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Sammanfattning 

I detta arbete har jag tagit fram ett gestaltningsförslag till ett 
informationsmaterial om tandvård för målgruppen barn i åldern 6-8 år.  

Jag har undersökt hur bildberättelser kan användas tillsammans med 
informativa illustrationer för att förmedla information om tandvårdsbesök till 
målgruppen. Både informationsmängden och innehållet har anpassats efter 
målgruppens behov och kunskaper.  

De metoder jag har använt för detta är en intervju med en tandläkare och 
observation av en tandvårdsundersökning för att få en tydlig bild av vad som 
sker under en rutinundersökning. Genom att göra en målgruppsanalys och en 
kort omvärldsanalys har jag fått fakta om målgruppen och hur andra har gjort 
för att kommunicera med barn om samma ämne. Med utgångspunkt i 
informationsdesign har jag tillämpat teorier om visuell berättarteknik, kognition 
samt principer för gestaltning och layout.  

Utifrån de teorier jag använt och de resultat som kommit fram har jag skapat ett 
gestaltningsförslag som behandlar de olika delarna av en rutinundersökning hos 
tandläkaren.  
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Abstract  

In this thesis I have developed a designproposal for a material about dentalcare 
with children between the ages 6-8 as my targetgroup.  

The intention with this thesis is to research how picturestories can be used with 
informative illustrations to communicate information about dentalcarevisits to 
the targetgroup. Both the amount of information communicated and the content 
has been adapted according to the targetgroups needs and knowledge.  

To accomplish this I have done an interview and an observation of a dental 
examination to ger a clear picture of the sequence of events regarding what 
happens during a routine dentalappointment. By analysing the targetgroup and 
doing a brief environmental scanning I have acquired useful facts about the 
targetgroup and an idra of how others have communicated information to 
children about the same topic. With informationdesign as my standpoint I have 
applied theories about visual storytelling, cognition and principles of design and 
layout.  

With these theories and the results of methods used I have created a 
designproposal in wich I process the different parts of a routine dental 
examination with picturestories as my medium.  
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Inledning 

Bakgrund 
I Sverige blir man kallad till tandläkaren för första gången vid 3års ålder.  
Därefter skickas en kallelse till besök varje eller vartannat år fram tills det att 
man fyller 19 år. Vad som görs under dessa kontroller skiljer sig beroende på 
ålder. Vid 3 år görs endast en enkel tandräkning, men ju äldre man blir desto 
mer djupgående blir undersökningarna.   
Tandvårdsrädsla är ett vanligt problem bland barn. Så mycket som var tionde 
barn känner rädsla inför att gå till tandläkaren. Rädslan kan grunda sig i många 
orsaker, men ofta handlar det om att barnet känner sig stressad inför besöket då 
det är en ovan och främmande situation. Det kan också handla om att barnet har 
haft tidigare upplevelser hos tandläkaren som upplevts obehagliga eller 
smärtsamma eller att barnet har påverkats av någon i sin närhet. En vanlig 
problematik hos patienter som är tandvårdsrädda är att det känns nervöst eller 
ångestfyllt innan och under besöket då det är en situation där individen inte har 
kontroll över situationen och inte vet vad som händer (1177, 2012a). 
Tandvårdsrädsla går ofta över när man kommer upp i ålder, men fortsätter det 
upp i vuxen ålder kan det synas skillnader i munhälsan. Det är inte heller 
ovanligt att tandvårdsrädda har flera hål i tänderna (1177, 2012b).  

Problembeskrivning 
Trots att tandvårdsrädsla är ett vanligt problem bland barn finns det inte mycket 
information som hjälper barnen att komma över eller hantera sin rädsla. En 
sådan liten sak som ett tandläkarbesök kan för ett barn kännas väldigt stort och 
skrämmande.  

