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Abstract 
Childhood cancer affects 300 children in Sweden annually. Among those, many children 
are very young and don’t have the ability to easily assimilate information about their  
decease or their treatment. 
This thesis treats the creation of a picture book for children with cancer, focussing on 
preparatory information before a chemotherapy treatment. 
The picture book has been created in co-operation with the Swedish Childhood Cancer 
Foundation and The University Hospital of Lund where both observation and evaluation 
have been performed. 
The thesis illustrates children’s cognitive development, the early meeting with children’s 
literature and describes the communicational considerations made in the creation of the 
book. 
 
Abstrakt 
Barncancer drabbar 300 barn i Sverige varje år. Bland dessa barn är många väldigt små 
och har inte på samma självklara sätt som äldre barn och ungdomar lika lätt att ta till sig 
information om sin sjukdom eller om sin behandling.  
Detta arbete behandlar utformandet av en pekbok för barn mellan 0-3 år med fokus på 
förberedande information inför cytostatikabehandling (cellgiftsbehandling).  
Pekboken har tagits fram I samarbete med Barncancerfonden och Lunds Universitets-
sjukhus där både observationer av barn under behandling samt utprovning av  
pekboksmaterialet har gjorts.  
Arbetet belyser barns kognitiva utveckling, det tidiga mötet med barnlitteratur och be-
skriver de kommunikativa ställningstaganden som har tagits i utformandet av boken. 
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Förord 
Att välja ett ämne om barn och cancer har varit en utmaning. Pekboken om den lilla  
cancersjuka hunden Vova är ett avtryck av en verklighet. Vova är en spegling av de två 
barn jag fick följa i november och december 2012 på Lunds Universitets sjukhus,  
barnonkologen avdelning 64 
Ett stort tack till de två familjer som lät mig följa med under behandlingarna. Tack till 
Lisa Hillström på avdelning 64. Lisa har svarat på alla mina frågor och hjälpt mig att ta 
fram rätt bildmaterial till pekboken. Examensarbetet är skrivet för Barncancerfonden, 
tack till min kontaktperson Johanna Perwe som har granskat bild och text i boken om 
Vova.  
 
Stort tack Sven för all peppning och bollande kring bildernas utformning.  
 
Camilla Binz 
Oktober 2014 
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Inledning 
I inledningskapitlet kommer jag att förklara bakgrunden till mitt arbete, problembe-
skrivning och syfte, målgrupp, frågeställning och avgränsningar.  
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Bakgrund 

”Att inte ha kontroll och inte förstå vad som händer ökar rädsla och oro men även  
smärta. Därför är det viktigt med åldersanpassad förberedelse och information till barnet  
inför behandlingar och undersökningar”. 
(Barncancerfonden 2009 s.13) 
 
De raderna säger väldigt mycket om vikten av åldersanpassat informationsmaterial.  
Barncancerfonden har mycket informationsmaterial riktat till patienter, familjer, anhöriga 
och skola för ökad kunskap och förståelse. Barncancerfonden har även publicerat tre 
stycken rikligt illustrerade barnböcker med olika manér. Jag kan inte säga vilken mål-
grupp de vänder sig till men det är inte pekböcker. 
 

• När Agnes fick Leukemi, (Olander, Andersson, Fahlgren, 2006-2010). 
• När Annas syster blev sjuk (W Karlsson, Flygare, 2009). 
• Eugen och den dumma knölen av (Sommer och Grotzer 2004). 

 

Barncancer och de vanligaste behandlingsmetoderna 
I Sverige insjuknar ca 300 barn i barncancer varje år. Idag botas 80 % av barnen jämfört 
med 1970-talet då 90 % av barnen avled (Barncancerfonden, Perwe, 2014) Det som skil-
jer barn och vuxencancer åt är att barncancer inte uppstår på grund av livsstil eller ålder 
vilken kan ske som vuxen med cancer. (Barncancerfonden 2009 s. 9 och 12) 
De tre behandlingsmetoderna är cytostatika, tidigare kallat cellgifter, strålbehand-
ling/radioterapi och operation. Cytostatika, som detta arbete fokuserar på, är en grupp 
mediciner som påverkar hela kroppens celldelning men har störst effekt på de snabbde-
lande cellerna, tumörcellerna. Behandlingen ges i intervaller och kan pågå i 2,5 år (Barn-
cancerfonden 2009 s.11-12) 

Problembeskrivning 
Som jag skrev i bakgrundsstycket finns det inte mycket böcker om barncancer för en yng-
re målgrupp 0-3 år. Jag har letat på Älmhultsbibliotek och sökt på Svenska barnboks in-
stitutets hemsida (Sbi). Det är till stor del Barncancerfonden som ger ut de barnböcker 
som finns idag och de är en ideell förening.  
Går jag till biblioteket i Älmhult hittar jag böcker om bl.a. förkylningar och tandläkarbe-
sök men inget som berör cancer.  Min studie har utgått från Lunds Universitets sjukhus 
och deras barnonkologiavdelning. Jag har tittat på det material de jobbar med för att in-
formera barn och föräldrar inför en kommande cytostatikabehandling.  Idag informerar 
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man föräldrar och barn med informationspärmar som föräldrarna inte kan ta med sig hem. 
(Philström och Sjölund. 2011) 
De yngre barnen har också tillgång till två stycken dockor som de själva får undersöka 
och experimentera med. Dockorna ”genomgår” samma typ av behandling som barnet. 
Barnet har däremot inget förenklat bildmaterial som de kan titta och jämföra sig och sin 
behandling med.  
Jag kan inte svara på varför det inte finns böcker för målgruppen 0-3år men när jag läser 
den litteratur jag har använt mig av i examensarbetet om barns kognitiva utveckling och 
barns möte med litteraturen läser jag att barn redan vid två månader kan använda sig av 
böcker. De förstår inte innehållet men de exponeras för bilder och redan ett par månader 
senare smakar man och känner på boken.  

Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att se hur en cytostatikabehandling fungerar för barn 
och deras anhöriga genom att följa två barn i en cytostatikabehandling under en dag var-
dera. Resultatet blir ett förslag på en pekbok som kan användas i och inför en cytostatika-
behandling. Pekboken kan användas i informationssyfte och även för barn och anhöriga 
att titta i, jämföra sig med och prata kring när som helst.  

Målgrupp 
Det finns två målgrupper i mitt arbete. Dels är det barn mellan 0-3 år som är på väg in i 
en cytostatikabehandling och som är under en cytostatikabehandling. Dels är det en se-
kundär målgrupp och de är anhöriga och personer som läser/tittar i boken med barnet.  

Frågeställning 
Jag har fått möjligheten att observera två barn 3 år respektive 4 år under deras cytostati-
kabehandling och en även en liten stund efteråt för att se hur de reagerar på behandlingen. 
Med de intryck och den kunskapen arbetade jag fram ett förslag på en informativ pekbok 
och det har lett fram till min frågeställning 
 
Hur kan en informativ pekbok utformas till ett barn och deras familj i en kommande cy-
tostatikabehandling, för att öka förståelsen för den kommande behandlingsformen och 
även finnas med som ett material för barnet, anhöriga och vårdpersonal att prata kring.  
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Avgränsningar.  
Observationerna har gjorts i svensk vård och på ett svenskt sjukhus. Studien hade troligt-
vis sett annorlunda ut om fler sjukhus och fler barn och anhöriga hade varit med under 
observationerna och deltagit utprovningarna.  
 
Målgruppen blev först bestämd från 0-3år vilket till stor del bygger på den litteraturen jag 
har läst och refererat till och även den åldersindelning som Älmhults bibliotek delar in 
sina böcker i. Tanken att avgränsa min målgrupp till en så ung ålder höll inte då barnet 
troligtvis inte själva kan hålla en bok i spädbarnsålder och förmodligen kan de heller inte 
läsa upp till tre års ålder. Efter diskussioner med Mälardalens högskola bestämdes även 
att tillföra en sekundär målgrupp, föräldrar/anhöriga. Föräldrar och anhöriga blir då ett 
stöd i tittandet, läsandet och diskuterande av pekboken. Avgränsningen blev då 0-3år och 
dess anhöriga.  
 
En annan avgränsning handlar om pekbokskaraktärens identitet. Jag har valt att illustrera 
en karaktär där barnet får se på karaktären utifrån sin egen fantasi, en neutral karaktär. En 
liten hund som inte är en han eller hon. Jag bestämde mig för att inte beröra hen i mitt 
arbete utan alltid skriva karaktärens namn för att inte komma ifrån mitt ämne och glida 
för långt in i genusfrågor. 
 
När tankar om identitet dök upp kom även funderingar kring barn och föräldrar med be-
gränsad svenska eller ingen svenska alls.  Hur skulle boken med text se ut.? Texten i pek-
boken är avgränsad till svenska då jag också arbetade med pekboken helt utan text och 
som då vänder sig till alla. 
 
Textinnehållet i pekbok två har tillkommit för att förstärka bilderna. Jag ser mig inte som 
expert inom textområdet utan det materialet får ses som en textskiss/utkast till pekbok 
nummer två. 
 
När jag har letat litteratur om cancer till min målgrupp har jag använt mig av Älmhults 
bibliotek, Sbi och Barncancerfonden. Avgränsningen blir en djupare genomgång av Älm-
hults bibliotek och Barncancerfonden och en generell sökning på Sbis sökmotor för att se 
hur många barnböcker om cancer som har publicerats den senaste tiden.  
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Teori 

Val av teorier 
För att förstå min målgrupps utveckling från att det barnet föds upp till tre år har jag läst 
om deras kognitiva utveckling. ”Det innebär en utveckling av de intellektuella funktio-
nerna i vid mening: tänkande, förståelse, beslutsfattande, memorerande, problemlösande, 
tolkande, jämförande, bedömande etc. under dessa år”(webben NE 2013).  
 
Jag har tittat på barns möte med litteraturen för att få en inblick när man börjar läsa för 
barn och fördelarna med att börja läsa tidigt med sitt barn.  
 
Teori om min målgrupps utvecklingsfaser kommer bl.a. från litteratur av Hwang Nilsson 
om barns utvecklingspsykologi, där beskrivs ett område om ålder, från foster till 3 år 
(2011).  
 
I boken ”Becoming a reader” beskriver Appleyard en 2 månaders bebis kognitiva utveck-
ling fram till tre år (1990). 
 
Barncancerfonden har ett antal böcker och informationsmaterial som vänder sig till barns 
anhöriga om barncancer och ett förberedande informationsmaterial som Lunds barnonko-
log använder sig av i samtal med barn och föräldrar inför olika typer av behandlingar. 
Informationspärmarna bygger på att informera barn och föräldrar om den behandling bar-
net ska gå igenom. Informationspärmen är pedagogiskt åldersindelad. De börjar med ål-
der 0-1 år och fortsätter med 1-3 år och vidare upp till 18 år. (Anna Philström och Anette 
Sjölund 2011) 
 
Teori av Lena Kåreland om ”Barns möte med barnboken” (2001) och teori ur boken 
”Läsa högt för barn” av Kerstin Domincovic, Yvonne Eriksson, Kerstin Fellenius där 
man pratar man om hur barn interagerar med böcker. (2006) 
 
Teori om Färg, form och text för att bygga upp en visuell informativ pekbok. 
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Kognitivutveckling, Vad förstår min målgrupp 

Ett sammandrag ur Philip Hwang och Björn Nilsson bok om utvecklingspsykologi (2011) 
ur avsnittet ”från foster till tre års ålder” och Refererat ur boken Becoming a reader av 
Appleyard används för att stärka min målgrupps behov av ett informativt förberedande 
material inom vården. Båda texterna bygger på barns medvetenhet ända från fosterstadi-
um till tre års ålder. 
 
