för att visa hur ljuset bryts i en regndroppe.
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uppslaget som visar ett sätt att skapa en egen regnbåge. Förutom att barnen kan 
testa själva, blir det även en upprepning vilket främjar inlärningen (Wood 1999, 
s.88-89).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På uppslaget finns även roliga fakta, då detta ska bli en rolig faktabok som ska 
tilltala så små barn som sexåringar. Interaktion med människor och djur används 
för att skapa en mer personlig koppling till väderfenomenet.
 
4.3.2 Väderfenomen Vind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
När det gäller vind finns det en del svåra begrepp, som lågtryck, högtryck och 
luftpartiklar. Eftersom detta är saker som inte går att se i verkligheten har jag 
försökt hitta ett bildspråk som barnen ska kunna förstå och associera med vind. 
Luftpartiklar har jag valt att visa som virvlar som är ett vanligt sätt att visa att det 
blåser i olika faktaböcker för barn, då förståelsen blir större om bilder överrens-
stämmer med vad användarna är vana vid att se (Kjørup 2004, s. 73). 
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För att visa vindens riktning från lågtryck till högtryck har jag använt pilar som 
har likadana former som luftpartiklarna för att visa att det är luftpartiklarna som 
flyttar från lågtryck till högtryck. Jag valde att använda pilar för att visa rörelse 
och riktningar för att de är vanliga symboler som används i många sammanhang 
i barnens vardag. Jag har använt mig av indexikala tecken i form av blåsande löv, 
fladdrande halsduk och svajande träd som är vanligt att man ser ute när det blåser 
och är ett tydligt tecken på vind. 
 
4.3.3 Väderfenomen åska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Eftersom åska är ett komplicerat fenomen med flera begrepp som är svåra att 
förklara för barn har jag använt mig av färgkodning i både texten och bilden för 
att underlätta för läsarna så att de ska ha en möjlighet att kunna koppla samman 
dem. Jag kopplat orden negativa och positiva laddningar till tecknen + och - med 
hjälp av färg, då det ska förtydliga att det är samma sak och ska bli lätt att hitta i 
bilden. Enligt Ware (2008) ska det som färgkodas lätt kunna urskiljas från resten 
av bilden, och man bör använda färger som lätt går att skilja från varandra (Ware 
2008, s. 77). Jag valde inledningsvis rött till minus och grönt till plus då de är 

Uppslaget om väderfenomenet åska.
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komplementsfärger och en av de färgkombinationer som är mest olika varandra 
(Nilsson, 2004, s.60). Vid utskrift blev det dock tydligt att det blev dålig kontrast-
verkan med gröna plus tillsammans med det gröna gräset. Dessutom är 7-8% av 
den manliga befolkningen färgblinda och har svårt att skilja mellan grönt och rött 
(Nilsson, 2004, s.48). Detta är en korrigering jag gjorde och redovisas i stycket 
slutresultat 4.7.3. Färg kopplar även samman text och bild genom att bilen och 
den tillhörande textrutan är gula så att de får en koppling till varandra.
 
Barnet med ballongerna finns med för att barnen ska se kopplingen mellan minus 
och plus i något de känner igen, som ett barn som gör ett experiment med bal-
longer. Många barn har säkert testat på det själva eller så kan de göra det efter att 
de läst om det. Eftersom barn lär genom att leka (Wood, 1999, s.26) kan de genom 
ballongexperimentet komma lite närmre fenomenet och få ökad förståelse.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Musen med pratbubblan finns där för att förklara ytterligare en komplicerad sak, 
hur man räknar ut hur många km bort åskan är. Jag valde att ha med denna fakta, 
då det är något som går att testa i verkligheten och gör att barnen får tänka till lite 
och se om de kan lista ut det. Det är bra för barn att bli utmanade, så att de får 
lära sig sina gränser och känna sig stolta när de klarar av något själva (Grande-
lius, Lindberg & Lindberg 2011a). Jag har valt att låta musen genom en pratbub-
bla berätta för barnen hur man räknar ut avståndet till åskan, då människor oftast 
hoppar mellan olika element som texter, bilder och stycken. Då kan en pratbubbla 
framhäva informationen så att den inte missas. (Pettersson, 2012, s.124-25) Prat-
bubblor kan även användas som ett sätt att koppla samman text och bild då den 
leder läsaren mellan dem (Holsanova 2010, s.96). 
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4.3.4 Väderfenomen hagel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftersom händelseförlopp förklaras bättre med en serie av bilder än i en enda 
stor bild (Eriksson 2009, s.157) valde jag att dela upp beskrivningen av bildandet 
av hagel i olika bilder. Barn under åtta år kan inte hantera fler än fem enheter av 
information (Wood, 1999, s. 44-45), därför är informationen uppdelad i fem steg 
som alla i målgruppen bör kunna ta till sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I beskrivningarna används pilar för riktningar och rörelse, droppformade regn-
droppar och virvlar och streck i samband med pilar för att illustrera vind. Jag an-
vänder mig av symboler och enkla former som är typiska för det de föreställer och 
hur det är vanligt att barn ser dem i andra sammanhang. Att använda visualiserin-
gar som barn är vana vid att se hjälper läsaren vid tolkningen av bilden (Kjørup 
2004, s.72).  
 