Det finns inte mycket material att hitta vad gäller information om 
undersökningar för barn över tre år, det material som finns handlar om första 
tandläkarbesöket och riktar sig till 3-åringar. Det saknas material som beskriver 
vad som händer när rutinkontrollerna hos tandläkaren blir mer undersökande. I 
nuläget finns det ingenstans att ta reda på vad som kommer att ske under 
besöket, utan det får barnet veta först när de kommer dit.  

Syfte 
Syftet med mitt arbete är att skapa ett informationsmaterial som kan informera 
målgruppen om vad som kommer att ske under ett rutintandläkarbesök för att 
de ska känna sig trygga i den obekanta situationen.  
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Tanken är att nå dem med information om ämnet tidigt, innan de blir rädda för 
att gå till tandläkaren. Rädsla, oro eller en känsla av stress kan ett 
informationsmaterial hjälpa till att dämpa dessa känslor. Att få mer information 
om vad som kommer att ske gör att man får mer kontroll över situationen och 
då inte känner sig lika rädd (1177, 2012b). I och med att oron och stressen över 
en förhållandevis obekant situation är en stor faktor i tandvårdsrädslan kan ett 
alternativ till lösning vara att informera och klargöra för målgruppen om vad de 
kommer att få uppleva. Materialet berättar om vad som kommer att hända under 
besöket och kan göra att det känns tryggare att gå till tandläkaren.  

Materialet skickas hem till målgruppen tillsammans med kallelsen till 
tandläkaren. På så vis kan barn som känner sig oroliga inför att gå till 
tandläkaren få tillgång till information innan själva besöket. Förhoppningen är 
att informationsmaterialet ska ha en lugnande effekt och ta bort stressen samt ge 
tillbaka lite kontroll över situationen till målgruppen.  

Frågeställning 
Hur kan bildberättelser utformas för att underlätta förståelsen av obekanta 
scenarion och föremål vid tandläkarbesök för barn i åldern 6-8 år?  

Målgrupp 
Den primära målgruppen är barn i åldern 6-8 år. Föräldrar och andra vuxna är 
en sekundär målgrupp. Detta för att barnen har begränsad läskunnighet och kan 
behöva hjälp att läsa materialet. Barns kallelser skickas adresserade till 
föräldrarna. Det gör det troligt att barn och förälder eller någon annan vuxen 
kollar på materialet tillsammans med barnet. Eftersom det med stor sannolikhet 
är föräldern som tar barnet till tandläkarbesöket känns det naturligt att föräldern 
ska hjälpa barnet att förbereda sig innan besöket.  
Anledningen till valet av målgrupp är att det är i 6-årsåldern som de permanenta 
tänderna börjar komma fram. Tandväxlingen kan ta allt ifrån tre till sju år, det 
skiljer sig från barn till barn (1177, 2012c). I detta skede blir 
tandundersökningarna mer djupgående.  

Avgränsningar 
Arbetet har avgränsats till de rutinundersökningar hos tandläkaren som man 
kallas till tandläkaren en gång varje år eller vartannat år beroende på tandhälsa 
under tidigare undersökningar. Dessa besök sker oavsett om det finns några 
problem med tänderna eller inte och det finns då bestämda punkter att gå 
igenom som är lika vid varje besök. Trots att detta arbete är avgränsat till 
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rutinundersökningar ska det även gå att ta detta arbete och utveckla det vidare 
för att skapa andra informationsmaterial inom samma område. Materialet 
innehåller text och bild i samspel men fokus ligger på bilderna, då min 
kompetens ligger i att illustrera.  

Vad gäller målgrupp har jag avgränsat mig till barn i 6-8 års ålder. Arbetet är 
inte anpassat efter barn med speciella behov, exempelvis något slag av 
funktionsnedsättning.  

Ambitionen för detta arbete är inte att skapa en färdig produkt utan ett utkast till 
gestaltning. Detta är ett förslag på en lösning.  
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Metod 

I detta avsnitt avhandlas de metoder som använts till hjälp för att besvara 
frågeställningen som ställts.   