Barn lär sig förstå sin omvärld genom sina sinnen, reflexer och nyfikenhet. Detta beror 
till stor del på den kognitiva utveckling som barnet genomgår. Nyfödda barn kan se och 
höra, de kan uppleva lukter och smaker. De reagerar också på beröring, rörelser, smärta 
och temperaturförändringar. Det i sin tur utvecklar varseblivningsfärdigheterna, exempel 
är hörsel och syn som är viktiga för att lära sig språk och känna igen ansikten. Enligt 
Hwang är det varseblivningen som utvecklas snabbast för ett spädbarn. En sex månader 
gammal bebis jämförs ha nästan samma förmåga till varseblivning som en vuxen (Hwang 
2011 s.145-146). 
 
Ett nyfött barn kan inte fokusera på bilder eller förstå ett bildinnehåll i en pekbok men de 
kan fokusera på föremål på 20-25 centimeters håll och vid 3 månaders ålder reagerar de 
på mammans ansiktsuttryck och också på ett fotografi av henne. Vid en månaders ålder 
kan nyfödda skilja ut föräldrarnas röster från andra människor.  
I en undersökning bad man fem gravida kvinnor att läsa högt för barnen i magen. Det var 
under en sex veckors period, sammanlagt fem timmar. När barnen föddes bad man kvin-
norna läsa ur samma bok och ur en annan bok. Barnen föredrog boken som lästes under 
graviditeten och det förklaras med att barnet ansåg ljudmönstret viktigt och föredrog att 
lyssna på det ljudmönster efter födseln. När det kommer till tillexempel smärtupplevelse 
är den mindre utvecklad vid födseln. När man tar ett blodprov i hälen på ett spädbarn kan 
barnet gråta en stund. Ett år senare reagerar barnet mycket starkare. För att dra en paral-
lell i mitt arbete om smärtupplevelsen förklarade Lisa Hillström på Lunds barnonkolog 
avdelning, under vårt första möte, att små barn inte mår lika illa efter en cytostatikabe-
handling som ett äldre barn (samtal 2013) 
Forskningen säger med detta att sinnena och upplevelseförmågan fungerar redan de första 
dagarna i livet men att utvecklingen är som tydligast kring två till åtta månader. Syn och 
hörsel har visat sig genom forskningsresultat redan vara samordnade från födseln, späd-
barnet försöker se det de hör under vissa betingelser (Hwang 2011 s.176). 
Betingelser är en enkel form av inlärning (Webben NE 2013).  
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Becoming a reader 
Här kommer referat ur Appleyards bok, Becoming a reader.  
Kärnsjälvet 
2mån, barnet lever i en social värld, joller, leenden och ögonkontakt, ett tecken på en ny 
upplevelse, självet, en upplevelse av relationer till andra, barnet kan påverka sin omgiv-
ning.  

Det intersubjektiva självet ca 9 mån 
Barnet lever i en relationsvärld. Barnet börjar inse att de själva äger en värld, ett liv med 
känslor och vilja och de börjar också förstå att även andra människor har ett inre liv och 
inte bara är kroppar, barnet läser av andra människor, en social känsla. 

Det verbala självet, ca 18 mån 
Ord har en mening och med dem kan personliga erfarenheter förmedlas. Förmågan att 
symbolisera rymmer en möjlighet till självreflektion, och barnet kan nu använda symbo-
ler i sitt tänkande och i sin kommunikation.  

Det narrativa självet ca 3 år 
Barnet lever i berättelsernas värld. Ett narrativt eller berättande själv handlar om att bar-
net skapar mening och sammanhang med sina egna historier och pratar om sig själva med 
egna ord. Förmågan att beskriva sig själv och återge känslor och upplevelser i form av 
historier och berättelser är av stor betydelse för identitetsbildningen (Appleyard 1990 
s.176-182). 

Barns möte med litteraturen 
Appleyard menar att erfarenheten av att läsa finns redan innan barnet börjar skolan, bar-
net bemästrar språket från fantasiprat redan i spjälsängen och genom lek. Barnet återbe-
rättar händelser för sina föräldrar. De vet också att skrivet och tryckt språk så småningom 
har en mening och de känner igen olika bildtecken allt från bilder på flingpaketet till hur 
deras namn stavas. I de familjer där boken är en naturlig del har barnet sina favoritböcker 
och kanske barnet låtsas läsa innan det själva har lärt sig att läsa. 
Barn som är vana med böcker har förväntningar på vad berättelsen handlar om, ordnings-
följd och vem eller vilka boken handlar om. När Appleyard pratar om barn som inte har 
lärt sig att läsa ännu förklarar han boken som en stark visuell och taktil upplevelse av 
livliga bilder, där boken är ett objekt vilket barnet kan peka, snurra, öppna och stänga.  I 
den här åldern läser inte barn, man läser för dem. Vi som läser bestämmer hur sagan lä-
ses. Man bläddrar, pekar och går igenom detaljer. Vanligtvis blir det ett utbyte av frågor 
och svar, man kommenterar historien och refererar till andra erfarenheter barnet har eller 
refererar till olika människor runt omkring dem (Appleyard 1990 s.21). 
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Barn och böcker 

Att läsa högt tillsammans får barnet att tidigt bli vän med språk och böcker.  Lena Kåre-
land pratar om språkutveckling i boken ”Möte med barnboken” (2001), där hon menar på 
att det första som sker med små barn är att de använder sig av ettordssatser och vid 
18månaders ålder är det möjligt att barn kan foga samman ett par ord, det sker en språk-
utveckling. Kåreland säger att det är föräldrarnas insatser för barnets språkutveckling som 
har grundläggande betydelse. Barnet stimuleras genom samtal och träning av språket 
(s.23). Det första mötet med boken kan ske redan i ettårsåldern och pekboken vänder sig 
till de minsta (s.42). Kåreland beskriver också att idag finns det möjlighet att möta olika 
verkligheter och olika förebilder i litteraturen och det i sin tur öppnar nya dörrar till nya 
världar (s.18).  
 
Ur boken ”Läsa högt för barn” (Domincovic, Eriksson, Fellenius 2006 s81-82) pratar 
man om hur barn interagerar med böcker. I boken hänvisar man till Schickedanz (1986) 
som berättar att det finns fyra beteendeområden när riktigt små barn interagerar med 
böcker. Det är bildhantering, bildläsning, förståelse för berättelsen och interaktion med 
och förståelse av texten. Här kommer en sammanfattning ur ”Läsa högt för barn” texten 
belyser vikten av att barnet tidigt behöver komma i kontakt med litteratur och att det byg-
ger på att vi vuxna måste ta ett ansvar i bokläsandet. 

Bildhantering.  
Vid 2-4 månader tar inte spädbarnet i boken utan tittar på bilderna. När barnet är 6 måna-
der blir de mer fysisk och skakar, tuggar suger och river med boken.  Vid 7-8 månader 
hjälper barnet till att bläddra i böckerna och vid ca ett års ålder vill det att den vuxna ska 
läsa boken och lämnar över den till läsaren. Vid 15 månader vänder de blad själva.  

Bildläsning 
Vid två till fyra månader börjar bildläsning, barnet iakttar bilder, vid åtta till tio månaders 
ålder ersätts sugandet, kramandet och tuggandet av ett mer intensivt tittande. Före ett års 
ålder kan barn sitta själv eller med vuxen mer än tio minuter och titta i en bok. Barnet 
visar igenkänning av bilder genom att le eller skratta. När barnet är ca ett år kan de börja 
namnge objekt och de svarar när man frågar ”Var är…”? Ungefär vid 1-2 års ålder frågar 
barnet vad bilden föreställer och de vill veta vad detaljer heter. Vid ca två års ålder kan 
barnet orientera detaljer i boken de kan förstå att ett objekt är upp och ned.  

Förståelse för berättelsen 
Före ett års ålder kan barnet sitta med en vuxen och titta i böcker och då också känna igen 
bilder. Runt ett års ålder börjar barn visa tecken på att de förstår innehållet i böcker. Fram 
till och runt ett års ålder visar barn många tecken på förståelse av innehållet i böcker. De 
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skrattar och ler, de kan relatera till föremål eller en händelse. De kan hämta saker i sin 
omgivning som finns illustrerat i boken . De bläddrar gärna tillbaka till sina favoritsidor.  
Mellan ett och två års ålder kan de agera aktivt för att demonstrera en händelse som har 
förekommit antingen på bild eller i texten i en bok. De kan visa empati för personer eller 
händelser som beskrivs i boken genom att låtsasgråta om när de hör att barnet i boken är 
ledset. 
Barn runt två år kan prata om personer och händelser i berättelsen på ett sätt som visar att 
de har förstått innehållet, de relaterar också händelser i böcker till egna erfarenheter. 
 

Barnböcker i Sverige om cancer, statisktik från Svenska barnboksinstitutet 
Sökning på cancer på Svenska barnboksinstitutet hemsida visar att det sedan 1977 till 
2013 har getts ut 61 stycken barnböcker om Cancer. 1977 gavs det ut en bok och sedan 
blev det ett uppehåll till 1982. (webben Sbi 2014). 2010 publicerades åtta stycken böcker, 
2011 till 2012 tre stycken böcker och 2013 publicerades/översattes två stycken böcker. 
Tyvärr kan jag inte se vad för typ av barnböcker det är om det är illustrerade böcker, fak-
taböcker, fiction eller skönlitteratur.  
Svenska barnboksinstitutet är ett offentligt forskningsbibliotek som samlar och tillgäng-
liggör barn och ungdomslitteratur, främjar och informerar om barn och ungdomslitteratur, 
stöder forskning och informerar om forskningsresultat. De är en stiftelse. Stiftare är Före-
ningen Svenska Tecknare, Stockholms universitet, Svenska Förläggareföreningen och 
Sveriges Författarförbund. Styrelsens ordförande utses av regeringen (Webben, Sbi 2013) 
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Böcker om Barncancer på Älmhults bibliotek 

Efter 21 träffar på ordet cancer på Älmhults biblioteks egen sökmotor opac var det ingen 
av böckerna som fanns på barnboksavdelningen. (Webben, Opac, 2013) 

Förberedande material hittat på webben 
Sofie Berga är barnsjuksköterska i USA. Berga ger ut illustrerade böcker på nätet både 
som tryck och webbok. Böckerna handlar bland annat om datortomografi eller också kal-
lad skiktröntgen och om att få dropp. Böckerna bygger på Sofie Bergas egna erfarenheter 
inom vården och handlar om en liten gepardpojke vid namn Bastian och hans olika sjuk-
husbesök. Idén kom då Bergas då tvååriga son, (år 2000), skulle röntgas och upplevde 
besöket obehagligt. Hon menade på att ge för små barn intravenös behandling eller rönt-
gen kan upplevas traumatiskt och då kan en saga bli det perfekta verktyget att använda 
vid behandling. Förälder har då möjligheten att förbereda sin 2-6 åring på en kommande 
behandling. Berga säger också att förberedande material redan finns för vuxna och så bör 
det också vara för barn. Då jag läser Bergas recensioner från personal inom vården blir 
det mer peppande att fortsätta med pekböckerna. Recensionerna av Bergas böcker beskri-
ver hur böckerna kan ge oroliga föräldrar en möjlighet att beskriva kommande händelser 
för barnet. Förberedande material kan också ge barnet en möjlighet att visa personal att 
de vet vad som kommer att ske, visar vart man sätter ett nålstick när barnet ska få dropp. 
Sofies bokkaraktär Bastian har också fungerat bra som huvudperson i böckerna och varit 
omtyckt av barn enligt hemsidan. Berga pratar om att vara ärlig mot barnen, förbereda 
barnen på hur de kan uppleva behandling och ge dem tekniska beskrivningar. Böckerna 
är också ett verktyg för föräldrar att prata om behandlingen med sina barn. Berga avsäger 
sig att hennes böcker inte är en medicinsk rekommendation eller som ett professionellt 
råd (Webben Sofie Berga 2013). 
 
