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Abstract 
 
In this report, I explain how and what I have done to create an illustrated learning 
material that can explain the different events in the life cycle of flowering plants 
for pupils in grades 4-9. This has has been a collaboration between me and the 
Uppsala Botanical Garden. This material is meant to be used by teachers or 
personnel during visits at the Uppsala Botanical Garden to teach pupils about 
flowering plants. The information in the finished material include how the life 
cycle of flowering plants might look like, how these plants can spread their seeds 
and how flowers are pollinated.  
 
To find out how to illustrate the important information of these evenets I have 
used principles of information design. A situational analysis and target audience 
analysis has also been conducted to investigate how this kind of learning materials 
might look like and under what conditions the pupils understand the information. 
 
Abstrakt 
 
I denna rapport har jag redogjort för hur jag gått tillväga i skapandet av ett 
illustrerat handledningsmaterial som kan förklara för elever i årskurs 4-9 hur olika 
blomväxter och deras livscykel ser ut. Uppdraget har varit ett samarbete mellan 
mig och Uppsala botaniska trädgård. Detta handledningsmaterial som skapats ska 
användas av lärare eller handledare under studiedagar på Uppsala botaniska 
trädgård i undervisning om blomväxter. Informationen i arbetsmaterialet innefatta 
hur blomväxters livscykel kan se ut, hur blommor kan sprida sina frön och hur 
blommor pollineras. 
 
För att komma fram till hur dessa kretslopp och företeelser kan illustreras för att 
visa den väsentliga informationen har jag använt mig av teorier inom 
informationsdesign. En omvärldsanalys och målgruppsanalys har också 
genomförts för att undersöka hur liknande material kan se ut, och vilka 
förutsättningar målgruppen har för att ta till sig informationen. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Uppsala Botaniska Trädgård är i behov av ett illustrerat arbetsmaterial som genom 
handledning förklarar för skolelever i årskurs 4-9 hur blomväxternas livscykel ser 
ut. Illustrationerna kommer att gestaltas med tanke på anpassning mot 
målgruppen. Information om blomväxter och dess biologiska kretslopp finns i stor 
utsträckning, i bland annat forskning och naturvetenskapliga läromedel. Uppsalas 
Botaniska Trädgård vill dock ha ett eget och nyproducerat material för att enklare 
kunna förmedla deras egen utvalda information till elever som är på studiebesök.  
 
1.2 Uppdrag 
Botaniska Trädgården i Uppsala arbetar med forskning och undervisning vid 
Uppsala Universitet. De vill utöka sitt arbetsmaterial som riktar sig mot skolelever 
i årskurserna 4-9 i grundskolan. Mitt uppdrag är att illustrera blomväxters 
livscykel, fröspridning och pollination. Att förklara och undervisa om vad som 
händer i naturen är en del av Botaniska trädgårdens arbete. Materialet ska kunna 
användas av studiedagens handledare på Botaniska trädgården i samband med 
studiedagar. Det ska också fungera som handledningsmaterial genom lärare, då 
som förberedning inför och uppföljning efter ett studiebesök. Önskemålet är att 
det ska finnas möjlighet att ladda ner från Uppsala Botaniska Trädgårdens 
hemsida. Ett annat önskemål är att materialet ska utformas med ett enhetligt 
formspråk där samhörigheten mellan de olika delarna av materialet tydligt 
framgår. Materialet innehåller information som till viss del rör läroplanens 
kunskapskrav inom biologi för årskurserna 4-9. 
Informationen som ska förmedlas innefattar företeelserna blomväxters livscykel, 
information om pollination och belöningssystem i blomvärlden, samt information 
om fröspridning och frön som gror. 
 
1.3 Syfte 
Syftet är att utifrån informationsdesignens principer skapa illustrationer med 
tillhörande text som ska användas som arbetsmaterial för att förklara 
blomväxternas livscykel, pollination och fröspridning för elever i årskurs 4-9. 
 
1.4 Målgrupp 
Gestaltningen kommer att riktas mot skolelever i årskurs 4-9. Detta är den primära 
målgruppen. Detta är bestämt av beställaren Botaniska Trädgården. Elever i det 
åldersspannet är frekvent på studiebesök.  
Den sekundära målgruppen är handledare på botaniska och lärare i biologi för 
årskurs 4-9. Arbetet kommer att användas som handledningsmaterial och därför är 
det också av vikt att det anpassas till viss del utefter lärares perspektiv. 
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1.5 Problemformulering 
Hur kan biologiska kretslopp med illustrationer som huvudsaklig 
informationsbärare gestaltas så att förloppet förstås av målgruppen? 
 
1.6 Frågeställningar 
Hur mycket behöver man visa i illustrationerna? 
Hur illustreras ett kretslopp i naturen? 
Hur kan man använda text och bild tillsammans för att förmedla information? 
Hur kan man illustrera någonting litet som kan vara svårt att se? 
Hur kan färg användas för att förtydliga informationen?  
 
1.7 Avgränsningar 
Jag kommer i detta examensarbete och rapport endast att behandla problemet med 
att illustrera blomväxters livscykel, pollination och fröspridning. Därför kommer 
jag att undersöka hur man på ett förståeligt sätt kan utforma detta material med 
illustrationer så att målgruppen förstår händelserna och även så att det genom en 
handledare, till exempel lärare, kan användas som undervisningsmaterial. Det 
finns eventuellt fler delar att senare komplettera detta arbete med som kompostens 
ekosystem, fotosyntesen och vattnets kretslopp, men dessa kommer inte att 
behandlas i denna rapport. I dagsläget är det överenskommet att dessa delar i 
blommornas liv prioriteras. 
 
Jag kommer att arbeta med text och typsnitt grafikmässigt, men jag kommer inte 
att undersöka hur man text-och språkmässigt kommunicerar informationen till 
målgruppen, det vill säga ordförståelsen och den pedagogiska biten. Jag kommer 
däremot att ta hänsyn till att illustrationerna och texten stämmer överens 
informationsmässigt och förmedlar samma budskap. 
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2. Teori 
I detta kapitel går jag igenom vilka teorier jag studerat i litteratur som rör ämnet 
informationsdesign. 
 