Till alla bilder ska det finnas bildtext för att tydligt förklara vad som händer (Pet-
tersson, 2001, s. 16). För att optimera inlärningen och ihågkommandet är det bra 
med upprepningar (Wood 1999, s.88-89), vilket jag har använt mig av i form av 

De fem stegen som förklarar hur hagel bildas.

21

Uppslag för väderfenomenet hagel.



brödtext med kompletterande bilder och bildtexter. Läsarna kan även välja om de 
vill läsa endast bildtexterna eller hela sidan. 
 
Linjalen har som syfte att läsarna ska kunna se storleksförhållanden mellan det 
minsta haglet och det största. Jag valde att ha med linjalen för att det är något de 
flesta barn känner igen och har använt innan, och de lär sig genom att leka och 
observera saker runt omkring dem (Wood, 1999, s.26). Grodan berättar för läsarna 
vad de kan använda linjalen till genom en pratbubbla. En pratbubbla är ett sätt att 
sammankoppla text och bild (Holsanova 2010, s.96). Jag använder även pratbub-
blan för att dra uppmärksamhet till linjalen (Pettersson, 2012, s.124-25). Pilen har 
samma färg som grodan för att skapa en koppling mellan dem och leda  
läsaren i innehållet (Ware 2008, s. 77).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.4 Användartest
Syftet med användartesterna har varit att ta reda hur bra målgruppen förstår il-
lustrationerna och om något behöver förtydligas eller läggas till. Jag utförde 
användartester på två barn, en sexåring och en nioåring. Jag valde just de åldrarna 
då de representerar de yngsta som ska förstå materialet och de äldsta i målgrup-
pen. Båda intervjuerna utfördes i barnens hemmiljö, där de känner sig tryggast. 
Sexåringen läste och tittade på illustrationerna tillsammans med sin vårdnad-
shavare, då det är mest troligt att boken kommer läsas på det sättet eftersom barn 
i den åldern ofta inte är läskunniga. Nioåringen läste själv texterna och tittade på 
bilderna då barnet är läskunnigt och ville läsa själv.

Det som testades var fyra uppslag med olika väderfenomen i fokus. Främst testa-
des illustrationerna, men eftersom de är beroende av förklarande text testades bild 
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och text tillsammans.

Användartesterna gick till så att jag bad nioåringen eller i sexåringens fall, vård-
nadshavaren och barnet titta på en illustration i taget och läsa tillhörande text. Sen 
ställdes några frågor till barnen om vad de har förstått. 

När jag utförde användartesterna gjorde jag öppna observationer. I en observation 
ska man se, höra och fråga. (Holme & Solvang, 1997, s.110) Jag använde mig av 
anteckningar för att dokumentera informationen jag fick ut av användartesterna.

4.4.1 Etik

När jag gjorde mina observationer utgick jag från fyra etiska aspekter man ska ta 
hänsyn till när man intervjuar någon.

Fullständighet, som innebär att informationen man får från försökspersonen 
måste vara redovisad på ett så fullständigt sätt som möjligt.
 
Skydd för psykisk och fysisk integritet. När man gör undersökningar med 
försökspersoner kan det hända att personen hamnar i utsatta situationer, och man 
bör lägga upp undersökningen på ett sätt som minskar risken för detta. 