 

 
Sofie Bergas böcker om Bastian  
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Metod 

Val av metod 
Samtal med Lisa Hillström på barnonkologen har skett 2012 och 2013. Samtalen har 
handlat om mötet mellan patient, anhöriga och vårdpersonal samt samtal inför, under och 
efter en cytostatikabehandling med patienten och familjen. Samtalen har hjälpt till att 
bestämma bildinnehåll och bildflöde. 
 
Samtal har även förts i augusti 2013 med Barnhälsovårdens samordnare Helena Nyström 
i Kronobergslän för att diskutera deras förberedande material om barns 2 ½ års besök på 
barnhälsovården.  
 
Observationer har skett med två barn, deras föräldrar och vårdpersonal för att observera 
hur en cytostatikabehandling går till. 
 
En utprovning av pekboksmaterialet av en tänkt målgrupp 0-3 år på Lunds universitets-
sjukhus skedde sommaren 2013. 
 
Mailkonversation har skett sommaren 2013 med Johanna Perwe på Barncancerfonden om 
synpunkter på pekboksmaterialet och mailkontakt har skett med Jessica Sommers på 
kommunikationsbyrån Snick-snack som samarbetar med Barncancerfonden, för återkopp-
ling av pekboksmaterialets textinnehåll. Dessa mailkonversationer har också lett till fler 
åsikter från konsultsjuksköterskor inom cancervården för barn som vidare har åter-
kopplats till mig från Johanna Perwe och Jessica Sommers. 
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Lunds Universitets sjukhus barnonkologen avdelning 64  
Efter att ett barns diagnos är ställd bestäms ett möte om behandlingsformen i det här fallet 
cytostatika. Under mötet om behandlingsform förklarar och berättar sjuksköterskan som 
är ansvarig för barnet den dagen om hur behandlingen kommer att gå tillväga. De riktigt 
små barnen förstår inte lika mycket men det är viktigt att barnet är med och att man upp-
muntrar familjerna att också låta barnet vara med. Barnonkologen informerar bland annat 
på två sätt. Genom en informationsbok från Barncancerfonden och med två stycken tyg-
dockor. En pojkdocka och en flickdocka som ”genomgår” samma form av behandling 
som patienten (samtal med Lisa Hillström 2013) 

Barncancerfondens informationsmaterial på barnonkologen avdelning 64 
Informationsmaterial som används publiceras av Barncancerfonden är skriven av Anna 
Philström och Anette Sjölund. Materialet heter ”Åldersanpassad förberedelse för Cvk och 
Venport”. Materialet är åldersanpassat (2011).  
Venkateter, central (CVK) är en plastslang som opereras, via huden, in i ett större blod-
kärl än de vi har på handryggen eller armvecket. Det som syns är en tunn slang på huden, 
vanligtvis under nyckelbenet, med ett kopplingstycke dit spruta eller droppslang kopplas. 
En CVK kan sitta i flera månader. Den opereras in för att underlätta vid långvariga be-
handlingar och för många allt svårare stick. Vi använder PAC, en CVK variant 
(Webben Venkateter 2013).  
En venport är en dosa av metall med ett plastlock som tål att stickas i med nål många 
gånger. En tunn plastslang är kopplad till dosan. Plastslangen opereras in i ett större 
blodkärl på halsen och leds under huden till bröstkorgen, där venporten också placeras 
under huden. Man kan se och känna dosan utanpå huden som en liten förhöjning. Ven-
porten kan användas under lång tid, upp till flera år, och man kan leva som vanligt med 
den (Webben Venport 2013).  
 
Boken inleds med instruktioner till personalen och fortsätter med hur man som förälder 
och personal informerar ett barn upp till ett år. Man fortsätter med nya instruktioner för 
barn mellan ett till tre år och så fortsätter det up till 18 år. Det viktigaste man säger till 
föräldrarna är att det är föräldrarna som står för tryggheten och för personalen är det vik-
tigt att alltid berätta hur saker går till, demonstrera och hålla sig till sanningen om hur en 
behandling går till och hur den kan upplevas. 
Informationsmaterialet ”Åldersanpassad förberedelse för Cvk och Venport” från Barn-
cancerfonden är det enda material sjukhuset arbetar med under informationsträffen med 
patienten och familjen. När jag tittar på materialet säger något mig att det är mer riktat till 
de vuxna och barn över tre år. De barn som är fotograferade i informationsmaterialet är 
runt sex till tio år. Materialet har en luftighet och en informativ utformning, ringbunden 
och med varma positiva bilder, inget barn är ledset men inte heller överglada.  
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Tygdockorna på avd 64 
Det finns en pojkdocka och en flickdocka, storlek ca 60 cm höga som ”går igenom” 
samma behandling som barnet. En venport är placerad under dockans hud/tyg, på samma 
plats som barnet får sin venport inopererad. Barnet har då möjlighet att få känna och 
klämma på dockan och skapa sig sin egen bild. Dockan har en peg insydd i magen och 
möjlighet att sätta kateter. Peg är en liten inopererad dosa i buken där barnet får näring 
och sondmatas. (Webben Peg 2013)  
Sjukhusmaterialet som senare kommer att användas på barnet blir inte lika främmande då 
de själva får känna, klämma och undersöka. Till familjer som har begränsad svenska tar 
man hjälp av tolk för att informera. Dockan blir ett utmärkt sätt att prata kring behand-
lingen då man använder något konkret att diskutera kring. Dockan går inte att låna hem.  

 
Tygdockor som används på sjukhuset för att demonstrera behandlingsformer på barn för barn.  

Foto Camilla Binz, 2013 

Om informationsmaterialet och dockan inte är tillräkligt 
Det sjuksköterskan förklarar och berättar om under mötet inför behandling kan bli myck-
et information att ta till sig. Frågor kommer alltid upp och samtal upprepas. Barnet kan 
tycka att behandlingarna är obehagliga även om de får titta och använda dockan. De 
gånger barnet har tyckt behandlingen verkar obehaglig plockar sjuksköterskorna ihop en 
liten påse med sjukhusmaterial liknande det de använder under behandlingen, provrör, 
slangar och kranar. Materialet kan barnet använda på sin egen nalle, docka eller annat 
mjukdjur.  
Man hänvisar också föräldrar till webbsidan 1177, Vård och råd från Sveriges Landsting 
där det finns små tecknade filmer om vad som händer på sjukhus om man blir sjuk 
(http://www.1177.se/barnavdelningen/). Andra rekommendationer är Barncancerfondens 
hemsida, (http://www.barncancerfonden.se/) och Narkoswebben 
(http://www.narkoswebben.se/). (Samtal med Lisa Hillström 2013) 
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Väntrummet	  på	  avd	  64 

I väntrummet finns tre böcker, den illustrerade boken Eugen och den dumma knölen av 
Ana Sommer och Michael Grotz, utgiven av Barncancerfonden (2004), Celler –det är vi, 
skriven av Fran Balkwill, illustrerad av Mic Rolph (saknar år) och sist fotoboken ”Hjär-
tat klappar för Ross ”skriven och fotograferad av Thomas Bergman och utgiven med stöd 
från bland annat Hjärt och lungfonden. (2011) Boken handlar om en liten pojke som ge-
nomgår en hjärtoperation. Boken handlar om hjärtfel och inte om cancer men innehållet 
utspelar sig på ett sjukhus och handlar om operation. Det är också en organisation och 
inte ett bokförlag som ger ut boken. Barnonkologen har ett litet utbud av barnböcker på 
sin avdelning men det finns ett litet bibliotek på barnsjukhuset i Lund som tyvärr har varit 
stängd när jag har varit på besök på sjukhuset.  

Observation  
Två barn observerades på barnonkologen i november och december 2012. Ett barn var 3 
år och det andra barnet 4 år. De var lite äldre än min målgrupp. Observationen gick ut på 
att se behandlingen steg för steg under ett par timmar med varje familj och känna av 
stämningen runt om kring behandlingen.  För att förstå situationen fick fem frågor var 
grunden till mitt visualiserande av pekboksmaterial. 
 

• Hur bemöter personalen barn och föräldrar? 
• Hur förhåller barnet sig till familj, personal och behandling? 
• Hur förhåller sig föräldrarna till sitt barn, personal och behandling? 
• Hur går cytostatikabehandlingen praktiskt till? 
• Vad händer strax efter behandlingen? 

 
Båda observationer visade att behandlingarna gick lugnt och försiktigt till. Allt från väg-
ning, mätning, puls, temp och blodtryck till nålstick, klistriga plåster som hade svårt att 
släppa och till sist den stund då barnet sitter hos en av sina föräldrar och får trygghet un-
der tiden då droppet transporteras in i kroppen.  När behandlingen var klar fick barnet och 
föräldern/föräldrarna gå till ett litet rum med säng där de också fick vara ifred. Vid ett av 
tillfällena var barnet fortfarande pigg och glad efter sin behandling och trampade runt på 
en liten cykel med en av föräldrarna hack i häl hållandes droppstången. Lisa Hillström 
gav mig även några av de produkter och material de använder . Det gav mig en möjlighet 
att studera form och storlek på materialet hemma. 
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Ett urval av materialet som används inför en cytostatikabehandling.    

Foto Camilla Binz, 2013 

Etiska övervägande  
Personer i min observationsgrupp har varit informerade under besöket och frivilligt sam-
tyckt till att delta. De vet vilka upplysningar som används och vem som läser dem. Delta-
garna är anonyma och jag har tystnadsplikt. Det enda som förs in i examensarbetet är 
ålder på barnet. 
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Utprovning 

För att ta reda på hur många barn min utprovning teoretiskt behöver tittade jag på Jacob 
Nielsens graf med rubrik ”Why You Only Need to Test with 5 Users”  från 1993. (Web-
ben Nielsen 2014). ”Why you only need to test with five users” handlade om användar-
vänlighet inom ett design problem och är riktad till vuxna.  Efter vidare sökningar på In-
ternet fann jag återigen Jacob Nielsen där han gjort en utprovning om hur barn använder 
sig av webbsidor. Hans målgrupp var i åldern 3-12år. Fortfarande inte min målgrupp men 
den lägsta målgruppen jag har funnit. I det här fallet handlar det om hur barn hanterar 
hemsidor. Skillnaden mellan de två utprovningarna som Jacob Nielsen har gjort är att den 
som är testad på barn har betydligt fler barn med i utprovningen än med den vuxna ut-
provningen. Jacob Nielsen har använt sig av 35 barn mellan 3-12år. För att relatera 
mängden barn till min egen utprovning hade 35 barn inneburit en längre tids utprovning 
på fler sjukhus (Webben Nielsen 2014). 

Särskilda problem under utprovningen 
Det gick inte att bestämma hur många barn jag fick till min utprovning. Allt handlade om 
vilken patient som var inne på behandling under min bestämda utprovningstid och hur 
många som vill göra utprovningen. Det är också viktigt ta hänsyn till de familjer som 
befann sig på sjukhuset och att inte störa i en känslig tid.  
I efterhand hade jag önskat att utprovningen hade skett av personal eller av mig själv för 
att få en oberoende roll till barnets svar eller tecken på svar. Det hade även varit bra att 
vara med under utprovningarna för att förklara om det fanns delar i utprovningen som var 
oklara. Det slutliga resultatet kan tyvärr inte användas på ett relevant sätt då det saknas 
underlag. Jag får istället se utprovningen som en del i arbetsprocessen och förstå att det 
krävs fler testpersoner, fler sjukhus och en informerad oberoende person som vet hur ut-
provningen ska ledas för att få en användbar utprovning. 