Målgruppsanalys 
Målgruppsanalys utförs för att få en bild av målgruppen på individnivå. En 
målgruppsanalys kan bidra med en inblick i hur målgruppen tänker och 
bearbetar information. I denna analys ligger fokus på de inre faktorerna. De inre 
faktorerna handlar om målgruppens beredskap för informationen, vad de har för 
förhållande till ämnet och vilka kunskaper de har. (Larsson 2008 s.150-154).  

Med hjälp av målgruppsanalysen lyfts information som är viktig för att nå 
målgruppen med budskapet. Till grund för denna analys ligger litteratur som 
behandlar barns utveckling, barns inlärning och hur de uppfattar bilder. 
Målgruppsanalysen är ett hjälpmedel för att kunna anpassa gestaltningsförslaget 
efter målgruppens behov och kunskaper, både vad gäller information och 
illustrationer.  

Omvärldsanalys 
Omvärldsanalysen genomfördes metodiskt genom att jämföra material som 
handlar om samma ämne som mitt arbete. En omvärldsanalys går ut på att se 
vad andra gjort inom samma område. Att se över och kort analysera dessa 
material kan ge en överblick av hur andra har arbetat för att nå målgruppen med 
information. I huvudsak ligger fokus i analysen på vad de valt att visa, vilket 
tilltal som används både i bild och text och hur händelseförlopp har visats i 
materialet samt hur karaktärerna är utformade.  

För att analysera bildmaterialet användes formalanalys. En formalanalys ser på 
bildens kvaliteter vad gäller former och låter formerna vara innehållet i bilden 
och tala för sig själv (Borgersen och Ellingsen 1994 s.150). Bilden ligger i 
fokus, och man tittar bland annat på komposition, färg och form. Alla dessa 
faktorer påverkar hur bilden uppfattas (Eriksson 2009 s.67).  

Observation 
Öppen observation innebär att deltagarna vet om observatören och som 
observatör är det då möjligt att arbeta friare och t.ex. ställa frågor under 
observationen (Holme och Solvang 1997 s.111-113). I mitt fall gav observation 



9 
	

en möjlighet att se hur tandläkarna arbetar och ger en helhetsbild av hur ett 
rutintandläkarbesök går till. Händelseförloppet under undersökningen blev 
också klart och tydligt med hjälp av observation, bland annat i vilken ordning 
de olika delarna av undersökningen görs och hur de utförs.  

Intervju 
I en kvalitativ intervju är utgångsläget ofta att söka efter mer kunskap om något 
för att kunna förstå det bättre (Holme och Solvang 1997 s.99). Syftet med 
intervjun var att ta reda på vad som sker under en rutinundersökning, vilka olika 
delar en undersökning innehåller, hur tandvården jobbar med tandvårdsrädsla 
samt hur undersökningar skiljer sig mellan barn och vuxna. Intervjun gav även 
möjlighet att ta del av tandläkarens erfarenheter och kunskaper.  

Intervjun var semistrukturerad. Det fanns förberedda frågor och ämnen att 
behandla, men samtalet var flexibelt. Det ger den som intervjuas stor möjlighet 
att utveckla sina tankar och synpunkter (Denscome 2016 s.266). I 
planeringsstadiet av en intervju kan det vara bra att tänka igenom vem som är 
mest lämpad att intervjua, det vill säga vem som kan ha de svar som eftersöks 
(Häger 2007 s.222).  

För att få mer information om ämnet gjordes en intervju med klinikchefen på 
folktandvården city. Hon har arbetat som tandläkare länge och har stor 
erfarenhet av att jobba med barn. Nu har hon som chef även översikt över hur 
kliniken arbetar med barn och tandvårdsrädsla.  
Det är bra att tänka på hur frågorna formuleras. Öppna frågor ger mer utförliga 
svar eftersom den som intervjuas inte kan svara kort utan tvingas till att 
utveckla sina svar (Häger 2007 s.57). Det kan vara bra att tänka på för att få ut 
så mycket som möjligt av intervjun och få utförliga svar. Syftet med intervjun 
var att ta del av fakta om ämnet, men även hennes erfarenheter med att arbeta 
med barn.  