Diskretion innebär att man måste se till att information om försökspersonerna inte 
hamnar där den inte ska vara, och forskaren måste hålla sitt löfte när det gäller 
anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt.
 
Frivilligt samtycke betyder att personer som är med i undersökningar måste veta 
att de är det och samtycka till det (Holme, Solvang 1997 s. 334-335). 

Innan användartesten utfördes informerades vårdnadshavare och barn om vad 
de medverkar till och att deras namn eller annat som kan avslöja deras identitet 
inte kommer finnas med i arbetet. Jag frågade även om de gick med på att bli 
inspelade med ljudupptagare, men då ett av barnen inte ville bli inspelat och det 
andra barnet mest pekade på bilderna blev det inte aktuellt i mina användartester. 
Däremot antecknade jag noggrannt, vilket gick bra då inget av barnen pratade så 
mycket att jag inte hann med. Dock finns risken att de blev påminda om att det var 
en ovan situation när jag antecknade, och det kan ha påverkat deras beteende. En 
ljudupptagare kan ha fungerat bättre vid användartestet med nioåringen, men även 
då blir det en situation som kan påverka beteendet. Då det är viktigt att ta hänsyn 
till individen, fick jag respektera barnets önskan om att inte bli inspelad. För att se 
till att försökspersonerna inte hamnade i en utsatt situation förklarade jag för dem 
att det inte finns några rätta eller felaktiga svar och att de inte behövde svara om 
de inte ville eller kunde.
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4.4.2 Resultat av användartest
Då jag endast utförde användartest på två barn i målgruppen är jag medveten om 
att jag inte kan dra några slutsatser som är generella för hela målgruppen. Däre-
mot har jag stöd i teorier om barns inlärning, bilduppfattning, grafisk form, semio-
tik m. m som tillsammans med resultaten från användartesterna visar att de flesta i 
målgruppen bör kunna förstå och ta till sig informationen.

Sexåringen hade väldigt svårt att sitta still och koncentrera sig, så jag fick ändra 
lite på mitt tillvägagångssätt när jag ställde frågor. Det blev inte så strukturerat 
och jag fick inte svar på lika många frågor som av nioåringen. Jag såg däremot 
till att jag hann ställa några frågor som visar om sexåringen har förstått vad det är 
jag förklarar med illustrationerna. Sexåringen var lite blyg emellanåt och sva-
rade genom att peka på bilderna ibland. Jag hann heller inte testa uppslagen i sin 
helhet på sexåringen, då barnet efter en stund inte längre ville deltaga. Eftersom 
man alltid ska lyssna på testpersonernas vilja avbröt jag användartestet och ansåg 
att jag hade fått tillräcklig information. Dock hann jag inte testa illustrationerna 
för sig utan texten som stöd, utan testade enbart text och bild i samverkan med 
sexåringen. Jag ville få ut så mycket som möjligt av användartestet innan barnet 
ville avbryta, och det viktiga var att se hur helheten fungerar, alltså illustrationerna 
tillsammans med texten.

Nioåringen hade inga problem med att koncentrera sig eller svara på frågorna, och 
var uppmärksam och intresserad. Jag testade först förståelsen för endast bilden i 
en del förklaringar kring väderfenomen, och bad sedan barnet att läsa tillhörande 
text för att se hur bra bilderna klarar sig utan, respektive med text. Vissa delar av 
illustrationerna förstod nioåringen utan att ha läst texten, men texten var både nöd-
vändig och viktig för att barnet skulle kunna dra rätt slutsatser om det som förkla-
rades. 

Det som upplevdes som svårt att förstå för nioåringen var förklaringen av hur man 
bedömer avståndet till åskan. 
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Sexåringen trodde att hattarna som blåser i vinden var kaffekoppar, men förstod 
innebörden i bilderna.