Barncancerfonden och kommunikationsbyrån Snick Snack tittar på utprovningen 
Utprovningen skickades också till Barncancerfonden och kommunikationsbyrån Snick 
Snack som barncancerfonden använder sig av när de publicerar delar av sitt eget material, 
för att höra efter vad de har för åsikter. Barncancerfonden använder sig också av konsult-
sjuksköterskor när de skapar eget text och bildmaterial. 

Etiska övervägande  
Personer i min utprovningsgrupp har varit informerade om utprovningen och frivilligt 
samtyckt till att delta. De vet vilka upplysningar som används och vem som läser dem. 
Deltagarna är anonyma och jag har tystnadsplikt. Det enda som förs in i examensarbetet 
är ålder på barnet. 
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Utprovningen 
I början av juni 2013 skickade jag 10 stycken utprovningar till Avdelning 64 på Lunds 
Universitets sjukhus. Önskemålet var att minst tre i varje ålderssgrupp, 0-1 år, 1-2 år och 
2-3 år hade möjlighet att vara med i utprovningen. I augusti hämtade jag tillbaka dem. 
Två utprovningar var ifyllda. Den ena familjen har ett barn som är 1-2 år och den andra 
familjen har ett barn som är 2-3 år.  
 
Utprovningsexemplar ett och två är riktade till barnen med anhörigas hjälp att läsa för 
dem. Bok nummer ett handlar om boken utan text och nummer två handlar om boken 
med text. Frågorna är detsamma på båda utprovningarna men nummer två får alltid följd-
frågan vad barnet förstår efter att familjen har läst boken med text för dem. Utprovning 
tre är riktat till den som läser boken för barnet. 

Utprovning ett och två riktat till barnet med hjälp av anhörig.  
1. Kan barnet peka eller säga vem som får medicin i boken utan text och med text? 
I båda böckerna vet barnen att det är Vova som får medicin, barnet som är 2-3 år har pe-
kat på Vova i boken utan text.  
 
2. Vem är Vova för barnet, en han, hon, hen, annan eller vet ej/oklart? 
För båda barnen är Vova hon, för barnet som är 2-3år svarar föräldrarna att ”oavsett vad 
eller vem de pratar om är alla hon”. I boken med text säger barnet 2-3år ”hunden (Vova 
låter som en vovve)”. Vad jag inte hade med mig i min tanke kring frågan är barnets egen 
identitet. Är patienten flicka eller pojke och identifierar barnet sig själv med Vova i bo-
ken utan text.  
 
3. Kan barnet relatera bilderna till sig själv? 
I boken utan text visar 1-2 åringen att den också har armband, får sprutor och tar prov. 2-
3 åringen pekar och säger ”sån har x, visar på sig själv”. I boken med text relaterar 1-2 
åringen till de olika undersökningarna och att få dropp. 2-3 åringen pekar på sig själv och 
visar vart dess ”port” (Venport) sitter. 
Redan här visar båda barnen tecken på igenkänning av de olika momenten och detaljerna 
i boken utan text och med text. 
 
4. Kan barnet relatera bilderna till sin behandling?  
1-2 åringen hänvisar till svaret på fråga tre i boken utan text och i boken med text att den 
också får dropp och tar prover. 2-3 åringen känner igen sprutor, droppställning med mera 
i boken utan text och i boken med text känner barnet igen situationerna.  
 
5. Känner barnet igen någonting i boken? 
1-2 åringen känner igen ”väga, mäta, ta tempen, blodtryck och kissa” i boken utan text 
och i boken med text känner barnet igen, ”få dropp, kissa, bada, borsta tänderna”. 2-3 
åringen känner igen ”sakerna som används vid undersökning, slangen och prylarna som 
används till porten”(Suv) i boken utan text och med text.  
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I fråga fem känner 1-2 åringen igen olika saker i boken utan text och den med text. Det 
som barnet känner igen utan text har med behandlingen att göra.  Bilderna kissa, bada och 
borsta tänderna kanske inte relateras till sjukhuset på samma sätt då det är någonting man 
alltid gör oavsett sjukhus eller hemma. 
 
6. Förstår barnet bilderna som tolkar kroppen inuti? 
I boken utan text har 1-2 åringens familj svarat vet ej/oklart och 2-3 åringens familj har 
svarat nej. I boken med text har 1-2 åringen förstått ”bilden med bananen i magen” och 
2-3 åringens familj har svart nej, barnet förstår inte. 
Det är intressant att 1-2 åringen förstår röntgenbilden då Vova har en banan i magen. Att 
bilden ska förklara att Vova kan ha cancer i magen går inte fram men det går faktiskt 
fram att det är magen.  
 
7. Är det någon eller några bilder i boken barnet har reagerat speciellt på? 
I boken utan text har familjen svarat att 1-2 åringen reagerar på ”bilderna med undersök-
ningarna och med bananen” och i bilden med text har barnet reagerat på ”bilderna med 
tempen, blodtrycksmätaren och bilden med Vova som lyfter bananen”. 2-3 åringens fa-
milj har inte uppfattat att barnet har reagerat på någonting speciellt i boken utan text eller 
den med text.  
 
8: Reagerar barnet på någon eller några färger i boken.  
Varken 1-2 åringen eller 2-3 åringen har reagerat på någon eller några färger i boken.  
 

Utprovning tre, riktat till läsaren,  
1. Är boken ett stöd/hjälpmedel under behandling? 
1-2 åringen och 2-3 åringens familjer svarar ja.  
 
2. Är det någon av följande rubriker du har synpunkter om? 
 
Bilder:  
1-2 åringens familj säger att det är ”bra tydliga bilder”. 2-3 åringens familj säger att 
”Vova borde ha mer hår från början så håravfallet blir tydligare. Fantastiska och tydliga 
bilder. Verklighets trogna på rätt nivå”. 
  
Färger:  
1-2 åringens familj har svarat att de är ”lite dystra”.  
 
Text:  
2-3 åringens familj anser att texten är ”överflödig”  
 
Bokens format:  
2-3 åringens familj säger att den är ”lagom för små händer” 
 
Layout/formgivning:  
Ingen kommentar från någon av familjerna. 
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3. Vart kan boken användas? Fyll i de platser du tycker. Sjukhus, Hemma, Da-
gis/Dagmamma. 
Båda familjerna har fyllt i alla tre, 2-3 åringens familj har korrigerat dagis till förskola 
vilket är helt korrekt.  
 
4. Föredrar du boken med eller utan text? 
1-2 åringens familj svarar ”utan text” och förklarar, ”tror den är bättre för yngre barn 
som mitt barn. man kan prata fritt runt bilderna”. 
2-3 åringens familj svarar också utan text och förklarar med att ”Bilderna är tydliga 
nog”. Man låter barnets berättande ta större plats utan text. Det är ”familjens ord” som 
används när texten inte styr men en ”stödtext” till vuxna på enskilt papper hade varit 
bra.  

Barncancerfonden och Kommunikationsbyrån Snick Snack tittar och återkopplar 
utprovningen. 
1. Är boken ett stöd/hjälpmedel under behandling? 
Johanna Perwe på Barncancerfonden säger ”Att jag vet såklart inte om den fungerar som 
hjälpmedel under en behandling, men jag anar att den skulle kunna vara till stor hjälp”. 
 
2. Är det någon av följande rubriker du har synpunkter om? 
 
Bilder: Inget svar. 
 
Färger: Barncancerfonden tycker om färgerna. 
 
Text: Perwe kommenterar att det finns stavfel och att det saknas punkter och mellanslag. 
Perwe säger också att ”språket känns onödigt tungrott i mitten men tycker om att jag har 
använt ”de riktiga orden” och med det menar hon att i det här sammanhanget behöver 
man inte försköna eller förenkla terminologin. Jessica Sommers på kommunikationsbyrån 
Snick Snack svarar också att det finns ”några stavfel här och där”. Sommers säger också 
att ”I övrigt har texten en lite ojämn nivå, just runt cytostatika är det komplicerade ord 
och långa meningar, och andra ställen känns texten lite ”Max Boll” (Barbro Lindgren) 
alltså väldigt korthugget såsom barn uttrycker sig”. Sommers fortsätter med att säga att 
”De tre första sidorna känns mer som en sammanhållen historia, men det tappar man lite 
när man kommer till ”Äta och bli stark”, Kissnödig” osv.”. En av Perwes konsultperso-
ner från vården kommenterade att det var ”lagom med text förutom det om venport som 
var för mycket och komplicerat”. Perwe kommenterar att sub cutan venport är för långt. 
”Kanske bara venporten skulle räcka i texten”. Enligt Hillström på avdelning 64 kallar 
man subcutan-venport för ”porten”, (Hillström mail 2013) 
 
Bokens format: Inget svar. 
 
Layout/formgivning:  
Barncancerfonden svarar att ”vad gäller bilder, färger och texter mm så tycker jag att 
boken är fantastisk! Gillar uttrycket i hunden och hur du har använt färgerna”.  
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3. Vart kan boken användas? Fyll i de platser du tycker. Sjukhus, Hemma, Da-
gis/Dagmamma. 
Alla tre är ifyllda. Perwe från Barncancerfonden tilläger att på dagis ”för att förklara för 
kompisarna”. 
 
4. Föredrar du boken med eller utan text? 
Perwe tycker att bok med text är bättre ”Inte minst om man som förälder eller anhörig 
ska titta i boken med barnet så kan det kännas skönt med stödtext som lotsar genom bo-
ken”. Sommers tycker också att boken med text fungerar bättre, ”framför allt är det för 
den vuxne att ha den att luta sig mot även om man väljer att berätta med andra ord för 
att det ska passa in för just det här barnet eller situationen”. 
 
Övriga kommentarer från Perwe var att de hade visat boken för ett par sjuksköterskor 
från barncancervården som jobbar med barn med hjärntumörer. De tyckte att det  
”tekniskt medicinska” var verklighetstroget och de tycker att boken ”visar hur det är 
 på riktigt”. 
De kommenterade att blodomloppet visades på ett bra sätt som inte kändes ”läskigt” och 
att man fritt kunde prata kring bilderna. Perwe, Sommers och sjuksköterskorna var över-
ens om att ”bilderna var lättillgängliga för många olika åldrar, att det kändes bra att 
Vova såg så glad och snäll och tilltalande ut, och att även färgsättningen hjälpte till att 
ge en ljus och tilltalande, välkomnande känsla” (Mailkontakt med Johanna Perwe och 
Jessica Sommers 2013).  
 
Invändningar från konsultsjuksköterskorna var att de hade önskat bilder om hur det går 
till inför en narkos.  De visste då inte att boken är avgränsad till cytostatika där narkos 
inte ingår.  Perwe kommenterar också bilderna som visar vart cancer kan förkomma i 
kroppen och säger att man ”kanske kan man formulera om så att det framgår att bilderna 
bara visar att man kan ha cancer i olika delar av kroppen”.  En av Perwes kontakter 
inom vården saknade bilder som visade att man under perioder mår jättedåligt. Det är en 
bild som jag redan har diskuterat med avdelning 64 och de menar på att riktigt små barn 
sällan mår dåligt av cytostatika. Detta är då en bild som man faktiskt kan diskutera med 
fler inom vården då det är tydligt att det finns olika åsikter. (Samtal med Lisa Hillström 
2013). 
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Förberedande material från Landstinget Kronobergslän 

”För att besöket ska bli så positivt som möjligt vill vi be dig att du förbereder ditt barn 
på vad som kommer att hända genom att läsa denna broschyr tillsammans med ditt barn” 
(Informationsblad inför ett barns 2,5 års besök på barnhälsovården, 2013). 
 