2.1 Bild och text 
Att text i samverkan med bild automatiskt fungerar är inte en självklarhet. Om 
inte bilden och texten stämmer överens med varandra genom att förmedla samma 
information så kan det uppstå förvirring och informationen förmedlas bristfälligt. 
Detta kan ske om bilden innehåller någonting som texten inte nämner och vice 
versa (Eriksson 2009 s.161). Det råder till viss del delade meningar om vad som 
är optimalt när man arbetar med text och bild tillsammans. Forskare inom bildens 
roll i läromedel har kommit fram till att illustrerad text är mer effektiv än enbart 
text, medan senare forskning påvisar att illustrerade läromedel kan vara svårt för 
elever att hantera (Eriksson 2009 s.49).  
Enligt Holsanova (2010 s.53) kan bland annat en text förse en bild med 
förklaringar, detta för att styra och begränsa utrymmet för tolkning. Holsanova 
(2010 s.54) påpekar precis som Eriksson (2009 s.161) att text och bild har ett krav 
på passa ihop innehållsenligt för att fungera. Hibbing & Rankin-Erickson (2003 
s.765) nämner även de att det är viktigt för målgruppen att informationen i text 
och bild förmedlar samma budskap. Det påpekas också att bilder med samhörande 
text alltid ska placeras i närhet till varandra (Pettersson 2008 s.38). 
 
För att skapa en tydlig text finns vissa saker att tänka på. Textraderna bör ej vara 
för långa och helst innehålla ca 55 – 60 tecken på varje rad. Då blir textraden inte 
för lång så att läsaren tappar bort sig och heller inte för kort så att rytmen i 
läsandet störs. Det kan hända om raderna är 35 – 40 tecken eller färre. Dock kan 
korta stycken eller bildtexter fungera med färre tecken per rad eftersom man ändå 
tar in budskapet relativt fort (Pettersson 2004 s.213).  
 
Utformningen av text är också av vikt för att texten ska upplevas som läsbar. 
Bland annat bokstavsstorleken, graden, spelar roll. För normalt läskunniga barn 
lämpar sig storleken 10 till 12 punkter (Hellmark 2000 s.31). Val av typsnitt bör 
göras utefter vad det är för sorts text. Ett typsnitt med serifer skapar en linje för 
ögat att följa och lämpar sig för längre texter. Sanserifer kan däremot lämpa sig 
bra att användas till rubriker eller kortare texter (Hellmark 2000 s.26). 
 
2.2 Färg 
Färger kan användas till att koda och strukturera information med om de för det 
första är distinkta och om de får en bestämd betydelse i bilden (Ware 2008 s.77).  
Färg används också för att visa på likheter eller skillnader och kan användas för 
att läsarna lättare minnas information (Pettersson 2012 s.118). 
När man använder färg i informationsmaterial bör man tänka på att skillnaden 
mellan färgerna är tydlig. Om man använder sig av bakgrundsfärger, ljusa eller 
mörka, så ska det vara passande för innehållet samt ha god kontrast från bilderna 
eller texten (Pettersson 2012 s.100). 
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2.3 Gestaltlagar 
Det finns forskning som tyder på att upplevelsen av gestaltlagarna kan ses som en 
medfödd förmåga som människor har (Eriksson 2009 s.62 -64). 
 
När man arbetar fram en layout eller illustration så kan det vara till fördel att ha 
kunskaper om hur vi uppfattar färg och form. Det finns några begrepp som brukar 
nämnas när man pratar om grafisk form: 
 
Närhetens lag 
Genom att placera objekt nära varandra så upplever mottagaren att dessa objekt 
hör ihop. 
 
Likhetens lag 
Objekt som liknar varandra i bland annat form eller färg upplevs höra ihop. 
 
Slutenhetens lag 
Objekt som omges eller innesluts av en sorts ram upplevs som sammanhörande 
(Pettersson 2004 s.223). 
 
2.4 Layout 
Layout som utformats i ett informerande syfte bör inte vara någonting som sticker 
ut eller tar uppmärksamheten från informationen som ska förmedlas. 
Läsriktningen som i regel är från vänster till höger bör has i åtanke när man 
arbetar med layout (Pettersson 2012 s.91). Uppmärksamheten ska inte dras till den 
grafiska formen, utan fokus från läsaren ska vara på informationen och budskapet 
(Pettersson Trovärdiga bilder s.64). Genom att dela in ytan man arbetar på i ett 
dynamiskt rutsystem så skapas ytor som kan fungera som riktlinjer när man 
komponerar en bild. Niondelsindelningen ger till exempel många möjligheter att 
placera olika element för att uppnå en dynamisk komposition (Bergström 2009 
s.182). 
 
2.5 Semiotik 
Läran om teckenteori kallas för semiotik (Nationalencyklopedin 2014), men kan 
ha flera betydelser. Läran kan delas upp i indexikala tecken eller kommunikativa 
tecken. Indexikala tecken visar ett tecken på någonting som hänt. Till exempel så 
indikerar feber en infektion (Kjørup 2004 s.9). 
 
 
Kjørup (2004 s.65) talar även om betydelsen av ordet föreställa:  
 
”… det tvetydiga begreppet ’att föreställa’ kolliderar: bilden som föreställer en häst (eftersom det 
är en häst jag har tecknat; hästen är referent) föreställer ändå inte en häst (eftersom den – enligt 
gängse bildkonventioner – är en kobild; den har ko i sitt betydelseinnehåll).” 
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En bild måste alltså föreställa det den betyder och det som bilden ska förmedla. I 
och med det kan alltså en bild från tecknarens sida föreställa någonting, men i 
andras ögon är det något annat. Bilden måste alltså se ut som det den ska 
föreställa (Kjørup 2004 s.65). 
 
2.6 Läsbarhet i bild 
Om man vill förtydliga en form så kan man göra detta genom att låta den bildens 
area, som visar objektets form, förtydligas med en konturlinje (Pettersson 2008 
s.49). För att bilder ska vara läsbara bör man utlämna oväsentliga detaljer som 
inte är nödvändiga för läsaren att behandla. Detta för att läsaren ska kunna ta till 
sig den väsentliga informationen. Överdriven och osammanhängande användning 
av bland annat linjer, skuggor och symboler kan störa läsaren och därför försämra 
förståelsen för bildens innehåll. Illustrationerna har god läsbarhet om mottagarna 
är vana med symboliken som används, samt om avbildningarna är realistiskt 
illustrerade utan överflödig detaljrikedom (Pettersson 2012 s.108-109). 
 