Användartest 
För att se hur väl min gestaltning uppfyllde sitt syfte utfördes användartester. 
Användartester ger insikt i hur gestaltningen fungerar för målgruppen och om 
designen uppnår de mål som är satta (Baer 2008 s.86-87).  
Användartesterna gick till så att barn i målgruppen fick interagera med 
materialet tillsammans med en vuxen. Under tiden observerades de för att få en 
uppfattning om hur väl gestaltningen mottogs och om det fanns några 
problemområden. Efteråt ställdes enkla frågor för att ta reda på hur väl de 
förstod informationen i materialet, hur de uppfattade karaktärerna i berättelsen 
samt fånga upp deras åsikter om materialet.  
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I användartestet deltog två barn ur målgruppen. Det fanns en spridning i ålder 
mellan barnen för att få en bättre bild av målgruppen. Undersökningen var 
kvalitativt utförd med endast ett fåtal deltagare. I och med det lilla antalet 
deltagare var det möjligt att undersöka djupare (Holme och Solvang 1997 s.94). 
Barnen som medverkade i användartestet kontaktades genom ett fritidshem. En 
fritidspedagog fungerade som mellanhand till föräldrarna för att kunna få deras 
godkännande för barnens deltagande. Fritidspedagogen var även del av den 
sekundära målgruppen och deltog i testet.  

En nackdel med att utföra användartester med barn är att de är ovana vid 
situationen och lättpåverkade. Denscombe (2016 s. 111-112) tar upp att det kan 
lätt ske att användare beter sig annorlunda om de vet att de blir observerade. 
Effekten av detta kan vara olika från person till person. Vissa kan bli osäkra och 
bete sig annorlunda på grund av det eller så kan de försöka anpassa sitt 
beteende efter vad de tror förväntas av dem. Det gör att det kan vara svårt att 
ställa frågor till barn. Det gäller att använda öppna frågor, inte ha för bråttom 
och inte bli otålig om barnet inte svarar. Att möta barnet som en jämställd och 
anpassa frågorna efter barnets ålder och erfarenheter är viktigt (Häger 2007 
s.192-193). 
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Etiskt förhållningssätt  

Det finns en hel del etiska aspekter att ta hänsyn till under arbetsprocessen. De 
bör man förhålla sig till för att folk ska känna sig trygga och så att ingen ska 
känna sig kränkt av ens arbete.  

Intervju 
Det är i en intervjusituation relevant att tala om vad intervjun ska användas till 
och i vilken egenskap personen intervjuas. Man bör även visa hänsyn om den 
som intervjuas inte har stor vana vid situationen (Häger 2007 s.176-177).  

Observation 
Denscombe (2016 s.309) menar att vid deltagande observation, oberoende av 
vilken grad av deltagande, bör den utföras på ett etiskt sätt. Det finns alltid en 
risk med observation att information som är konfidentiell hamnar fel eller 
liknande. Vid öppen observation kan deltagarens samtycke lätt fås (Denscombe 
2016 s.307). Under observationen är det bra att vara tydlig med att berätta vem 
man är, varför observationen genomförs och vad det insamlade materialet ska 
användas till.  

I situationen hos tandläkaren är patienten i ett utsatt läge och som observatör är 
det avgörande att tänka på att inte sprida känslig information. Tandläkare har 
tystnadsplikt och får därför inte sprida information om deras patienter och som 
observatör behöver man också ta hänsyn till detta.  