Citatet kommer från en folder utgiven av Landstinget i Kronobergslän inför  
2,5-årsbesöket på Barnhälsovården. Foldern är i A5 format, dubbelsidig. Foldern har en 
varm gul framsida med ett foto av en tygbebis tillsammans med en tyghund. Man har 
med en fotoserie visat vad barnet ska gå igenom under sin 2,5-årskontroll. Barnet i fol-
dern är en liten pojke som får titta i en väska, rita och sparka boll.  
Jag tog kontakt med Helena Nyström, barnhälsovårdssamordnare i Kronobergslän den 23 
augusti 2013 och bad att få ställa några frågor. Den förberedande foldern har samma syfte 
som pekboken att vara ett informativt förberedande material inför ett besök inom vården 
för barn och föräldrar. Målgruppen stämmer också överens med min egen målgrupp. En-
ligt Helena Nyström togs materialet fram för att förbereda barn och familjer så mycket 
som möjligt inför 2,5 års besöket. Helena påpekar att ett väl förberett barn är ett lätt barn 
att arbeta med.  Ett oförberett barn kan känna obehag och besöket kanske måste göras om 
då inte alla moment går att genomföra. Detta kan då leda till att ett nytt Barnhälsovårds-
besök måste bokas in och föräldrarna kanske måste ta ledigt från jobbet. Den situationen 
är det ingen som vinner på.  Ett litet barn som kan känna obehag, en förälder som kanske 
hellre sparar sina semesterdagar till något roligare än ytterligare ett besök på Barnhälso-
vården och ett nytt inbokat besök är såklart en kostnad för vården.  
 
Nyström berättar också att mittuppslaget i foldern är till för barnet. Mycket fotografier 
och lite text. Anledningen till fotografier var ett eget val. Baksidan informerar föräldrarna 
om vad de ska tänka på. Nyström nämner också att på bilden då barnet vägs har barnet en 
blöja på sig. Under själva besöket tar man bort blöjan för att inte blöjans vikt ska räknas 
med i barnets totala vikt. På fotografiet låter man blöjan vara kvar av etiska skäl, för att 
barnet i framtiden inte ska ta någon skada av bilden och att även bildspridning på internet 
kan ske.   
Materialet finns också som ett stöd för de familjer som har begränsad svenska. Nyström 
säger också att enligt barnkonventionen har barn rätt att veta vad som ska hända dem 
(Webben Barnkonventionen 2013). 
 
Det har varit bra responsen på foldern från de olika Barnhälsovårdslokalerna i Krono-
bergslän. Föräldrar menar på att de har haft ett bra redskap inför en kontroll och barnen 
har uppskattat att titta i foldern med sina föräldrar före och efter besöket. Barnhälsovård-
personalen i Kronobergslän har också varit väldigt nöjda.  
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Metodkritik 

Under de tre månader utprovningsmaterialet var på barnonkologen fyllde två familjer i 
formulären barnen var 1-2år och 2-3år. Jag saknade då målgruppen 0-1år. Flera familjer 
läste böckerna men av olika skäl fyllde de inte i utprovningen. För få familjer har genom-
fört utprovningen för att slutsatser ska dras om hur målgruppen förstår innehållet och om 
boken kan vara ett stöd i en kommande cytostatikabehandling . Det hade varit bra om jag 
eller en oberoende person hade varit med och observerat lässtunden mellan barnen och 
föräldrarna för att göra oberoende tolkningar om hur barnet och föräldrarna pratar kring 
boken, bilder och detaljer.   



30	  
	  

 

 

 

 

 

Fas1 – Förstudie 

Pekbokens karaktär, människa, fabel, han eller hon?  
Vad för typ av karaktär passar till pekboken? 
Pekboksmaterialet ska finnas med som ett stöd i en kommande cytostatikabehandling för 
patienter och föräldrar, uppmuntra till igenkänning, möjligtvis finnas med som stöd för de 
barn som periodvis kan gå på dagis och med bokens hjälp visa vad som händer på sjuk-
huset när hon eller han inte är på dagis med kompisarna. En karaktär som den lilla patien-
ten förhoppningsvis känner sig tilltalad av och kan identifiera sig med. Bokkaraktären ska 
inte inge en känsla av att man vill tycka synd om den, karaktären har förhoppningsvis ett 
förtroendeingivande utseende och cytostatikabehandlingen visas på en lugnt och meto-
diskt tillvägagångssätt. Barnet ska också se att det finns andra vuxna i dess närhet och det 
innebär att barnet inte ska känna sig ensam eller otrygg i sjukhusmiljön. 
Vad väljer man för karaktär? Människa, djur, insekt eller något helt annorlunda som en 
robot, föremål, påhittad figur? För att hitta rätt karaktär letade jag efter en personlighet 
som gav intrycket av lugn och harmoni men också lite busig.  
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Barnbokskaraktärer på biblioteket i Älmhult 
Efter en genomgång av böckerna på Älmhults bibliotek på småbarnsavdelningen i april 
2013, fanns det väldigt många tama husdjurskaraktärer i boklådorna. Böckerna handlade 
om kanin, gris och lamm, hund, katt, apa och kossa. Tama djur som antingen finns i 
hemmet eller på bondgården eller i den svenska naturen eller som också kommer från 
andra kontinenter. Kaninen var det vanligaste djuret i barnböckerna och hund fick dela 
andra plats med nallekaraktärer. Hunden är också det andra vanligaste sällskapsdjur efter 
katten i ett hem i Sverige (webben SCB, 2012). Kanske ger hunden ett högt förtroende 
som barnbokskaraktär och hunden bör också vara ett djur många barn känner till med 
tanke på SCB undersökning.  
För att inte komma allt för långt bort från verkligheten och för att hitta en liknelse med de 
olika kroppsliga funktioner som människan har bör karaktären fungera på samma sätt 
som barnet.  Ska venporten sitta på samma plats så att nålstick och cytostatika påverkar 
samma organ. Det vore bra om de inre organens placering på karaktären stämmer överens 
med en människas inre organ eftersom placeringar av nålstick och bildförklaringar med 
röntgenbilder visas i boken. Hade en liten griskulting passat bra då det sägs att grisen 
anatomi är det som påminner om människans anatomi (webben genteknik 2013). 
Det är bra om karaktären har hår som under behandlingens gång också tappas eftersom 
det många gånger är en bieffekt av medicinen cytostatika (Familjehandboken s.12). Ka-
raktären måste ha möjlighet att kissa i ett bäcken, potta eller blöja. Karaktären måste 
kunna göra samma saker på ett lika trovärdigt sätt som ett litet barn. De barnböcker som 
Barncancerfonden har gett ut har alla illustrerade barn, pojkar och flickor. Det vore fan-
tastiskt att hitta en karaktär som ger ett högt förtroende likt barnbokskaraktärerna Alfons 
Åberg av Gunilla Bergström eller Totte och Emma böckerna av Gunilla Wolde från 
1970-talet, böcker som även har kommit ut i nytryck på 2000-talet, eller Rut och Knut 
och lilla tjut av Carin Wirsén som är skrivna på 2000-talet. Att använda ett litet barn som 
karaktär blir automatiskt att välja mellan flicka och pojke. För att undvika att välja kön 
får något annat kliva in. Hur hittar man en karaktär som de flesta barn kan identifiera sig 
med? Efter att ha läst boken 40-år med Alfons och hans skapare Gunilla Bergström har 
jag letat efter tolkningar kring varför Alfons är en populär och förtroende ingivande ka-
raktär. Enligt Bonsdorff tolkas Bergströms Alfons som mer trovärdig än en fabel och han 
skriver (2012 s.42).  
 
”Alfonsböckerna aldrig är insmickrande, Gunilla Bergström använder sig inte av talande 
djur, våta rådjursögon eller idylliserande fantasisamhällen. Bonsdorff tror att Bergström 
förmår övertyga barn och vuxna läsare genom en konkrtisering av en vardagssituation 
och samtidigt en brytning av samma vardagssituation där Alfons filosoferar, leker, fanti-
serar och funderar” 
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Bansdorf ser hellre ett litet barn som en mer övertygande karaktär om jag tolkar hans text 
rätt. Kåreland skriver att  
”Alfons är långtifrån någon machokille men inte heller någon överdrivet blyg och ängs-
lig typ. Det gör att igenkännigsfaktorn blir stor. Alla barn oavsett kön kan lätt identifiera 
sig med Alfons” (2012 s.59). 
Jag vill själv tillägga i texten om Alfons att han är en folkkär barnbokskaraktär med 28 
bilderböcker mellan 1972 och 2012. Det finns 4st pekböcker om Alfons. Alfons egna 
saker 1990, Alfons tycker om 1990, Alla möjliga Alfons 1992 och mera miner med Al-
fons 1992. Det finns mycket inspiration i Alfonsböckerna, både i text och manér. 
 
Jag bestämmer mig för att behålla fabeln och min övertygelse ligger i att hitta en figur 
som inte ska kopplas till genus. Boken är till för att identifiera sig själv som patient eller 
bara prata kring någon annan som också har cancer och låta fantasin bestämma.  I första 
skedet av pekboken skrev jag hen istället för han eller hon för att inte behöva skriva ka-
raktärens namn konstant genom den berättande texten. Jag insåg ganska snabbt att min 
utprovning kunde provocera med pronomet hen och jag ville inte ha några störande mo-
ment som inte hade med cytostatikaprocessen att göra. Även efter en återkoppling med 
Lisa Hillström på avd 64 tog jag bort hen ur berättelsen. Det finns ett par småbarnsböcker 
som har kommit ut där bokkaraktären bestäms med det könsneutrala pronomet hen, den 
första barnboken skrevs av Jesper Lundqvist och är illustrerad av Bettina Johansson, Kivi 
och Monsterhund och gavs ut 2012 av Olika förlag och ingår i deras henserie. Hen får jag 
se som en avgränsning i mitt arbete och jag vill inte heller ge mig in i en genusdebatt 
även om ämnet i sig är intressant. En annan anledning till att behålla fabeln handlar om 
ursprung. Ingen ska behöva tänka på vilken hudfärg bokkaraktären har. Vad är då en fa-
bel och hur fungerar den? Enligt Kåreland skrevs de första fablerna redan på 400-talet f 
Kr av Greken Aisopos. Det var förmänskligade djur från den antika fabeln där egenska-
perna representerades utifrån djuren. Räven var listig, lejonet modigt och björnen var 
godmodig. När den allmänna skolplikten infördes i Sverige 1842 ökade behovet av litte-
ratur. Fabeln nådde då ut via läseboken till barn från alla samhällsklasser (Kåreland 2001 
s.28-29). 

Val av bokkaraktär 
Efter besöket på Älmhultsbibliotek blev valet av en liten hundvalp ett självklart val för 
boken på grund av sin höga igenkänningsfaktor. Hundens arbetsnamn blev Vova, vilket 
kommer från hundars smeknamn ”vovve”. Vova går inte att förknippa med genus om 
man inte vill dra det hela väldigt långt och säger att många flicknamn slutar på bokstaven 
a och många pojknamn slutar på bokstaven e. Efter diskussioner med min omgivning 
hade jag möjligtvis döpt karaktären till Vovo då det sista ”o:et” i namnet inte förknippas 
med varken flicka eller pojke. Pekboksmaterialet om Vova innehåller ingen filosofi, lek 
eller fundering utan är en behandling som går efter ett schema och tagen ur verkligheten.  
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Bokens titel  
Titeln Vova får cytostatika är satt som en enkel hänvisning till vad boken faktiskt handlar 
om.  