2.7 Kretslopp i bilder 
Ofta blir kretslopp illustrerade när de ska förklaras och bästa sättet att göra detta 
är att betona de centrala händelserna i kretsloppet. Användandet av bilder 
underlättar för läsaren att minnas innehållet och samtidigt även ge läsaren en 
överblick av händelsen (Eriksson 2009 s.157). Bilder underlättar också minnet för 
läsaren eftersom de ger form åt läsarens föreställningar (Eriksson 209 s.158). 
 
2.8 Naturvetenskaplig illustration 
Att använda sig av illustrationer istället för fotografier i naturvetenskaplig 
bemärkelse ger fördelen att en illustration kan lyfta fram de väsentliga delarna 
både formmässigt och informationsmässigt på ett sätt som ett fotografi inte kan 
uppnå. Ett exempel är när man ska avbilda mycket små delar inom biologin. 
Illustrationen har då som uppgift att förtydliga formen. Genom att illustrera 
istället för att fotografera ett objekt som kanske inte är större än en millimeter så 
kan man förmedla formen på ett sätt som inte skulle fungera genom att fotografera 
objektet (Pettersson 2004 s.83). 
 
2.9 Läromedelsillustrationer 
Det förekommer inte mycket specifik forskning om bilder i tryckta läromedel 
(Eriksson 2009 s.21). För bilder i läroböcker är det dock viktigt att de innehåller 
rätt sorts motiv och är väl tekniskt utförda. I vissa fall används bilder endast för att 
stimulera mottagaren och att bilderna i sig ska ha ett eget liv. Detta är tvivelaktiga 
skäl och ofta grundar sig då valen av bilder främst i det estetiska värdet, och det 
informationsmässiga värdet förbises (Pettersson 2008 s.37). Man bör utforma 
bilder med grafiska element som gör bilden tydlig, men det finns inte några 
direkta rekommendationer om när man ska använda ett specifikt manér. Fokus ska 
vara innehållet i bilden (Pettersson 2008 s.49).  
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2.10 Källkritik 
Jag har använt mig av litteratur som är skriven av författare som är verksamma 
inom området informationsdesign. Deras teorier stämmer även i många fall 
överens med varandra och refereras flitigt till i flera arbeten som skrivits. 
 
Den artikel jag använt mig av är hämtad från databasen Discovery genom 
Mälardalens högskolebibliotek. Artikeln som är skriven av Hibbing, Anne Nielsen 
& Rankin-Erikson Joan.L är vetenskapligt granskad och publicerad i tidskriften 
Reading Teacher. Resultat och teorier från denna är också återkommande i övrig 
litteratur jag studerat och kan styrkas bland annat i aspekten om text och bild i 
samverkan.  
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3. Metod 
Detta avsnitt redogör för de metoder som använts för att komma fram till en 
lösning. 
 
3.1 Arbetsprocess 
Detta är en enkel bild över hur min arbetsprocess har sett ut. Se avsnitt 4 för 
utförande beskrivning av varje moment. 
 
 

 
3.2 Research 
För att kunna grunda utförandet av gestaltningen på teorier inom ämnet 
informationsdesign så har jag studerat litteratur och forskning som rör ämnet. 
Dessa teorier används som grund till valen i utformningen av gestaltningen. 
Se avsnitt TEORI. 
 
3.2.1 Omvärldsanalys 
En omvärldsanalys kommer att genomföras dels för att undersöka hur kretslopp 
avbildas inom ämnet biologi för att se hur och med vilken typ av manér som 
illustrationerna ska gestaltas med. Även för att undersöka vad målgruppen är vana 
att se för sorts bilder i läromedel som behandlar ämnet biologi, och hur vissa 
händelser illustreras. Genom att använda sig av sådant som känns igen av 
målgruppen underlättar man förståelsen (Kjørup 2004 s.72). Omvärldsanalysen 
består av att undersöka bland annat bildstilen på illustrationerna i boken Blommor 
i Sverige av Mossberg, B och Janzon, L (2009). I min omvärldsanalys har det 
undersökts hur bilder och illustrationer används i biologilitteratur som riktas mot 
målgruppen. I biologilitteraturen handlar det om att specifikt undersöka hur 
kretslopp illustreras samt hur delar som är för små för att se kan förklaras med 
bilder, till exempel små växtdelar. De två biologiböcker som jag undersökt 
används idag som undervisningsmaterial i målgruppens årskurser. 
Biologiböckerna har en lärare som jag kontaktat lånat ut till mig. Resultatet av 
omvärldsanalysen kommer tillsammans med återkoppling till teorierna att ligga 
som grund till hur illustrationerna bildstilmässigt utförs i gestaltningen. Jag har 
tittat i böckerna Biologi för grundskolans senare del av Andréasson, B (2001), 
Jordens kretslopp av Bennett, P (1993) och Blommor i Sverige av Mossberg, B 
och Janzon, L (2009). Se avsnitt 4.3.1 för resultat av omvärldsanalys. 
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3.2.2 Målgruppsanalys 
Det är viktigt att till viss del ha insikt i hur målgruppen läser och tar till sig 
information genom bilder, därför har en målgruppsanalys genomförts där det 
undersökts vilka förutsättningar den relativt breda målgruppen har för att förstå 
innehållet i gestaltningen. Vissa val som görs i gestaltningen baseras på teorier 
och forskning inom detta område. Se avsnitt 4.3.2 för resultat av målgruppsanalys. 
 
3.3 Intervju med lärare 
Styrkan i en kvalitativ intervju ligger i att situationen i många fall kan liknas vid 
en vardaglig diskussion. Genom att inte styra intervjun till för stor grad så låter 
man respondenten påverka samtalets innehåll. Man måste dock försäkra sig om att 
samtalet hålls inom de tematiska ramarna så att man får de svar som man är ute 
efter (Holme & Solvang 1997 s.99). 
I en kvalitativ intervju använder man sig inte av frågeformulär eller liknande. Det 
man strävar efter i en intervju är att ur undersökningspersonens perspektiv höra 
deras uppfattning. Därför kan de i stor utsträckning tillåtas styra intervjun (Holme 
& Solvang 1997 s.100-101).  Frågeställningarna och problemformuleringen står 
som grund för den informationen som är önskvärd att samla in. Därför kommer de 
tematiska ramarna bestämmas av problemformuleringen och frågeställningarna. 
För att på bästa sätt dokumentera informationen så kan den spelas in. Detta är bra 
för då går man inte miste om någon information som sagts under intervjun, det ger 
även diskussionen ett bättre flöde, då det kan vara mindre störande än om den som 
intervjuar sitter och antecknar under samtalets gång. Tillsammans med 
respondenten så diskuteras den gestaltning som tagits fram för att få information 
om hur materialet upplevs ur en lärares perspektiv.  
 