Användartest 
Ur ett etiskt perspektiv är det problematiskt att låta barn delta i experiment eller 
tester då det kan vara svårt att få informerat samtycke av barn. Enligt lagen om 
etikprövning 18 § ska barn informeras om vad forskningen innebär och ge sitt 
samtycke. Även vårdnadshavare ska informeras och samtycka till forskningen 
och barnets deltagande (Codex.vr.se, 2016). Målgruppen som detta arbete riktar 
sig till är minderårig, det innebär att för att kunna testa gestaltningen på dem 
behövs målsmans tillstånd. Målsman måste även veta vad som godkänns, d.v.s. 
vad testet kommer att innehålla, hur informationen som utvinns ur testet 
hanteras och även vad det ska användas till.  

Användartest med barn är även känsligt då barn kan vara blyga inför en 
främling eller bli nervösa av frågor som de inte vet hur de ska svara på. Det är 
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något som kan vara bra att ta hänsyn till vid arbete med barn. Det kan lätt hända 
att de blir nervösa av den ovana situationen och därför har svårt att svara på 
frågorna.  

Normkritik 
Vid skapande av material som detta är det en viktig del att tänka och arbeta 
normkritiskt. Normkritik handlar om att ifrågasätta de normer som finns i 
samhället och den makt som är kopplad till dessa normer. Det ”normala” är 
normen och det som inte passar in ses som avvikande och kan uppfattas som 
icke önskvärt (Jämställ, 2014). Ett normkritiskt förhållningssätt är bra att 
förhålla sig till då man med hjälp av det kan se vilka normer man själv bidrar 
till att stärka, medvetet eller omedvetet, vad gäller bland annat kön, sexualitet 
och klass. Det kan vara värt att som formgivare reflektera över hur man 
porträtterar information.   
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Teori 

Detta avsnitt är en genomgång av de teorier som legat till grund för arbetet. De 
teorier som har ansetts vara relevanta för arbetet finns redogjorda för nedan.  

Utveckling och inlärning hos barn 
För att kunna skapa ett informationsmaterial som når fram till målgruppen 
behövs det tas reda på hur de hanterar information, hur de lär sig/minns.  

Barn utvecklas allteftersom de blir äldre. Detta gäller även deras förmåga att 
hantera och ta in information. Ett tydligt exempel på detta är att barn som är 5 
år endast klarar av att hantera fem informationsenheter medan barn i 8-års ålder 
och över klarar av upp till sju informationsenheter (Wood 1999 s.45). Även 
koncentrationsförmågan hos ökar ju äldre barnet blir (Wood 1999 s.87).  Detta 
gör att vid skapande av material som riktar sig till barn ska man tänka på att de 
ska orka hålla koncentrationen uppe genom hela materialet. Det kan vara värt 
att tänka på att hålla informationen till det mest relevanta delarna av ämnet. 
Wood (1999 s.88-89) menar att nyckeln till att få barn att minnas något är 
upprepning, strukturering och meningsskapande av information.  

Kognitiv psykologi 
Kognitiv psykologi handlar om hur vi bearbetar information. Information finns 
överallt i omvärlden och kognition handlar om hur denna information tas in, får 
mening och utnyttjas (Groome 2010 s.27). Den kognitiva förmågan ökar när 
man blir äldre. Barn utvecklas ju äldre de blir men utvecklingen har egentligen 
inte med ålder att göra utan handlar snarare om samlade erfarenheter (Wood 
1999 s.55-56). Det gör att det kan vara svårt att veta exakt var barnen ligger på 
den kognitiva utvecklingsskalan.  

De kognitiva processer som sker när information tas in och hanteras ser ut så att 
först tas information emot av sinnesorganen och analyseras. Hjärnan börjar 
därefter arbeta för att skapa mening av informationen som tas in för att kunna 
förstå den. När informationen sedan registreras lagras den och blir inlärd. 
Lagringen gör att man vid tillfälle i framtiden kan plocka fram informationen 
och använda den (Groome 2010 s.28).  