Sammanfattning och analys av förstudien 
Mycket energi lades ned på bokkaraktären, hur figuren skulle se ut och bete sig. För att 
bestämma mig för Vova var jag mycket på biblioteket i Älmhult och gick igenom deras 
barnboksmaterial. Jag funderade på varför Alfons Åberg fortfarande är populär och vad 
för typ av olika karaktärer man använde sig av i pekböcker. Detta resulterade i en väldigt 
neutral liten grå hund.  
 
Jag har även diskuterat Vovas namn. Ett namn som är varken flicka eller pojke men vid 
diskussion kom det fram att Vovas ”a” förknippas med flicknamn då flicknamn många 
gånger slutar med ett a. 
 
När det kommer till titeln Vova får cytostatika hade jag först funderingar kring att skriva   
Vova får ”medicin” ett ord som är mer vanligt än ”cytostatika”. Om jag skriver ”medicin” 
genom hela pekboken kommer barnet i framtiden då tro att allting som kallas för medicin 
ska bota cancer? Cytostatika är ett samlingsnamn på olika typer av cancermedicin. (Fa-
miljehandboken, 2009, s.10). För att inte blanda ihop olika typer av mediciner vi har i 
vårt samhälle allt från antibiotika till Alvedon får cytostatika bli det namn som boken 
håller sig till. Min tanke är att inte förknippa behandlingstid med andra typer av sjukhus-
vistelser. Får barnet en bakterie och behöver antibiotika kan man tänka sig att läkaren, 
anhörig säger att nu ska du få medicin. Det i sin tur kan förknippas med behandlingstid 
och allt som hör den tiden till.  
 
För att jämföra mitt tänkande om ordet cytostatika och ordet medicin har jag läste ett av-
snitt ut boken Becoming a reader (1990, s.25) av Appleyard där han beskriver den treåri-
ga flickan Anna som får Snövit läste för sig av sina föräldrar. I en studie gjord på slutet 
av -70-talet förde Anna Cargo’s föräldrar systematiskt anteckningar över vad de läste för 
Anna. Flickan var då mellan 1,6-3år. I 18 månader läste de Snövit och de sju dvärgarna. 
När hon var 3år läste de sagan vid läggdags men flickan visade inget intresse för boken! 
Två dagar senare läser de en bok om en bonde. Då lägger Anna märke till några äpplen 
liggande på marken i en bild och hon undrar om äpplena är okej. Föräldrarna säger att 
vinden har blåst dit dem. Anna säger då att de är röda. Jag vill tillägga att i Snövit finns 
det ett giftigt rött äpple med en förbannelse, äpplet ger Snövits styvmor till Snövit och i 
och med det somnar eller dör Snövit. Anna kommer att under 1.6 år prata om röda giftiga 
äpplen, styvmödrar och om att somna och dö.  
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Fas 2 – Gestaltning-skisser 
Lisa Hillström är den person på Lunds universitetssjukhus som har gått igenom mina för-
sta skisser om Vova. Det första bildmaterialet var en mix av bilder och materialet var 
arbetat utifrån mina egna tankar utan råd från vården. Materialet skapades snabbt för att 
ha ett underlag att diskutera kring. Efter diskussioner med Lisa Hillström och min hand-
ledare Sven Holmberg formades slutresultatet. 
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Pekbok utan text 
En anledning till pekbok utan text är att se om bilderna står helt för sig själva. Förstår 
man varje bild, är de så tydliga och avbildade av verkligheten att det inte är några kons-
tigheter. Det var också enkelt att tänka bok utan text då det är en pekbok för ålder 0-3år, 
en ålder då barn oftast inte har lärt sig att läsa ännu och då spelar texten inte någon större 
roll om barnet sitter själv med boken. Efter mitt besök på Älmhultsbibliotek i april 2013 
såg jag att många av pekböckerna hade ett fåtal ord i sig. En annan fördel med en infor-
mativ pekbok utan text kan vara att boken används av familjer med begränsad eller ingen 
svenska alls. Personal på sjukhus hade med bokens hjälp haft möjlighet att förklara cytos-
tatikabehandlingen utifrån bilderna. Barncancerfonden har i en intervju med Pernilla Per-
gert, sjuksköterska, Stockholm och som forskar kring situationen för familjer i barncan-
cervården med utländsk bakgrund och hon säger i en intervju i boken När barncancer inte 
fanns (2009 s.90) att det är svårt att kommunicera med familjer från andra kulturer speci-
ellt om man inte pratar samma språk. Målet är att lära känna varje individ och familj ef-
tersom de individuella variationerna är så stora. För mig hade det varit intressant om bo-
ken utan text hade fungerat bättre än boken med text då den möjligtvis hade vänt sig till 
vem som helst oavsett språk.  

Skisser 
Efter stycket om skisser följer de skisser som ligger till grund för pekboken och diskus-
sionen kring pekboken. Första bilden var ett stetoskop och också bokkaraktärens första 
möte med sjukhuspersonal som lyssnar på den lilla patientens hjärta. Stetoskopet är en av 
de element i boken som har fått fortsätta följa med till slutmaterialet och det har även 
sjukhuspersonalen. Skisserna fortsätter med en datortomografi en skiktröntgen som i 
verkligheten förhoppningsvis visar vart tumören sitter på patienten. Eftersom Hillström 
bad om en bok som handlade om en upprepande behandling fick datortomografin för-
svinna då man inte röntgas allt för många gånger eftersom det också kan vara skadligt för 
kroppen. Kommande bild var en spruta och i den bilden tänkte jag att nålen måste sticka 
utanför bokens sidor och visa så lite som möjligt, nålstick är inte behagligt och jag tänkte 
att jag kunde bespara lyssnaren och läsaren den detaljen. Återkopplingen av bilden blev 
att sjukhuset inte använder de traditionella sprutorna på barn under en behandling utan en 
venport dit man kopplar sprutor.  
I följande uppslag ritades vanliga plåster, sådana som man sätter på fingrarna när man har 
fått ett litet sår. Hillström sa att vanliga plåster inte förekommer i behandlingen men 
andra typer av plåster finns, plåster med bedövningsmedel som placeras ovanpå venpor-
ten. Dessa plåster skyddar mot bakterier och påminner om cellofan. Det här nya plåstret 
övervägde jag att ta med i det slutliga resultatet och bestämde mig för att ta bort det då 
jag redan hade så många detaljer att lägga in under själva behandlingen med dropp och 
nålstick och alla detaljer skulle då hamna på samma uppslag. Plåstret är fortfarande en 
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detalj som jag inte vet om den hade varit viktig. Hillström nämnde att plåstret är det som 
kan göra ont under behandlingen eftersom det sitter hårt klistrat på huden och är jobbigt 
att ta bort. Det hade möjligtvis varit ett moment som patienten kunde relatera till om 
Vova gick igenom samma plåstermoment. Det kan möjligtvis vara en känsla av att inte 
vara ensam om smärta.  
I en av bilderna är patienten illustrerad liggandes med droppställning utan något vuxen-
stöd och som också ligger och drömmer om att bada. Efter att ha varit med under två ob-
servationer på barnonkologen fick det här uppslaget ett helt annat uttryck i det färdiga 
resultatet. Bilden kompletterades med en vuxen för att känna av närhet och trygghet. 
Sjukhuspersonalen är med för att visa att det sker ett arbete kring behandlingen. Patienten 
läser en bok med den vuxna för att visa att det tar en stund att gå igenom behandlingen. 
Jag har ersatt drömmen om att bada med en känsla av att det är här och nu allt sker. Efter 
bilden om behandling följer en illustration där karaktären mår dålig och behöver kräkas. 
Hillström förklarade att mindre barn oftast inte mår dåligt efter behandlingen och behöver 
därför inte kräkas. Bilden togs därför bort i slutresultatet.  
Följande två bilder handlar om att karaktären tappar sitt hår, en sidoeffekt av cytostatika 
och det lilla bara huvudet behöver någon mössa, hatt eller peruk som värmer upp det. Den 
näst sista bilden handlar om tandborstning som en naturlig del av vardagen, tandhygien är 
vitigt under behandlingstiden då man inte vill utsättas för onödiga bakterier. Sista bilden 
handlar om vikten av att äta. Karaktären lyfter en jätte banan. Hillström sa att det viktiga 
är inte vad barnet äter utan att det faktiskt äter under behandlingstiden. 
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borsta tänderna när du är riktigt glad

KLAPP KLAPP

borsta tänderna när du är riktigt glad

KLAPP KLAPP

borsta bakom borsta framför, 

borsta uppe borsta nere,

borsta tänderna när du är riktigt glad 

KLAPP KLAPP

Vova tappar håret

Borsta tänderna är viktigt

Äta är viktigt

Peruker, hattar och mössor
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Röntgenbilder 

”If for a child what is in a picture is likewise, what is not in a picture is not” (White 1956, 
s.22) Jag citerar detta för att förklara varför jag vill illustrerar bilder av Vovas insida. Jag 
har fått frågan om det är nödvändigt att förklara för ett barn hur cancer ser ut och vart 
cancern sitter i kroppen. Anledningen till frågan kom med tanke på att man oftast inte 
ingående förklarar i barnböcker vart en förkylning sitter eller hur förkylningen fungerar. 
Jag refererar till de böcker jag har tittat och läst i på Älmhultsbibliotek, (observation 
Älmhults bibliotek barnavdelning 2013). För att koppla detta till pekboken vill jag prata 
om bilderna som förklarar hur Vova ser ut i kroppen. Cancer kan synas som en knöl på 
utsidan av kroppen men också vara helt osynlig. Hur förstår då barnet vad cancer är. Ett 
sätt att förstå cancer är att man känner sig hängig och trött men man kan också förklara 
genom att peka på ställen i kroppen där cancern sitter eller förklara med röntgenbilder 
vad det är som gör att kroppen inte mår bra.  Röntgenbilder visar det dolda på insidan av 
Vovas kropp genom att illustrera Vovas hud som genomskinlig på de ställen venportens 
funktion visas och där Vovas blodomloppet cirkulerar. Frohm beskriver i Bild och form 
för informationsdesign att ”Röntgen genom flera lager i objektet medför att det då är 
svårt att förstå vad som ligger längst fram och längst bak” (2004 s.102) Vovas röntgen-
bild är inte så komplex som människokroppen skulle kunna illustreras men jag tror inte 
att ett litet barn behöver mer information än just funktionen för hur medicinen transporte-
ras ut i kroppen genom venporten och vidare genom hjärtat och ut i blodomloppet. 
Lars Bergquist (1986 s.12) berättar om iden att visa sin tvååriga dotter hur fortplantning 
fungerar i ett visuellt uppslagsverk som heter Combi, uppslagsverket gavs ut 1968-1970 
och de var i fem band, (Stockholms stadsbibliotek internet sökning) Anledning till detta 
var då att dottern skulle få en lillasyster. Dottern tittade på bilderna där ett barn växer i en 
kvinnas livmoder. Följdfrågorna som kom efteråt visade att dottern hade förstått sam-
manhanget enligt Bergqvist. Detta påvisar att ett tvåårigt barn tittar, tänker och frågar och 
stödjer mina tankar kring barns medvetenhet när man läser sagor för dem. 