Sammanfattnigsvis förstod båda barnen illustrationerna bra. Nioåringen hade inga 
större problem, och sexåringen förstod det mesta jag hann testa. De var positiva 
till utseendet på uppslagen och även förtjusta i de olika djuren som finns illus-
trerade. De delar jag nämnt ovan kommer korrigeras och redovisas i stycket 5.2 
Korrigering

4.5 Samtal
Jag valde att ha ett samtal där jag frågade en snart examinerad förskollärare om 
hennes erfarenheter om vad en sexåring klarar av, och vad hon trodde fungerar bra 
eller mindre bra i mina illustrationer. Jag anser att hennes åsikter var relevanta, 
då hon både är vårdnadshavare till ett barn i målgruppens ålder, har en utildning 
där hon precis ska ta examen som förskollärare, samt erfarenhet av att jobba med 
barn. Hon tyckte att alla moment där barnen själva får deltaga på något sätt är väl-
digt bra. Därför ansåg hon att linjalen som finns på sidan för att kunna mäta och 
jämföra storleken på hagel var en bra idé. Även experimentet där man kan göra 
en egen regnbåge och förklaringen om att en ballong som man gnuggar mot håret 
fungerar likadant som när det åskar tyckte hon fungerar väldigt bra när man ska 
förklara saker för barn. 

Vidare pratade vi om förklaringen av hur hagel blir till, och kom fram till att det 
möjligtvis skulle behövas en översiktsbild som visar att alla de olika stegen fak-
tiskt händer på ett och samma ställe, i ett moln för att förklaringen ska bli så tydlig 
som möjligt och inte kunna tolkas på flera olika sätt.
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5 Resultat 
 
5.1 Slutsats 
Mitt uppdrag gick ut på att göra en bok om väderfenomen, men jag fick inget 
angivet format, så jag utgick ifrån en annan faktabok som förlaget har gett ut. 
Formatet är 235 x 205 mm. Jag valde formatet då det är en både behändig storlek 
samtidigt som den är tillräckligt stor för att bilderna ska synas tydligt. Dessutom 
ska det finnas plats för luft mellan objekten vilket är viktigt för att läsbarheten ska 
bli hög (Pettersson 2012, s.90-91).

Jag har i alla uppslagen om de olika väderfenomenen använt mig av principer 
inom informationsdesign och informationsgrafik som färgkodning, riktlinjer för 
layout, gestaltlagar, retoriska kluster och visuella gränser. Jag har även målgrupp-
sanpassat informationen, genom att tillämpa det jag studerat om barns inlärning 
och hur de uppfattar bilder. 

För att få variation på sidorna och dela upp informationen har jag använt mig av 
olika former och färger som fungerar som ramar eller avskiljare. Visuella gränser 
är ramar, tomrum eller annat som visar vad som hör ihop eller vad som inte hör 
ihop, genom att gruppera och avgränsa. Detta hjälper läsaren att hitta rätt och se  
de olika enheterna som finns i innehållet. På det sättet upplevs de olika delarna  
som individuella enheter och kan läsas i vilken ordning som helst. Då kan barnen  
välja att läsa det som de tycker ser roligt eller intressant ut. Jag har även använt 
mig av retoriska kluster som är moduler som består av flera olika objekt, som till 
exempel illustrationer med bildtexter och förklarande text som ska läsas tillsam-
mans (Holsanova, 2010, s. 93-94).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har anpassat informationsmängden med tanke på att en del barn är läskunniga, 
och ska kunna läsa och förstå mycket själva, medans andra i målgruppen kommer 
behöva en vuxen som läser och förklarar för dem. 
 
När det gäller nivån på informationen om väderfenomenen har jag valt att beskri-
va minsta möjliga på ett enkelt sätt för att läsarna ska få största möjliga förståelse 

Visuella gränser på uppslaget om vind. Retoriskt kluster.
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och slippa många krångliga begrepp. Jag anser att det viktiga har varit att få fram 
det mest grundläggande för att väcka intresse och inte krångla till det för barnen i 
målgruppen, samtidigt som jag inte heller ville undvika att förklara en del begrepp 
som är nödvändiga vid förklarandet av olika väderfenomen. 
 
Eftersom det har framgått i min research att illustrationer i samband med text (se 
avsnitt 2.2.2, bild och text i samverkan) är bra för att främja inlärningen har jag 
genomgående utgått ifrån detta, då jag vill ge målgruppen goda förutsättningar att 
ta till sig informationen. Dock har forskning även visat att vissa barn kan ha svårt 
att hantera kopplingen mellan text och bild (Eriksson 2009 s.49). En undersökn-
ing gjord av Glenberg och Langston (1992) har visat att text och bild som säger 
samma sak, alltså upprepar informationen ger en förbättring i bibehållandet av 
informationen (Glenberg & Langston, 1992 s.1-4). Utifrån denna information 
har jag beslutat att använda mig av upprepning i form av text och bild som säger 
samma sak. 
 