Vid skapande av informationsmaterial måste man reflektera kring den kognitiva 
belastningen materialet kan medföra hos målgruppen. Kognitiv belastning 
innebär att arbetsminnet får för mycket information att hantera på en gång. De 
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kan delas in i tre kategorier av kognitiv belastning. Den första är inre kognitiv 
last. Den sortens last måste finnas för att man ska lära sig informationen i 
materialet. Inre kognitiv last handlar om uppgiften i sig och kan endast minskas 
med en enklare uppgift. Den andra kategorin handlar om informationen 
mottagaren får och de aktiviteter som krävs. Den kategorin kallas ineffektiv 
kognitiv belastning och den stör inlärning medan den tredje kategorin, effektiv 
kognitiv belastning, ökar inlärning. Effektiv kognitiv belastning baseras på 
formgivarens designbeslut, bland annat vilken information som presenteras för 
mottagaren och hur den presenteras (Paas, Renkl och Sweller 2003 s.1-3). Är 
ämnet förutbestämt kan man endast påverka de två sista kategorierna av 
kognitiv belastning, ineffektiv och effektiv kognitiv belastning. Dessa kan 
minskas genom att se till att mottagaren får den information som behövs för att 
förstå materialet och att det inte finns några luckor i informationen som kan 
ställa till det. Det kan även minskas genom att se till att materialet är effektivt 
formgivet så inget missförstås på grund av hur det är framställt visuellt.  

Mentala modeller 
Inom den kognitiva psykologin finns uttrycket mentala modeller. Med det 
menas att när vi tänker och resonerar så skapar vi tänkta modeller av världen 
som vi sedan kan manipulera (Wood 1999 s.56). Groome (2010 s.315) 
beskriver mentala modeller som något som skapas utefter de givna premisserna. 
Han tar upp ett exempel med en text som beskriver hur varor står i ett kylskåp, 
och utifrån texten skapas en mental modell av hur kylskåpet med dessa varor 
skulle se ut. Ändras premisserna ändras även den mentala modellen. Glenberg 
och Langston (1992 s.147) menar att bilder kan fungera som hjälpmedel för att 
skapa mentala modeller. De mentala modellerna skapas i arbetsminnet och 
hjälper långtidsminnet lagra information. Vid användning av bilder främjas 
skapandet av mentala modeller som i sin tur hjälper till att lagra information. 

Bild och text i samverkan 
Det finns inga färdiga riktlinjer för hur man ska förhålla sig till förhållandet 
mellan bild och text i informationsmaterial. Nikolajeva och Scott (2000 s. 225-
226) har delat upp förhållandet mellan text och bild i ett antal kategorier. Bild 
och text kan ha ett symmetriskt förhållande. Det innebär att både bilden och 
texten berättar samma berättelse, de repeterar informationen i olika medier. 
Förstärkande förhållande innebär att bilderna kompletterar och förstärker 
texten, det ger kommunikationen mer komplex dynamik. Det finns också 
förhållanden som går ut på att bilden betonar texten eller tvärt om. Det är sällan 
man ser dessa text- och bildförhållanden renodlade, men det är ändå ett 
användbart sätt att kategorisera förhållandet mellan bild och text när man pratar 
om hur de verkar tillsammans.  
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Bilder kan tolkas på många olika sätt och behöver därför ofta kompletteras med 
en förklarande bildtext (Pettersson 2001 s.16). Holsanova (2010 s.52-53) 
skriver att samspelet mellan bild och text är avgörande för att kunna förmedla 
information. Det kan vara svårt att med endast text förmedla information, därför 
händer det ofta att text kompletteras med bilder för att underlätta 
meningsskapandet. Bild och text i samspel kan hjälpa varandra att tydliggöra 
information. Samspelet kan ske på olika sätt, texten kan styra tolkningen av 
bilden eller så kan de komplettera varandra. Med hjälp av text och bild i 
samspel kan man styra läsaren och dess tolkning av bilden.  

Förhållandet mellan text och bild har liten påverkan på skapandet av mentala 
modeller. Om bilden repeterar informationen i texten, eller tillför ny 
information påverkar inte skapandet av mentala modeller, så länge som bilden 
finns där för att komplettera texten (Glenberg och Langston 1992 s.146-147).  