Färg 
Jag har valt att arbeta med funktionell färg, färg som enligt Bergström ska attrahera, ska-
pa stämning, strukturera och pedagogisera (Effektiv visuell kommunikation, 2000, s.228). 
Bergström säger också att den funktionella färgen bör förbättra produktens kommunikati-
va och fysiska funktioner. Genom att attrahera och skapa stämning har jag valt sex styck-
en pastellfärger som bakgrundsfärger, pastellerna ska också färgkoda de olika kapitlen 
och därmed strukturera upp pekboken. Pedagogiseringen kommer med de signalfärger 
eller enstaka kontrastfärger som finns för att belysa olika bildelement i boken. Bland  
annat där bokkaraktären Vova får dropp och den blå vätskan flyter från droppåsen in i 
slangen som går vidare in i venporten, vilken är fäst på Vovas bröst. Signalfärgerna 
kommer igen i sjukhusmiljöns detaljer. Bland annat det röda korset som symboliserar 
sjukhus.  
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Bokens karaktär har valts att bli ljusgrå. Under tiden som Vova växte fram har Vova gått 
från vit, beige och svart till slutligen ljusgrå. Den vita färgen fick Vova att kännas extremt 
blek och väldigt sjuk. Den beiga färgen fick ingen karaktär och ett intetsägande uttryck. 
Färgen gav heller inget liv och estetiskt passade inte den beiga färgen mot de pastelliga 
färger som var bestämda att vara bakgrundsfärger.  
Försök med att Vova blev helsvart gav karaktären ett för starkt uttryck. Resten av detal-
jerna i boken framhävdes inte och det blev ingen bra kontrastverkan. Det blev också en 
obalans i handlingen då det bara var karaktären som syntes. När den ljusgrå färgen på 
Vova kombinerades med de olika bakgrundspastellfärgerna föll allt på plats. Vova kon-
kurrerade inte ut detaljer och innehåll i boken. Ann Forslind (Färg 1990) skriver att grått 
är en tråkig och livlös färg men kan också vara vilsam men lite stum. Det låter tyvärr trist 
och det är inte en färg jag först vill ge Vova men efter att prövat vitt, svart och beigt blev 
grå en otroligt neutral färg som också gav linjetjockleken utrymmet runt Vova. Ögonen 
syns och munnen visar om Vova är glad, ledsen eller neutral eftersom det fortfarande 
finns en kontrastverkan mellan grått, vitt och svart. De bestämda pastellfärgerna gjorde 
sig också harmoniska kring den grå färgen, pastellfärgerna behövde inte konkurrera med 
ytterligare ett färgpigment utan det fanns bara en viss procent svärta i den grå nyansen.  
Den vuxna hunden har fått vara vit för att finnas med i berättelsen men inte ta för mycket 
plats. Likt den osynliga låtsasvännen Molgan i Gunilla Bergströms böcker om Alfons. 
Till skillnad från Molgan existerar den vuxna hunden och bör ge någon form av trygghet. 
Jag nämnde tidigare att Vova gav intryck av att kännas extremt blek och sjuk som vit. Nu 
vet man från början att det är Vova som är sjuk i berättelsen och då upplevs kanske inte 
den vita färgen på den vuxna hunden som sjuk men detta är en personlig tolkning och det 
kan vara något att tänka på. Boken talar inte om ifall den vita hunden är en pappa, bror, 
anhörig eller vän. Det är upp till läsaren och målgruppen att själva bestämma utifrån sig 
själva. 
Den tredje bokkaraktären ska spegla sjukhuspersonal och har blivit gestaltad som en gi-
raff. Giraffen är gul och svart, den använder två av tre signalfärger, den tredje signalfär-
gen är röd och den finns med i korset på sjukhuset som jag nämnde tidigare och också 
blodet i röntgenbilderna av Vova på sid fem-sex och sidorna tretton-fjorton. Gult är tydli-
gen en intensiv färg som inte lämnar oss ifred enligt Ann-Forslind. Färgen är stimuleran-
de med får oss också irriterande. Gult är den första färgen spädbarn uppfattar. Det är en 
typisk ljus färg som är svår att får mörk (Färg, 1990, s.45) Gult och rött skapar en upp-
rymd stämning enligt Bergström (Effektiv visuell kommunikation, 2000, s. 229). Enligt 
Forslind är rött en intensiv färg, rött drar till sig uppmärksamhet och varnar oss. Används 
i varnings skyltar och varningslampor. (Färg, s.45 1990). Jag ställer mig kritisk till Fors-
lids tankar kring färg då jag inte får reda på vart källan till ”Gult är den första färgen 
spädbarn uppfattar” kommer ifrån. 
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Material, form och storlek 

Boken om Vova har laminerats. Små barn tuggar gärna och har saker i munnen. Om bo-
ken ska finnas med på sjukhuset är det bra om den är i ett material som går att torka av 
med tanke på alla bakterier som man inte vill ska föras vidare. Tunna sidor är lätta att riva 
sönder. En tjock pekbok i kartong är att föredra. Idag finns det pekböcker i alla möjliga 
bitvänliga former och även böcker att ha med sig i badkaret. Kåreland skriver i möte med 
barnboken att ”genom pekboken grundlägger barn en vana att umgås med och ha roligt 
med böcker, vilket kan ha betydelse för deras intresse för böcker och läsning senare i 
livet” (2001, s.58). Även här kan jag referera till Älmhults bibliotek och se att de flesta av 
böckerna på småbarnsavdelningen är runt 15x15 cm och har boksidor i kartong. Jag ut-
gick från formatet på småbarnsböckerna och arbetade med en bok anpassad till ett litet 
barns kropp.  

Typsnitt 
Typsnittet är Corbel, det är korta texter med en textgrad på 16pt.  
	  
Exempel:	  Corbel	  16pt	  	  
 
Det här är en genomsnittlig radlängd i boken med 16 punkter 
I	  Vovas	  kropp	  finns	  det	  arga	  cancerceller.	  

Layout 
Eva Jais Nielsen skriver i boken Tidskriftdesign (2004, s.292) att en bra layout organise-
rar och orienterar. När jag har arbetade med pekbokens layout arbetade jag mycket med 
bildernas läsriktningar, hur tittar Vova i bilderna. Oftast tittar Vova inåt i boken men det 
händer att blicken eller kroppen tar sig ut i marginalerna. Jag har också arbetat med utfal-
lande bilder, bilder som fortsätter utanför sidan. Jag har medvetet gjort det för att inte 
behöva rita ut hela Vovas kropp men också som Lasse Frank beskriver i kapitlet om gra-
fisk form i boken Bild och form för Informationsdesign (2004, s.222) att bilden kan ge 
spänst och rörelse åt sidan men har jag otur skapar det problem med balansen. Tyvärr fick 
jag ingen återkoppling på layouten i utprovningen. 

Manér och programvara 
Bilderna har först skissats fram med blyerts, konturer har fyllts i med svart tuschpenna. 
Därefter har jag scannat bilderna, frilagt och fyllt dem med färg i Photoshop. Layouten är 
satt i In Design. Färgskalan är framtagen med Pantone color bridge coated EURO. 
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Fas 3 – Gestaltning-Utprovningsmaterialet/pekboköckerna 
Detta är resultatet av observation, skisser och samtal. Det blev två laminerad pekböcker. 
Böckerna är fortfarande skisser men mer tekniskt arbetade än de tidigare skisserna. 
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Vova

0/0/0/34

Belysning sjukhus
Giraff
0/0/35/0

Framsida, baksida,
färdigbehandlad
40/38/0/0

Cytostatika-
behandling
16/0/40/0

Blodet
Sjukhuset
0/100/89/0

Ögon

0/0/0/82

Hjärtat

0/100/89/10

Cytostatika

35/10/0/0

Sjukhuset

38/0/15/0

Efterbehandling

9/45/0/0

Cancer

56/75/0/0

Mätning, vägning, 
puls,temp, blodtryck
32/0/31/0

Tappa håret, peruker

30/14/0/0

Bakgrundsfärger till sidorna i pekboken.

Färgpalett Vova får cytostatika, CMYK
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Sammanfattning och analys av gestaltning 
 
Bokens huvudbudskap är att visa en medicinsk process men bakom boken finns barn med 
deras familjer som har en längtan om att cancern ska försvinna. Jag har försökt att för-
medla någon form av stämning i boken, ett lugnt tempo men med en patient med energi 
så som de barn jag fick följa på avd. 64.  
En utmaning i gestaltningen har varit färgsättning och färgtolkning. Hur sätter jag ord på 
färg och vart hittar jag rätt information som är trovärdig? Upplevelsen av färg är subjek-
tivt och lyssnar jag runt på min omgivning har många olika känslor till olika färger.  Se-
dan har vi färger som vi lär in dagligen i samhället som trafikskyltar med sin röda/gula 
och svarta kombinationer, skyltar som ska signalera till min uppmärksamhet. Jag har för-
sökt att använda mig av de färger som man använder i trafiken för att skapa någon form 
av uppmärksamhet t.ex. det röda korset som symboliserar sjukhuset, den gula bananen 
som symboliserar mat och den röda tandborsten om vikten av att borsta tänderna.   
Bildmaneret har kommit fram genom mycket skissande för hand. Det har varit kul och 
inspirerande att jobba med penna, papper, skanner och dator för att ta fram ett förslag på 
pekboken.  
Det är också viktigt att tänka på bokmaterialet, ska det vara kartong eller plast, giftfria 
material som är miljöcertifierade. Kan ett litet barn hålla i boken och passar den till en 
liten bebis som bara har förmågan att lyssna och titta på bilderna? För den allra minsta 
vill jag förmedla enkla kontrastrika bilder, bilder att peka på.  
Hur mycket text ska det vara i boken vad ska det stå om det nu ska vara någon text! Hade 
det varit bättre att jobba med någon som satte texten för att få de båda böckerna att kän-
nas lika trovärdiga i utprovningen?  
 
Bergström säger att ”Bekräftelse på ett bra samspel är faktiskt att man som mottagare 
inte förstår text och bild var för sig utan först ihop. Inte förrän då går budskapet i hela 
sin vidd fram” Motsatsen blir då att både bild och text kommunicerar samma sak och blir 
övertydligt, risken finns att mottagaren tycker att det blir tråkigt och förutsägbart (2000 
s.195)  
 
Gestaltningen har varit beroende av observationer. Observationerna har varit det viktigas-
te momentet för att återge verkligheten i pekboken.  
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Diskusson, vidare forskning och slutsatser 

Diskussion  
Hur kan då boken om Vova bli ett stöd för målgruppen 0-3 år och deras anhöriga? 
Min första tanke är att boken finns med under det möte med sjukhuset då behandlings-
form har bestämts och i det möte då man talar om hur behandlingen kommer att gå till i 
det här fallet cytostatikabehandling. Barnet är med från början i diskussionen och begrepp 
och ord som sägs kan visualiseras. Boken följer sedan barnet och anhöriga under hela 
behandlingstiden. Barnet och anhöriga kan ha någonting att jämföra sig med och prata 
kring. Boken kan även följa med till barnets förskola så att barnet kan peka och berätta 
vad som händer under de perioder barnet är borta och inte kan vara med sina vänner. Ef-
ter ett samtal med en av föräldrarna som var med under min observation 2012, pratade vi 
om de böcker Lunds barnonkolog har på avdelning 64. En av böckerna var ”Eugen och 
den dumma knölen” (Sommer och Grotzer 2004). Barnet som då var 4år hade vid tillfälle 
tagit med sig sitt eget exemplar av boken till sitt daghem för att återberätta vad som hän-
der under barnets egen behandling. Barnet fick då relatera bilder och miljö till sin egen 
verklighet och också förklara på sitt eget sätt vad som händer ”just nu” för sina förskole-
vänner. 
Det material som Landstinget i Kronobergslän har gett ut inför 2 ½ år kontrollen är ett 
exempel på ett enkelt material som förbereder barn och familjer inför sjukhusmiljöer och 
det i början okända. En önskan om ett material för alla berörda oavsett språk hade varit 
det ultimata men det måste finnas en efterfrågan eller skapar man en efterfrågan om man 
börjar åldersanpassa informationsmaterial?  
Utifrån framställning och utprovningen kan informationsmaterialet om Vova byggas vi-
dare och om möjligt omarbetas där det finns behov. Det har blivit bra återkoppling på 
bilderna bland annat att göra Vova mer hårig från början för att tydligt visa att Vova tap-
par sitt hår. Möjligtvis ta med en bild om illamående och arbeta mycket mer med texten. 
Nackdelen med texten i bok två är att texter och textflöden kan ha gjort bok två mer 
komplicerad för läsaren och där av är det möjligt att båda familjerna tycker att boken utan 
text klarar sig bättre i utprovningen än boken med text. Båda barnen i utprovningen har 
återkopplat till delar av bilderna kring behandlingen det hade varit intressant att observera 
själva läsandet av pekboken med barn och föräldrar.  
Att familjerna i utprovningen, Johanna Perwe på Barncancerfonden och Lisa Hillström på 
barnonkologen i Lund tycker att boken fungerar som ett informationsmaterial under be-
handling är positivt. Jag hade gärna gjort en mer omfattande utprovning där barnen hade 
observerats av en oberoende person eller mig själv. En oberoende person känner inte bar-
net och kan då inte tolka in tidigare erfarenheter från barnet. En större grupp barn hade 
troligtvis gett mig mer svar på innehållet i boken.  
 