Intervjun kommer att spelas in för att inte missa någon information som sägs och 
för att informationen ska dokumenteras fullständigt. Det är viktigt att 
dokumentera ordentligt så att man inte missar att till exempel anteckna någonting 
(Holme & Solvang s.335).  
Respondenten måste bli informerad om bakgrunden till arbetet, hur informationen 
kommer att användas och dokumenteras, även om hur det inspelade materialet 
kommer att sparas och skyddas.  
 
3.3.1 Urval 
I en kvalitativ intervju är det inte meningen att man ska undersöka statistisk eller 
generaliserad information. Redan i urvalet av undersökningspersoner är det viktigt 
att välja rätt och välja någon som är relevant för intervjun, så att man kan samla in 
information med relevans för arbetet. Urvalet sker alltså inte slumpmässigt utan 
genomförs på ett strategiskt sätt så att relevant data kan samlas in (Holme & 
Solvang 1997 s.101). 
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Genom att intervjua en respondent som är utbildad lärare i biologi för högstadiet 
kan data samlas in, om bland annat dennes tankar och erfarenheter av att lära ut 
naturvetenskap, samt hur utbildningsmaterial riktat till målgruppen kan användas. 
Detta har relevans för att kunna utvärdera hur väl materialet gestaltats och hur det 
ur en lärares perspektiv upplevs kunna kommunicera med målgruppen. Se avsnitt 
4.7.1 för resultat av intervjun. 
 
3.4 Etiska aspekter 
Respekt för medmänniskor är en grundläggande värdering som måste tillämpas 
när man utför undersökningar som rör människor. Man har en skyldighet att strikt 
följa tystnadsplikten och att säkerställa att personuppgifter som rör de personer 
som deltar i undersökningar inte sprids. Respondenter ska inte heller luras att 
delta i undersökningar under missvisade villkor. Man ska inte genomföra 
undersökningar som inkluderar människor om det inte är nödvändigt för det 
arbete man utför (Holme & Solvang s.32-33) 
 
Det finns även fyra forskningsetiska huvudkrav som måste följas: 
 
Informationskravet 
De som berörs av undersökningen ska informeras om vad dess syfte är och hur 
informationen kommer att användas, samt vilka villkor som gäller för deltagandet. 
De ska informeras om att de frivilligt väljer om de vill delta i undersökningen och 
att de har rätt att när som helst avbryta medverkan (Forskningsetiska principer 
s.7). 
 
Samtyckeskravet 
Undersökningar får endast genomföras om undersökningspersonen har gett sitt 
samtycke till detta. Deltagare bestämmer själv över sin medverkan. Deltagare har 
också rätt att när som helst bestämma om, hur länge och under vilka villkor 
deltagandet sker.  Dessa val ska inte under några omständigheter påverkas av 
personen som utför undersökningen (Forskningsetiska principer s.9-10). 
 
Konfidentialitetskravet 
Data och personlig information som samlas in i en undersökning ska behandlas 
med största möjliga konfidentialitet så att obehöriga inte kan få tillträde till detta. 
Uppgifter om identifierbara personer ska lagras och rapporteras så att deltagarna 
inte går att identifiera. Tystnadsplikten och krav på konfidentialitet måste 
tillämpas och följas (Forskningsetiska principer s.12). 
 
Nyttjandekravet 
Informationen som inhämtas får endast användas till forskningen och får inte 
användas eller utlånas till kommersiellt bruk (Forskningsetiska principer s.14). 
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3.5 Metodkritik 
Det är viktigt att ha i åtanke vilka brister som kan finnas med vald intervjuform. 
Nedan finns några resonemang om nackdelar med hur min intervju genomförts, 
och vad man skulle kunnat göra för att få ett mer tillförlitligt resultat.  
 
3.5.1 Intervju 
För att få mer tillförlitlig information som samlas in hade det varit till fördel att ha 
möjligheten att intervjua mer än en biologilärare för målgruppen. Då skulle man 
inte endast förlita sig på en individs svar. Det är att föredra att ha variation i 
urvalet, vilket i sin tur ökar informationsinnehållet att förlita sig på. Det är till 
fördel att ha variation hos respondenter i avseende på kön, ålder, värderingar och 
utbildningsgrad. Att endast ha ett litet antal personer att intervjua kan därför 
förvränga den information som samlas in (Holme & Solvang s.104). Med detta 
sagt så förlitar jag mig på att respondenten, som utbildad lärare med erfarenhet av 
att lära ut biologi, kan ge mig trovärdig kunskap. 
 
3.5.2 Användartest 
Det visade sig problematiskt att utföra ett användartest eller liknande på elever ur 
målgruppen eftersom det varit svårt att få tag i deltagare.  
Ska man inkludera barn under 15 års ålder, vilket alla i målgruppen är bortsett 
från ett antal elever i nian, krävs att alla vårdnadshavare informeras om 
bakgrunden till undersökningen och samtycker. Viktigt är att även barnet som 
deltar i undersökningen informeras om vad de deltar i och vad det för deras skull 
innebär, detta ska ske på ett sätt anpassat för barnets ålder. Även om 
vårdnadshavare godkänt deltagande i undersökningen så är det barnets vilja som 
väger mest. Undersökningen ska avbrytas så fort ett barn inte vill delta mer. Man 
ska inte utföra undersökningar på barn under 15 år om det inte är nödvändigt 
(Vetenskapsrådet 2014). 
 
Ett användartest hade antagligen varit värdefullt för att få ytterligare information 
om hur individerna ur målgruppen, elever i årskurs 4-9, förstår informationen som 
illustrerats. Resultaten av ett eller flera användartest hade gynnat denna 
undersökning på det sättet.  
I användartestet kan man tänka sig att det inte skulle finnas med en lika utförlig 
och fördjupad text utan eventuellt endast rubriker, eftersom bilderna helst ska tala 
för sig själva i så stor utsträckning som möjligt. Hade en sådan undersökning 
genomförts skulle oanade brister i illustrationsarbetet kunna upptäckas och 
eventuellt påverkat resultatet i denna rapport och gestaltning. 
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4. Arbetsprocess 
I detta avsnitt redogör jag för hur jag gått tillväga i min arbetsprocess. Jag visar på 
vilket sätt jag använt mig av teorier, vilken betydelse omvärlds- och 
målgruppsanalysen haft och hur jag utformat gestaltningen efter dessa. 
 