Visuell berättarteknik 
Visualisering av händelseförlopp görs bäst med hjälp av ett antal stillbilder 
(Pettersson 2010 s.96). Eriksson (2009 s.157) menar att en serie av stillbilder är 
tydligare än en film vad gäller att visa ett förlopp eller en händelse. I bilder som 
visualiserar händelseförlopp kan illustratören välja vad som ska vara i fokus i 
de olika faserna, något som kan göra det lättare för mottagaren att minnas de 
olika delarna i förloppet och ge en tydlig överblick över händelsen. Människor 
tenderar att dela upp och skapa segment av händelseförlopp och delar upp 
händelsen i olika steg istället för att uppfatta händelseförloppet som 
kontinuerligt. Det gör att det kan kännas naturligt att dela upp ett förlopp i ett 
antal bilder. Illustratören kan då dela upp händelsen i logiska segment och 
illustrera för att belysa det viktigaste i de olika delarna (Holsanova 2010 s.82).  

McCloud (1993 s.64-74) beskriver vad som sker när händelser delas upp i 
sekvenser på detta sätt. Det kallas slutning och låter oss koppla ihop de 
illustrerade delarna till ett sammanhängande händelseförlopp. Man får på egen 
hand tolka in vad som sker mellan bilderna. Det finns flera sätt att använda 
slutning, ett av dessa är att man gör bildsekvenser händelse till händelse. Det 
går ut på att man i en bild visar en karaktär i början av en händelse och i nästa 
bild vad denna händelse leder till. Ett exempel på detta som McCloud tar upp är 
en person som tar sats för att slå på en baseball och i bilden efter har han slagit 
iväg den. Man kan då förstå att mellan bilderna har han slagit till bollen med 
basebollträet. Ett annat sätt är att visa händelseförloppet objekt till objekt. Man 
håller sig inom en scen och visar händelseförloppet med hjälp av objekt.  

Sekvensbilder är vanligt i serier, men finns även i många andra slags material 
och situationer (Cohn 2012 s.413). Cohn (2012 s.421-425) Ett narrativ kan 
delas upp i fem olika narrativa kategorier, den etablerande, den inledande, 
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förlängningen, toppen och avtoning.  Den etablerande delen av ett narrativ ger 
information om bland annat karaktärer och miljöer. Under denna del av 
narrativet sker inga stora händelser. I den inledande delen sätts den primära 
händelsen i sekvensen i rörelse. Förlängningen agerar som en slags paus innan 
toppen sker. Det är inte en kategori som måste finnas med men den finns till 
förfogande vid behov. Toppen är där det viktigaste i berättelsen händer, och 
markerar kulmen för en händelse. Denna händelse motiverar ofta kontexten för 
resten av sekvensen. Avtoningen sammanfattar och avslutar sekvensen. Genom 
att arrangera dessa på olika sätt kan berättelsen få olika slags narrativ och 
uppfattas olika.  

Det är stor skillnad mellan att designa för narrativ och att designa för 
informationssökning. Syftet med ett narrativ är att fånga mottagarens kognitiva 
tråd. Med det menas en sekvens som hålls i arbetsminnet och länkarna som 
sammanhåller dem. Vid lyckat berättande följer den kognitiva tråden den 
narrativa tråden. När det gäller narrativ har de flesta människor liknande 
upplevelse av materialet då det de ser samma visuella element i samma ordning. 
Upplevelserna skiljer sig fortfarande från person till person beroende på tidigare 
erfarenheter. I narrativet kan skaparen bestämma var fokus ska ligga och kan 
med hjälp av bland annat bildutsnitt rikta mottagarens uppmärksamhet (Ware 
2008 s.138-139). Ware (2008 s.143, 145) skriver att visuellt narrativ kan vara 
till hjälp för att uppfatta en scen, spatiala strukturer, förhållanden mellan objekt 
samt känslor. Det visuella narrativet kan vara ett hjälpmedel för att hålla 
mottagarens uppmärksamhet. Den spatiala layouten av komponenterna bör vara 
konsekvent i bildsekvensen för att förstå förhållandet mellan dem.  