Boken är ett förslag på hur en informativ pekbok kan se ut för barn och anhöriga inför 
och under en cytostatika behandling. Om boken i slutändan ökar förståelsen för barn och 
anhöriga kan jag inte säga men mycket tyder på att det är bra att börja läsa för barn tidigt 
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och göra dem bekväma med böcker. Kåreland säger också att bildspråket är en viktig 
byggsten i kommunikationen människor emellan (s.42). Kåreland menar också på att 
pekboken finns till för barnet för att hjälpa barnet att namnge saker men i första skedet 
behövs en vuxen som studerar bokmaterialet med barnet och sedan måste barnet få till-
bringa tid med boken på egen hand.  
Ett bra sätt att förmedla ut ett informationsmaterial är att lämna ut det direkt under första 
mötet om behandlingsform. Ett material som får följa med under hela behandlingens resa.  
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Vidare forskning 

Gå ännu djupare in på hur barn tolkar bilder. 
Det hade varit intressant att förstå mer om hur barn tolkar bilder 
Som Kåreland beskriver har bilden många funktioner. ”Bilden ger kunskap och informe-
rar och påverkar. Vi bär många gånger med oss minnet av en bildupplevelse från barn-
domen genom livet” Kåreland säger också i Möte med barnboken att hur ett barn tolkar 
bilder är relativt outforskat område (2001, s.42).  
Att visa små barn röntgenbilder eller uppskurna bilder är intressant för att se hur mycket 
de förstår.  

Bok oavsett språk 
Ett av de ämnen man kan fortsätta jobba vidare på är vikten av böcker för alla oavsett 
språk. När frågan om text eller inte text till pekboken kom upp frågade jag Hillström om 
boken kunde skrivas på engelska. Jag fick jag svaret att det hade varit bättre på Arabiska 
då det är fler familjer som pratar Arabiska. Pernilla Pergert, sjuksköterska, Stockholm, 
forskar kring situationen för familjer i barncancervården med utländsk bakgrund säger i 
en intervju i boken När barncancer inte fanns (2009, s.90) att ”Föräldrarna är oerhört 
viktiga för barnets vård och tillfrisknande. Därför är det av stor betydelse att vi i vård-
personalen tar ansvar för kommunikationen med föräldrar och barn” 

Bok på webben 
Anledningen till att jag har valt att illustrera och prata om pekboken som en fysisk bok är 
för att den ska finnas för alla, barnet ska få vara oförsiktig med boken, tugga bära och 
bläddra på sitt sätt men det hade också varit kul att ta pekboksmaterialet vidare till Web-
ben som en App. till en smartphone eller läsplatta och möjligtvis göra den interaktiv. 
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Slutsatts  

Frågeställningen 
Hur kan en informativ pekbok utformas till ett barn i en kommande cytostatikabehand-
ling, för att öka förståelsen för den kommande behandlingsformen och även finnas med 
som ett material för barnet, anhöriga och vårdpersonal att prata kring.  
 
Relevant innehållet 
Först funderade jag på innehållet i boken och bestämde mig föra att arbeta med observa-
tioner för att få ett så exakt flöde som möjlig och se detaljer.  
Två observationer har skapat bokens handling, tempo och uttryck. Observationerna har 
haft en avgörande betydelse för att pekbokens bildmaterial ska bli så relevant som möj-
ligt.   
 
Att skapa tydliga förenklade bilder som har hög igenkänningsfaktor  
När jag har varit på Älmhultsbibliotek och analyserat de pekböcker som finns är enkelhe-
ten det som går som en röd tråd igenom böckerna.  
Jag har arbetat med förenklade bilder där figurerna inte har skuggor eller onödiga detal-
jer. De varierade linjetjocklekarna är tänkt att göra bilderna mer tydliga och informativa. 
 
Behändig bokstorlek för små händer  
Jag har tittat på ett antal pekböcker på biblioteket i Älmhult och tagit fram ett genomsnitt-
ligt mått, 15x15cm som bör fungera för en liten person med små händer.  
 
Hållbart bokmaterial 
De två utprovningsböckerna är laminerad för att vara enkla att torka av i en sjukhusmiljö. 
Boken är tänkt att vara tuggvänlig, möjligtvis tillverkad i hårdare kartong och ett giftfritt 
miljöcertifierat material. 
 
Arbeta med text eller ingen text alls. 
Två pekböcker skapades en med text och en utan. Utprovningsgruppen blev för liten för 
att få ett relevant svar om pekboken fungerade bättre med text eller utan text. Barncancer-
fonden ser hellre boken med text för att ha en stödtext som lotsar en genom boken. 
 
Förstå barns utveckling från 0-3 år 
För att finna stöd i att skapa ett informationsmaterial för den absolut yngsta målgruppen 
0-3 år fick jag söka stöd i litteraturen om barns kognitiva utveckling mellan 0-3år och 
barns tidiga möte med litteraturen för att försöka förstå och bli motiverad att arbeta med 
den yngsta målgruppen. Jag ställer mig kritisk till mina källor men uppskattar att läsa om 
små barns nyfikenhet och inlärning.  
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Gott exempel 
Helena Nyström barnhälsovårdssamordnare i Kronobergslän såg ett behov av förbere-
dande material vid barn 2,5 års kontroll och tog ett eget initiativ för att få fram ett materi-
al. De resultat Helena har fått är att familjerna är mer förberedda inför besöken på BHV 
och färre familjer måste boka ett nytt besök för att deras barn vägrade att göra vissa mo-
ment. Det i sin tur sparar pengar i vården. Målet är att pekboken kan ge samma resultat 
för barn och anhöriga som BHVs folder har gjort. 
 
Vad säger Barncancerfonden? 
Respons från Barncancerfonden är att de inte har den typen av bok i sitt sortiment och de 
tror att pekboken kan komplettera deras sortiment på ett bra sätt (Mailkontakt, Johanna 
Perwe 2014)  
 
Till sist 
Jag avslutar med de rader jag började mitt examensarbete med, de rader från Barncancer-
fonden som har motiverat mitt arbete.  
 
”Att inte ha kontroll och inte förstå vad som händer ökar rädsla och oro men även smär-
ta. Därför är det viktigt med åldersanpassad förberedelse och information till barnet  
inför behandlingar och undersökningar” 
(Barncancerfonden 2009 s.13). 
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Bilagor 

Utprovningsformuläret  
1. Utprovning bok 1, utan text, för barnet observerat av läsaren 
2. Utprovning bok 2 med text, för barnet observerat av läsaren 
3. Utprovning till den som läser boken 
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Camilla Binz
Mälardalens Högskola Eskilstuna

Informativ Illustration – Informationsdesign, IDP  
Utprovningsformulär Examensarbete  2013

Kan barnet relatera bilderna 
till sig själv?

Ja Nej

Om ja, hur?

Om ja, hur?

Om ja, vad?

Om ja, vilken eller vilka bilder?

Om ja, vilken eller vilka bilder?

Om ja, vilken eller vilka färger?

Om annan, vem?

Om ja, vem säger eller
pekar barnet på i boken?

Hur gammal är barnet 0-1år 1-2år 2-3år

Vem är vova för barnet? Han AnnanHon Hen Vet ej/oklart

Vet ej/oklart

Ja NejKänner barnet igen någonting i
boken?

Vet ej/oklart

Ja NejÄr det någon eller några bilder
i boken barnet har reagerat speciellt på?

Vet ej/oklart

Ja NejReagerar barnet på någon eller några
färger i boken?

Vet ej/oklart

Ja Nej Vet ej/oklartFörstår barnet bilderna som tolkar 
kroppen innuti?

Ja Nej Vet ej/oklartKan barnet relatera bilderna till 
sin behandling?

Kan barnet peka eller säga vem som
får medicin i boken?

Ja Vet ej/oklartNej

Utprovning bok 1, Vova får cytostatika

Annan ålder/
hur många år

1

2

3

4

5

6

7

8
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Camilla Binz
Mälardalens Högskola Eskilstuna

Informativ Illustration – Informationsdesign, IDP  
Utprovningsformulär Examensarbete  2013

Kan barnet relatera bilderna 
till sig själv efter att du har läste
texten?

Ja Nej

Om ja, hur?

Om ja, hur?

Om ja, vad?

Om ja, vilken eller vilka bilder?

Om ja, vilken eller vilka bilder?

Om ja, vilken eller vilka färger?

Hur gammal är barnet 0-1år 1-2år 2-3år

Om annan, vem?

Vem är vova för barnet efter att 
du har läst texten?

Han AnnanHon Hen Vet ej/oklart

Vet ej/oklart

Ja NejKänner barnet igen någonting i
boken efter att du har läst texten?

Vet ej/oklart

Ja NejÄr det någon eller några bilder
i boken barnet har reagerat speciellt på
efter att du har läst texten?

Vet ej/oklart

Ja NejReagerar barnet på någon eller några
färger i boken efter att du har 
läst texten

Vet ej/oklart

Ja Nej Vet ej/oklartFörstår barnet bilderna som tolkar 
kroppen innuti efter att du har 
läst texten?

Ja Nej Vet ej/oklartKan barnet relatera bilderna till 
sin behandling efter att du har läst 
texten?

Utprovning bok 2, Vova får cytostatika med text

Annan ålder/
hur många år

Om ja, vem säger eller
pekar barnet på i boken?

Kan barnet peka eller säga vem som
får medicin i boken efter att du har 
läst texten?

Ja Vet ej/oklartNej1

2

3

4

5

6

7

8
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Vart kan boken användas. Fyll i de 
platser du tycker!

Sjukhuset Hemma Dagis/Dagmamma

Är det någon av följande rubriker 
du har synpunkter om?
Svarar du ja får du gärna skriva din 
åsikt efter de olika rubrikerna! Bilder

Färger

Text

Bokens format

Layout/formgivning

Är pekboken ett stöd/hjälpmedel 
under behandlingen?

Föredrar du boken med eller utan text?

Ja Nej Vet ej

Ja Nej Vet ej

Camilla Binz

Mälardalens Högskola Eskilstuna

Informativ Illustration – Informationsdesign, IDP  

Utprovningsformulär Examensarbete  2013

Hur gammal är barnet? 0-1år 1-2år 2-3år

Utprovning  3, Vova får cytostatika. Till den som läser!

Annan ålder/

hur många år

Varför med text

Varför utan text

1

2

3

4