4.1 Möte med beställaren 
Min arbetsprocess började med ett tidigt möte på Botaniska trädgården i Uppsala. 
Här gick vi igenom deras önskemål om informationsinnehåll. De berättar också att 
materialet är tänkt att användas av dem själva under studiedagar, eller av lärare 
som stöd när de undervisar om blomväxterna. Vi gick bland annat igenom delar 
av vad som står i skolverkets kursplan om utbildningsmål för eleverna i årskurs 4-
9 (Skolverket 2011 s.22). 
 
4.1.1 Informationskrav och önskemål 
Deras önskemål var också att man ska kunna koppla händelserna till de olika 
årstiderna och att gestaltningen ska ha ett sammanhängande bildspråk och 
utförande. Illustrationerna ska fungera tillsammans med förklarande text. 
Den information som beställaren vill förmedla är: 
 
-Blomväxters livscykel och hur den cykeln kan se ut 
-Olika sätt som frön kan spridas 
-Vad som händer när en blomma pollineras och vem som gör det 
 
Blommor med tillhörande pollinerare har jag fått information om från kontakterna 
på Botaniska trädgården. 
 
4.2 Första skissarbetet 
De första skisserna tog form redan på mötet som skedde i början av arbetet. Detta 
för att se så att informationen som de önskar finns med och på ett ungefär vilka 
sidor som kommer att finnas med.  
 

 
Här är skissen från första mötet med beställaren. 
Vi diskuterade informationsinnehåll och sidmängd. 
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4.3 Research 
Här presenteras resultaten av omvärlds- och målgruppsanalysen. Se avsnitt 2 för 
redogörelse av teorierna som använts. 
 
4.3.1 Resultat omvärldsanalys 
I biologiböckerna som jag har tittat i så används både fotografier och 
naturvetenskapliga illustrationer flitigt. Illustrationer med förstoringar används för 
att visa små detaljer på vissa arter. Livscykler illustreras här som slutna och 
cirkulära, med pilar som indikerar en riktning som går medurs. Här nedan ses två 
exempel på hur vissa företeelser har illustrerats i böcker som används för att lära 
ut biologi. 
 

 
Detta är ett exempel på hur kretslopp har  
illustrerats i Jordens Kretslopp (Bennett 1993 s.6). 
 
 

 
Förstoringar har i boken Biologi för grundskolans  
senare del illustrerats på detta sätt (Andréasson m.fl 2001 s.73) 
 
Dessa sätt att illustrera små saker och kretslopp har delvis använts som grund till 
hur jag illustrerat kretsloppen. Detta stämmer också med det Eriksson (2009 
s.157) skriver om separata bilder och en överblick av hela händelsen.  
I boken Blommor i Sverige (Mossberg & Janzon 2009) kan man se att manéret är 
realistiskt och tydligt formbeskrivande, ibland är blommor och växter illustrerade 
med tydliga konturlinjer. Detta är främst där formen kan bli svårt att tolka, som 
när vita kronblad avbildas mot en vit bakgrund.  
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Här kan man se hur en form kan beskrivas med  
konturlinjer (Mossberg & Janzon 2001 s25). 
 
Detta exempel stämmer överens med vad Pettersson (2008 s.49) säger angående 
areor och konturlinjer, att man med hjälp av dessa linjer kan begränsa en bildlig 
area för att tydligt visa en form. 
 
4.3.2 Resultat målgruppsanalys 
Barn i åldern runt åtta år har ungefär samma prestationsförmåga som vuxna när 
det handlar om kanalkapacitet. Detta handlar om att minnas och återberätta 
slumpmässigt presenterad information som till exempel ett antal siffror. De får 
alltså ungefär samma resultat som vuxna (Wood 1999 s.44-45).  
 
En studie har utförts på barn i högstadiet, som dock riktas mot elever med skriv- 
och lässvårigheter. Elever kan ha problem att förstå en skriven text om det inte 
finns en visuell komplettering. Genom att använda bilder kan man hjälpa dem 
förstå innebörden i det som de läst, och för att tillhandahålla ytterligare 
information (Hibbing & Rankin-Erickson 2003 s.765)  
 
Med målgruppsanalysen som grund är slutsatsen att man i detta fall inte behöver 
fokusera på målgruppens kanalkapacitet och att arbetet skulle behöva utformas 
annorlunda på grund av detta. De elever som går i årskurs 4-9 alla är över åtta år 
gamla och därmed kan antas ha ungefär samma minnesförmåga som vuxna 
människor (Wood 1999 s.44-45). Däremot så är det viktigt för målgruppens skull 
att informationen i bilderna stämmer överens med informationen i den tillhörande 
texten (Hibbing & Rankin-Ericksen 2003 s.765). Detta nämner även Eriksson 
(2009 s.161) som en generell regel. 
 
Bild och text som används korrekt tillsammans främjar förståelsen för elever med 
läs- och skrivsvårigheter, då bör materialet även fungera för elever som inte 
upplever svårigheter i skrivande och läsande. Gestaltningen kan man då anta 
fungerar väl för målgruppen som helhet, eftersom den består av individer med 
varierande läs- och skrivkunnighet.  
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4.4 Ytterligare skissarbete 
Dessa lite mer utförliga skisser gjordes sedan. Här etableras en även färgkodning 
för de olika årstiderna (Ware 2008 s.77). Tanken var också att använda små 
ikoner för att ”märka upp” vad som tillhör de olika årstiderna. Detta valdes dock 
bort eftersom jag ville hålla utformningen städad utan för många 
störningsmoment, samt att dessa ikoner inte riktigt stämmer överens med det 
övriga manéret.  
 
I den här delen av processen jobbade jag även lite löst med gestaltlagarna, då 
främst slutenhetens lag (Pettersson 2004 s223). Detta gestaltades här som den 
fyllda bakgrunden till illustrationerna. Tanken med dessa bakgrunder var att 
tydligt visa vad som hör ihop med vad. Växterna och djuren i illustrationerna är 
sådana som ofta kan ses i Sverige, vilket är till fördel eftersom igenkänning kan 
främja förståelse (Kjørup 2004 s.72).  
 

 
Denna skiss är gjord i det skedet där jag etablerade vilka djur och växter som ska illustreras. 
Detta är delen om fröspridning. Här började jag även fundera på hur jag skulle arbeta med layout 
och läsriktning. 
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4.5 Gestaltning 
I det här avsnittet kommer jag att gå igenom hur jag tillämpat teorierna för att 
utforma min gestaltning. Samtliga illustrationer är skapade digitalt. 
 