För att många barn ska kunna känna igen sig i bilderna har jag valt att på barnen i 
illustrationerna använda olika hudfärg, hårfärg och ögonfärg, undvikit att använda 
typiska färger på kläder eller typiska frisyrer för flickor eller pojkar. Även flera 
olika djur finns med på de olika uppslagen för att kunna representera många barns 
favoritdjur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att så många barn som möjligt ska kunna känna igen sig och vara inkluderade har barnen i 
illustrationerna en variation på ögonfärg, hårfärg, hudfärg och frisyrer och kläder som inte enbart är 
typiska för flickor eller pojkar.

Flera olika djur finns representerade i illustrationerna. 
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5.2 Korrigering
Användartesterna visade att det fanns vissa delar i bilderna och informationen som 
behövde korrigeras. Då hattarna som blåser i olika riktningar uppfattades som kaf-
fekoppar av sexåringen byttes dessa ut mot löv, då jag på andra ställen på uppsla-
get använder löv som ett tecken på att det blåser. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilden med musen som visar hur man räknar ut avståndet till åskan upplevdes 
som svår att förstå. Därför bytte jag ut exemplet mot flera exempel som ska ge 
större förståelse genom att man tydligt får se uträkningarna och det blir mer konk-
ret.
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I bilden som visar hur en blixt fungerar blev kontrastverkan mellan gräset och 
plustecknen dålig, och därför blev det otydligt. Jag valde att byta den gröna färgen 
mot gult som fick bättre kontrast mot det gröna gräset. Detta innebar också att jag 
fick ändra färg på bilen och tillhörande ruta så att de inte skulle kopplas samman 
med plustecknen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Slutresultat 
Förutom korrigeringar av sådant som kom fram i användartesterna och samtal har 
jag i efterhand gjort mindre justeringar i den grafiska formen av uppslagen för att 
få ett mer enhetligt utseende. Detta utifrån de olika teorierna i avsnitt 2.2 Bild, text 
och form.

Innan korrigering.

Efter korrigering.
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5.3.1 Uppslag regnbåge 
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5.3.2 Uppslag vind
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5.3.3 Uppslag åska
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5.3.4 Uppslag hagel
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6 Diskussion 
 
En problematik i mitt arbete har varit att målgruppen har en stor spridning i ålder 
och har olika förutsättningar att ta till sig information. Läskunnigheten varierar 
från en sexåring till en nioåring och det märktes tydligt i användartesterna. Bo-
ken kommer antagligen läsas på olika sätt i de olika åldrarna då vissa barn kan 
läsa själva och andra behöver en vuxen som läser för dem. Vad som kom fram av 
användartesterna var mestadels positiva reaktioner och även min kontaktperson 
på Vombat förlag blev nöjd med förslagen. Jag är själv nöjd med resultatet och det 
jag fått ut av arbetet är bra riktlinjer grundade i teori för informativa bilder riktade 
till barn. 
 
Jag har ägnat en stor del av arbetet åt teori och gestaltning, vilket har gjort att me-
toddelen har fått mindre fokus och tid. Däremot har jag relevanta teorier som jag 
har grundat min gestaltning på. I metoddelen hade jag kunnat göra fler användart-
ester än de två jag utförde, och då hade resultaten möjligtvis sett annorlunda ut. 
Men detta är något jag skulle kunna jobba vidare med utanför ramarna av examen-
sarbetet, innan jag når ett slutgiltigt resultat för boken. En annan metod jag hade 
kunnat använda mig av är kvalitativa intervjuer med målgruppen i ett tidigt skede. 
Då skulle jag kunna få synpunkter och insikt i vad barn behöver eller vill ha i 
denna typen av bok vilket skulle vara användbart vid gestaltningen. 
 
Då uppdraget för Vombat förlag bestod av att göra en faktabok för barn i åldrarna 
6-9 år om väderfenomen hade jag ingen möjlighet att välja ett annat medium än en 
trycksak. Detta har gjort att andra lösningar som kanske hade fungerat bättre har 
uteslutits. En annan möjlig lösning skulle kunna varit en interaktiv produktion då 
barn lär sig genom att leka och medverka. 
 
Nu i efterhand inser jag svårigheterna med att göra bilder i informativt syfte som 
är riktade till barn. När det gäller att göra illustrationer och grafisk form som mitt 
uppdrag har inneburit har jag funnit att det är svårt att få till en bra balans i inne-
hållet mellan informativt och lockande och roligt.  
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8 Bilagor 
  
8.1 Användartest med nioåring pojke 
 
I- Intervjuare 
B-Barn

ÅSKA
I- utan att läsa texten vad handlar sidan om?
B- Blixtrar
Bild 1: glob 
I- Vart i bilden finns de negativa laddningarna?
B- (Efter han läst texten) Pekar rätt 
I- de negativa laddningarna?
B- pekar rätt
I- En blixt går från negativa laddningar till positiva laddningar, vart i bilden ser du det?
B- pekar rätt
I- vad händer mellan minus och pluss?
B- en blixt

Bild 2: Barn med ballonger
I- Vad händer i bilden
B- (Innan han läst texten) såna mönster i ballongen (pekar på minus i åskbilden)
I- Vad betyder det mönstret?
B- Negativ
I- Varför flyger håret mot ballongen?
B- (efter han läst en del av texten) Det är elektriskt
I- Vad händer i bilden 
B- efter att ha läst hela texten) Han har två ballonger och håret flyger upp, eller att dom (pekar 
på minus) finns där och dom ( pekar på pluss) finns där

Bild 3: Mus
I- Vad tror du händer i denna bilden?
B- (innan han läst texten) 3 och 3 sekunder är lika med 1 km
B- (efter han läst texten) förstår inte

I- Är det någon bild du inte förstår?
B- (Pekar på musen)
 
REGNBÅGE
I- Utan att titta på texten vad skulle du säga att denna sidan handlar om?
B- Vatten och regbågar



Bild 1: Flicka vid bord
I- Vad tror du att hon gör?
B- (innan han läst texten) det är vatten i glaset och så lyser hon på det
I- Varför tror du hon gör det?
B- För att se hur det ser ut
B- (efter han läst texten) Hon sätter ett papper och vatten där, så hon kan se alla regnbågens 
färger.

Bild 2: Solen lyser på en regndroppe
I- Vad händer vid ettan?
B- en solstråle lyser på en regndroppe
I- Vad händer vid tvåan?
B- Ljuset bryts och speglas i droppen?
I- Vad betyder det att ljuset bryts?
B- den delas (gör ett ljud och visar med händerna något som bryts av) 
I- Vad händer vid trean?
B- ljuset bryts en gång till
I- Vad händer vid fyran?
B- ljuset lämnar droppen och vi ser en regnbåge
I-Är det något i bilderna du inte förstår?
B- nej

VIND
I- Utan att läsa texten vad tror du att denna sidan handlar om?
B- Vind och luft

Bild 1: högtryck och lågtryck
I- Vad är högtryck?
B- (efter att ha läst texten om högtryck och lågtryck) Det blåser mycket
I- Vad är lågtryck?
B- att det inte blåser så mycket
I- Vad händer i bilden?
B- det blåser
I- kan du peka på högtrycket?
B- (pekar rätt)
I- kan du  peka på lågtrycket?
B- (pekar rätt)
I- Vad händer emellan?
B- det blåser på honom
I- kan du peka på luftpartiklarna
B- (pekar rätt) Sånt som vi har lärt oss i skolan om vattenmolekyler. De ser ut som musse pigg
I- Vilket håll blåser vinden åt?

37



B- (pekar rätt)
I- kan du säga varför?
B- Det kommer från det hållet
I- varför blåser det där?
B- (Innan han läst texten) för det är högtryck
I- Vad är det i bilden som visar att det blåser?
B- gubben och (pekar på luftpartiklarna)
B- (Efter  han läst texten) det försöker jämna ut sig

Bild 2: Hattarna som blåser i olika riktningar
I- vad visar de här bilderna?
B- det kan blåsa åt olika håll
I- vad i bilden är det som visar det?
B- (pekar på vinden) 

Bild 3: husen
I- vad händer i den första bilden STILTJE
B- Det blåser inte någonting
I- hur ser du det?
B- träden gungar inte så mycket