4.5.1 Bild och text 
För att stärka illustrationernas informationsinnehåll så har jag skrivit tillhörande 
text till dessa. Genom att i illustrationerna visa den viktiga informationen och 
även stärka den med en kort tillhörande text, så förmedlas informationen på ett 
tydligare sätt. Detta stärks av vad Hibbing & Rankin-Erickson (2003 s.765) säger 
angående samband med bild och text. Dessa textstycken är också tänkta att 
fungera mer eller mindre som stödord till lärare som använder arbetet.  
Genom att i bilden och texten styra tolkningen till det som man vill visa, till 
exempel att bin och humlor gillar blåa blommor med mönster på, så snävas 
tolkningsmöjligheterna av till det som man vill informera om (Holsanova 2010 
s.54). 
 
 

 
Texten är i nära anslutning till illustrationerna och de  
är även inramade för att stärka samhörigheten. 
 
 
Genom att också placera texten i nära anslutning till illustrationerna upplevs de 
tillhöra varandra. Detta stärks också genom användandet av slutenhetens lag 
(Pettersson 2004 s223). 
 
Eftersom budskapet i texterna är ganska kortfattade så har jag använt mig av 
typsnittet Myriad Pro, ett typsnitt utan serifer, i all text i gestaltningen. 
Textraderna överskrider inte rekommendationen på 55-60 tecken. Graden på 
informationstexten är 10 punkter, vilket är lämpligt för normalt läskunniga barn i 
målgruppens ålder (Hellmark 2000 s.31). 
 
4.5.2 Färg 
I mina tidigare skisser så använde jag mig av en bakgrundsfärg för att rama in 
delar som hör till varandra. Jag valde bort bakgrundsfärgen och använder mig 
istället av färgkodade ramar som genom slutenhetens lag parar ihop objekten. Jag 
har också här använt mig av färgkodning för att ytterligare påvisa sambandet 
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mellan händelserna och de olika årstiderna. Detta stärks också av användandet av 
färg i rubrikerna som man kan se på sidorna om Fröspridning och Pollination 
(Ware 2008 s.77) 
Jag har etablerat en skillnad mellan årstiderna genom att använda kulörer som 
skiljer sig åt (Ware 2008 s.84). Som den ljusa gröna färgen som representerar vår, 
och den mörkare gröna som representerar sommar. 

 
Detta är två av rubrikerna som finns med i den färdiga gestaltningen.  
Orange representerar höst, ljusgrön representerar vår. Dessa färger är  
återkommande i gestaltningens delar. 
 
 
4.5.3 Gestaltlagar 
Till störst del har jag använt mig av slutenhetens lag för att visa vilka delar som 
hör ihop med vilka i gestaltningen. Detta gör jag med hjälp av en ram kring 
illustrationerna och den tillhörande texten (Pettersson 2004 s.223). 
 
4.5.4 Layout 
Jag har utformat gestaltningen anpassat efter storleken A4, vilket gör att det är lätt 
att skriva ut vid behov. Först var tanken att det skulle vara stående format, men 
för att förlänga läsriktningen valde jag att gestalta materialet liggande format. För 
att inte heller störa innehållet så valde jag bort bakgrundsfärgerna, så att layouten 
inte ska ta för mycket fokus från informationsinnehållet (Pettersson 2001 s.64). 
För placeringen har jag utgått från en niondelsindelning, som kan bidra till en mer 
dynamisk komponering av bildelementen (Bergström 2009 s.182). Denna 
indelning låg till grund för placeringen av illustrationerna. 
 

 
Här ser man hur jag har använt mig av niondelsindelning som guide 
 för att placera ut de olika illustrationerna. 
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4.5.5 Semiotik 
I delen av gestaltningen som illustrerar fröspridning så har jag illustrerat bland 
annat hur vinden bär med sig frön och hur en frökapsel ”exploderar”. Här 
indikerar frön från lönnen att någonting får dem att flyga iväg. I det här fallet har 
jag då skapat en ledtråd till vad som skett, det vill säga någonting har fått lönnens 
frön att röra sig på det sättet (Kjørup 2004 s.9). I detta fall är det vinden som jag 
illustrerat i bakgrunden. Tillsamman med texten så är min förhoppning att det ska 
tolkas att de blåser iväg. Samma sak gäller Jättebalsamins frön som sprids genom 
att kapseln spricker upp. Här har jag dock förlitat mig på texten och skillnaden 
mellan de två illustrationerna av Jättebalsamin, eftersom det inte finns någon 
händelse som indikerar vad som måste ske för att en av dessa frökapslar ska 
spricka och slunga iväg dess frön. 
 
För att förmedla rätt information om växterna och dess pollinerare så har jag 
avbildat dem på ett relativt realistiskt sätt. Eftersom min egen föreställning hur 
olika växtarter och djur ser ut kanske inte skulle stämma överens med hur 
någonting egentligen ser ut, så har jag varit noga med att inte tycka för mycket när 
jag utfört illustrationerna. Min egen uppfattning av en maskros kanske ser ut på ett 
sätt, men när jag avbildar den utifrån min uppfattning kanske det inte blir en 
maskros i till exempel en botanikers ögon. Blommorna måste alltså föreställa de 
blommor som jag vill avbilda, annars förmedlar jag fel information (Kjørup 2004 
s65).  
 
4.5.6 Läsbarhet i bild 
Med omvärldsanalysen som grund har jag dragit slutsatserna att det är lämpligt 
med ett realistiskt manér. Detta dels för att blommorna ser ut på ett specifikt sätt 
och att jag ska sträva efter att illustrationerna liknar det som jag ska illustrera. 
Genom att använda konturlinjer kan man visa formen på i mitt fall en blomma. 
Konturlinjerna är till stor hjälp för att visa formen på ljusa objekt som ska 
illustreras mot en ljus bakgrund (Pettersson 2008 s.49). Genom att inte använda 
överdrivet mycket skuggor eller detaljer i illustrationerna så förhindrar jag att det 
skapas många onödiga störningsmoment i bilderna. Jag har också försökt att hålla 
ett konsekvent manér i alla illustrationer. Genom att också illustrera kretsloppen 
med pilar och förstoringar av de små växtdelarna som pollenkornen på ett sätt 
som målgruppen tidigare sett, så är det lättare för målgruppen att förstå vad det 
handlar om (Kjørup 2004 s.72).  
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Här har jag illustrerat förstoringar på samma sätt  
som de förekommer i biologiböckerna. 
 