I- Vad händer i bild 2 BRIS?
B- det blåser lite
I- hur ser du det?
B- träden gungar lite

I- Vad händer i bild 3 KULING?
B- Det blåser mer
I- hur ser du det?
B- han kan inte gå så bra
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I- Vad händer i bild fyra STORM?
B- det blåser jättemycket
I- hur ser du det?
B- träden flyger

I- Vad händer i bild 5 ORKAN?
B- Det blåser jättemycket
I- Hur ser du det?
B- för allting flyger

Bild 4: Barometer
I- vad är det här?
B- (före han läste texten) en sådan som visar vilket väder det är ute
B- (efter han läst texten) en kompass som visar vilket väder det är

I- Är det något i bilderna som är svårt att förstå?
B- Nej

HAGEL
I- Utan att läsa texten, kan du säga vad sidan handlar om?
B- Vatten och snö

De fem stegen vid bildande av hagel.
1: röd
I- Vad ser du i denna bilden?
B- vatten och snö blir is

2: grön
I- Vad händer i denna bilden?
B- Hagel stannar på molnen
I- vad i bilden är det som gör att det ser ut som det?
B- (Pekar på pilarna och gör ett svichande ljud)
 
3: blå
I- vad händer i bilden?
B- Vinden gör så haglet snurrar runt i molnet
I- Vad i bilden visar det?
B- (pekar på  pilarna)
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4: orange
I- Vad händer i denna bilden?
B- Haglet krockar med vatten som gör att det blir större
I- vad i bilden visar det?
B- regndropparna
I- Vad tror du att detta är? (pekar på streckad linje som markerar växande hagel)
B- Att det inte kan bli större

5: lila
I- Vad händer i denna bilden?
B- det blir så tungt att det ramlar ner på marken

I- (pekar på alla bilderna 1-5) Vart tror du att allt detta händer?
B- i molnet

Bild 6: linjalen
I- vad kan man använda linjalen till?
B- mäta hur stort haglet kan bli och göra så saker blir rakt

I- är det något i bilderna du inte förstår?
B- Grodan lite
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8.2 Användartest med sexårig pojke med vårdnadshavare 

V - Vårdnadshavare
B - Barn
I - Intervjuare

REGNBÅGE
Bild 1- Flicka vid bord
V- (läser texten som står på första sidan)
B- jag vill testa det
I- Vad gör barnet på bilden?
B- Tittar
V- tittar på vad?
B- på ett glas
I- och vad händer då?
B- det blir olika färger

Bild 2- Vattendroppe 
V- (läser de olika stegen 1-4 och förklarar för barnet)
I- Kan du säga vart någonstans i bilden en solstråle lyser på en vattendroppe?
B- (pekar på det första steget) gissar rätt

VIND
Bild 1- Högtryck och lågtryck
V- (läser om luftpartiklar och högtryck och förklarar för barnet)
I- vart någonstans ser du luftpartiklarna i bilden?
B- (Pekar på löven som flyger, ändrar sig och pekar på luftpartiklarna) 
I- Vart någonstans ser du högtrycket?
B- (pekar först på lågtrycket men ändrar till högtrycket)
I- och lågtrycket?
B- (pekar på lågtrycket)
I- Vad är det i denna bilden som visar att det blåser?
B- (pekar på pilarna som går emellan högtryck och lågtryck)
I- något mer?
B- (pekar på luftpartiklarna)
I- ser du åt vilket håll det blåser?
B- (drar med fingret längs med en av pilarna som finns mellan högtrycket och lågtrycket åt 
rätt håll)
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Bild 2-bilder som visar olika grader av blåst 
I- Vad tänker du på när du ser dom här bilderna?
B- Ett helt träd blåser bort. Och här blåser taket iväg (skrattar)
V- (Läser de olika texterna för de olika vindstyrkorna för barnet)
I- (pekar på stiltje) Vad händer här
B- blåser ingenting
V- blåser det absolut ingenting?
B- nä 
I- (pekar på orkan) Vad händer i denna bilden?
B- blåser bort allting

Bild 3- hattarna som blåser i olika riktningar
V- (läser texten och förklarar)
I- Kan du säga vad som händer i de här bilderna?
B- kaffekopp
I- och vad händer med kaffekopparna?
B- dom blåser bort
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