4.5.7 Kretslopp i bilder 
Betonar man den viktiga händelsen i ett kretslopp så underlättar man förståelsen 
av bildernas innebörd. I livscyklerna som jag illustrerat har jag valt att visa de 
händelser som skiljer sig från de föregående och kommande momenten. 
Händelsernas innebörd stärks även av den tillhörande texten. Rönnen blommar på 
våren och på hösten äts rönnbären av fåglar. Maskrosen fäller ihop sig och tappar 
kronbladen när den blivit pollinerad och sedan vecklar maskrosen ut sig till en 
fluffig boll redo att släppa sina frön. Dessa är exempel på hur jag tydligt illustrerat 
skillnaderna och den centrala informationen som skiljer de olika händelserna åt. 
Genom att illustrera det centrala ger jag också en konkret bild till vad som sker 
just då i livscyklerna (Eriksson 2009 s.157-158).  
 

 
Jag har här illustrerat rönnens kretslopp med pilar 
som pekar medurs, som i biologiböckerna.  
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4.5.8 Naturvetenskaplig illustration 
Pollenkornet som illustrerats på pistillen är ett exempel på hur man kan vinna 
tydlighet på att illustrera någonting istället för att använda sig av fotografier. Dock 
så har jag här, för tydlighetens skull, avbildat pollenkornet större än vad det är i 
verkligheten. Detta för att det ska vara synligt och i det här fallet så är 
informationen viktigare än att storleksförhållandena stämmer exakt överens. Jag 
kan också här illustrera hur pollenkornet börjar växa ner i pistillen mot fröämnet 
(Pettersson 2004 s.83).  
 
4.6 Informationsinnehåll 
Informationen som ska illustreras i bilderna behöver vara korrekt och innehållet 
som ska illustreras i gestaltningen har jag fått från botanikerna på Uppsala 
Botaniska Trädgård. Informationen är även baserad på delar av läroplanen inom 
biologi för målgruppen. Biologisk mångfald är en del av läroplanens 
kommentarmaterial, vars innehåll syftar till att i årskurs 4-9 utveckla elevernas 
förmåga att förstå och förklara samband i naturen, till exempel angående 
ekologiska processer och ekosystemets struktur (Skolverket 2011 s.22). 
Jag har blivit instruerad om vilka blommor som ska användas och sedan använt 
mig av diverse fotografier och även böcker om flora och växter som referens till 
mina illustrationer. Texten i gestaltningen har jag skrivit och baserat den på de 
instruktioner jag fått från Botaniska trädgården.  
 
4.7 Intervju 
Jag har även utfört en intervju med en utbildad lärare som har behörighet att 
undervisa naturvetenskap upp till årskurs 9. Jag valde att kontakta denna lärare för 
att dennes undervisningsområde innefattar min målgrupp och ämnet som 
gestaltningen behandlar.  
 
Syftet med intervjun är att jag vill få en inblick i hur detta material som jag 
gestaltat upplevs ur en lärares perspektiv, eftersom gestaltningens 
användningsområde till stor del innefattar hur det från lärare kan kommunicera till 
målgruppen. Intervjun inleddes med en inledande fråga, och jag använde mig av 
vissa följdfrågor under intervjun. 
 
Innan intervjun genomfördes så informerades respondenten om de 
forskningsetiska reglerna, bakgrunden till mitt arbete och syftet med intervjun. 
Respondenten samtyckte till dessa. Jag har även berättat för respondenten att det 
finns möjlighet att efter examination kunna ta del av den färdiga rapporten genom 
databasen Diva. 
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4.7.1 Resultat Intervju 
Jag frågade vad man som lärare letar efter i material som används för att lära ut. 
Det första som respondenten pratar om är hur väl materialet stämmer med 
läroplanen inom biologi för målgruppen, och gärna ska den stämma överens med 
skolans undervisning, så att man använda materialet som komplement till 
undervisningen. 
 
När jag frågade om hur respondenten upplever att bild och text fungerar 
tillsammans, fick jag svaret att användandet av illustrationer tillsammans med text 
enligt respondenten inte utgör några direkta nackdelar för förståelsen för eleverna, 
utan tvärt om kan det eventuellt skapa ett intresse för fler elever.  
 
Jag ställde en fråga om det finns någonting som respondenten tror att eleverna 
skulle ha svårt att förstå i materialet. Textinformationen upplevs av respondenten i 
övrigt som bra, tydlig och kortfattad. I och med det kan man som lärare läsa den 
rakt av och förmedla budskapet till eleverna. Respondenten påpekar också att 
bilderna eventuellt skulle kunna användas helt och hållet utan text, att då eleverna 
med hjälp av enbart illustrationerna skulle få lista ut vad som händer. 
 
Jag frågade hur respondenten tror att man skulle kunna starta diskussioner med 
materialet som grund. Jag fick svaret att lärare med materialet som grund nog 
enkelt kan starta diskussioner kring bland annat det evolutionära, som att 
nattfjärilens sugsnabel och blommorna utvecklats för att komplettera varandras 
liv. Dock tror respondenten inte av elever ur den yngre delen av målgruppen på en 
gång skulle förstå händelserna i materialet.  
 
Se bilaga 8.1 för frågor som ställdes under intervjun 
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5. Resultat 
Mitt uppdrag var att skapa ett handledningsmaterial som kan användas för att 
undervisa elever i årskurs 4-9 om blomväxter och dess livscykel.  
I alla sidorna som ingår i materialet har jag tillämpat principer och teorier inom 
informationsdesign som jag undersökt under detta arbete. Målgrupps- och 
omvärldsanalysens resultat ligger också som grund till hur både illustrationerna 
och texten i materialet utformats.  
 
5.1 Slutsats 
Nedan redogör jag för hur jag använt resultaten av målgrupps- och 
omvärldsanalysen, samt de teorier jag undersökt för att svara på de 
frågeställningar som jag ställt utifrån min problemformulering.  
 
Se avsnitt 1.5 för problemformulering. 
 
Hur mycket behöver man visa i illustrationerna? 
Illustrationerna är gjorda i ett relativt realistiskt manér. Trots detta så använder jag 
inte mig av för många överflödiga element i utformningen, som till exempel för 
mycket detaljer eller störande skuggor. Då minskar jag störningsmoment och 
illustrationerna blir i sig själva tydligare som informationsbärare (Pettersson 2012 
s.108-109). 
 
Hur illustreras ett kretslopp i naturen? 
Vanligtvis illustreras kretslopp som en sluten cirkel där varje händelse visas i 
medsols riktning. Detta är slutsatsen jag dragit med resultatet av 
omvärldsanalysen och teorier om hur händelser i förlopp kan illustreras för att ge 
läsaren bästa information. Jag tillämpat detta i skapandet av mina illustrationer 
som förklarar kretslopp, genom att jag illustrerat de centrala delarna i de olika 
kretsloppen med pilar som i medurs riktning visar händelserna. Jag har illustrerat 
dem så att läsaren får en tydlig överblick av händelserna, vilket underlättar minnet 
av innehållet (Eriksson 2009 s.157, 158). 
 
Hur kan man använda text och bild tillsammans för att förmedla information? 
Det viktigaste när man använder text tillsammans med bild är att de båda 
elementen stämmer överens med varandra när det handlar om informationen som 
ska förmedlas. Detta har jag kopplat till målgruppsanalysen, som visade på att 
barn lättare kan ta till sig information där text och bild används tillsammans, 
stämmer överens med vad Holsanova (2010 s.53) och Eriksson (2009 s.161) säger 
angående text och bild i samspel. Jag använt detta som grund till hur jag skrivit 
texten och skapat illustrationerna. Jag har även försökt hålla textmängden 
kortfattad och låtit bli att använda för komplicerade ord. Genom att också placera 
dessa texter i nära anslutning till illustrationerna (Pettersson 2008 s.38) minskar 
jag risken för missförstånd och felaktig förmedling av information. 
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Hur kan man illustrera någonting litet som kan vara svårt att se? 
För att illustrera små växtdelar så har jag använt resultaten av omvärldsanalysen, 
som jag redogör för i avsnitt 4.3.1, som grund för hur jag illustrerat förstoringar 
av små växtdelar. Genom att illustrera en del av en blomma som förstorats, och 
visa sambandet mellan en detalj och helheten i en övergripande illustration, kan 
man ge läsaren en tydlig förklaring till hur de små delarna av en blomma förhåller 
sig till varandra.  
 
Hur kan färg användas för att förtydliga informationen?  
Jag har också använt färgkodning för att visa vilka årstider det rör sig om. Denna 
färgkodning kan man koppla mellan de olika sidorna i materialet. Genom att jag 
etablerat en mening för dessa olika färger så har jag skapat både en samhörighet 
och en skillnad som gör att läsaren kan sortera informationen i arbetsmaterialet 
(Ware 2008 s.77). 
 
 
5.2 Färdig gestaltning 
Gestaltningen är sammansatt och sparad i PDF-format i storlek A4. Detta för att 
man lätt ska kunna ladda ned materialet och skriva ut inför studiebesök på 
Uppsala botaniska trädgård. 
 
Läraren som jag intervjuade hade inte mycket negativt att säga om materialet. 
Dock så trodde respondenten inte att alla i den yngre delen av målgruppen på en 
gång skulle förstå händelserna helt och hållet. Men annars så ansåg respondenten 
att det var tydlig text som snabbt kan läsas av lärare som sedan kan förmedla 
informationen till målgruppen, och att bilderna skulle eventuellt kunna användas 
utan text för att starta diskussioner.  
Se avsnitt 4.7.1 för resultat av intervju. 
 
Därför kommer jag inte sedan intervjun gjort några korrigeringar i materialet. 
Trots att de yngre barnen enligt respondenten eventuellt på egen hand skulle 
kunna ha lite svårt att förstå händelserna, så är materialet menat som ett 
handledningsmaterial där lärare eller handledare på studiedagar ska använda detta 
till att förklara händelser och samband. 
 
Som introduktion till arbetsmaterialet fungerar delen om Blommans livscykel. 
Sedan kommer informationen om Fröspridning och sist behandlas ämnet 
Pollinering. Delarna om pollinering är två olika förslag på den tredje sidan, 
eftersom beställaren önskat att kunna justera dessa illustrationer efter bland annat 
årstider och vad som händer ute i naturen under studiebesöket.  
 
Se bilaga 8.2  för den färdiga gestaltningen i sin helhet och presenterad i rätt 
ordning. Se bilaga 8.3 för alla illustrationer separat. 
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6. Diskussion  
Utformningen av materialet är grundat på teorier och omvärlds- och 
målgruppsanalysen, vilket inte säger så mycket om hur materialet skulle fungera i 
sitt slutliga användningsområde. Men teorierna är relevanta för hur detta material 
utformats så med det som grund är jag själv nöjd med resultatet. Den respons som 
jag fått genom intervjun pekade på att jag utformat ett användbart material. 
 
Tyvärr så har jag i denna rapport inte utfört några användartester. Detta hade jag 
hoppats att kunna göra men gestaltningen blev färdigställd i ett så sent skede. Det 
visade sig då vara väldigt problematiskt att ordna användartester på målgruppen 
eftersom det krävs ett godkännande från vårdnadshavare. Det hade varit till fördel 
att utföra användartester på individer både ur den yngre och ur den äldre delen av 
målgruppen, då man eventuellt hade kunnat få en bild av hur materialet fungerar i 
det varierade åldersspannet. Resultatet hade då eventuellt sett annorlunda ut.  
 
Jag skulle också troligen behövt intervjua fler lärare med olika erfarenhetsnivåer 
eftersom jag endast har orden från en enskild individ. Det räcker inte för att få en 
helhetsbild av hur materialet upplevs ur lärares perspektiv eftersom en persons 
uppfattning och kunskap är svårt att förlita sig på. 
 
Illustrationerna har utformats för att fungera med text, efter önskemål från 
beställaren. Man skulle dock baserat på andra teorier kunna vidare undersöka hur 
man med enbart illustrationer kan förmedla samma budskap till målgruppen. 
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8. Bilagor 
 
8.1 Frågor till intervju 
 
Intervjun inleds med frågan: 
 
- Om du skulle använda det här materialet för att lära ut, vad skulle du som lärare 
leta efter informationsmässigt? 
 
Följdfrågor: 
 
- Upplever du några fördelar eller nackdelar med att ha text tillsammans med 
bilder? 
- Finns det några delar i materialet som du tror att eleverna skulle ha svårt att 
förstå? 
- Hur skulle man med hjälp av materialet kunna starta diskussioner kring 
händelserna?
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                8.2 Sammansatt gestaltning 
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8.3 Samtliga illustrationer separat 
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