Berättarteknik för barn 
Målgruppen är vana vid barnböcker, och är därmed bekanta med 
uppbyggnadssättet av narrativet. Nikolajeva (1998 s.35) skriver att något som är 
grundläggande i barnböcker är att händelseförloppet måste ha en tydlig början, 
mitt och slut. Barn har stora krav på kausalitet i berättelser, därmed måste 
händelserna vara tydligt ihopkopplade. Tas dessa händelser bort påverkas 
händelseförloppet i berättelsen. I barnböcker finns det vanligtvis endast ett 
tydligt förlopp som man får följa då barn inte klarar av att hålla fler handlingar i 
minnet på en gång (Nikolajeva 1998 s.42).  

Handlingen konstrueras ofta så att först presenteras karaktärerna och miljön, 
sedan finns en förutveckling som håller på fram till det att kulmen nås. Därefter 
kommer upplösningen för att berättelsen sedan ska nå sitt slut (Nikolajeva 1998 
s.36-37). Ett mycket karaktäristiskt drag för barnböcker är att de har lyckliga 
slut, det kan till och med ses som ett krav för en bra barnbok (Nikolajeva 1998 
s.40).  
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Informativa bilder 
Informationsbilder ska vara så optimala som möjligt vad gäller förståelse och 
tolkning med tanke på målgruppens förutsättningar. Relevans och anpassning 
efter målgruppen är viktigt att tänka på när man skapar bilder som ska förmedla 
information. Följande är några riktlinjer för vad man måste tänka på vid 
skapande av informationsbilder:  

• Det bör finnas bildtext som förklarar bilderna.  

• Använd enkla och fåtydiga bilder för att undvika missförstånd. 

• En bild får inte innehålla för mycket information, då är det bättre att 
dela upp komplex information i flera bilder.  

• Ordningen bilderna presenteras på är viktig för förståelsen.  

• Ha inte bilder endast för dekoration. Information är högsta prioritet.  

Färger och symbolanvändning bör vara konsekvent. (Pettersson 2001 s. 16). 
Pettersson (2001 s.23) tar även upp läslighet, läsvärde och läsbarhet hos 
informativa bilder. Läslighet syftar till bildens utförande, om bilden är tydlig 
och lätt att avläsa eller svårtydd och svåravläst. Läsvärde avser hur intressant 
bilden är för målgruppen. Läsbarhet har att göra med bildens funktion och hur 
lätt eller svårförstådd bilden är. Dessa tre begrepp kan fungera som en indikator 
för hur väl en bild förmedlar information och om det nått målgruppen.  

En bild som är pedagogisk ska beskriva ett objekt, begrepp eller fenomen för 
mottagaren. Hur bilden är gjord, om det är en linjebild eller en detaljerad 
fotorealistisk bild, är oviktigt (Eriksson 2009 s.123). En pedagogisk bild kan 
vara skapad med valfritt manér så länge som bildstilen inte hindrar förståelsen 
av bilden. Bildspråk i form av liknelser, metaforer och liknande kan användas i 
material som riktar sig till barn så länge det inte är allt för komplext eller 
svårtytt (Nikolajeva 1998 s.159).  

Till grund för bildtolkning ligger kontext, förkunskaper och preferenser 
(Holsanova 2010 s.72-74). Vid bildskapande för barn måste man ta hänsyn till 
att barn har begränsat med förkunskaper då de inte har hunnit få så mycket 
erfarenheter och kunskap ännu. Holsanova (2010 s.65) menar att det finns en 
del bilder man behöver lära sig att tolka då det finns regler för hur man ska se 
dem, några av dessa är grafer och kartor. Bilder med någon grad av realism 
tillhör inte den kategorin då de tolkas intuitivt vilket innebär att de lätt kan 
tolkas av barn. Detaljnivån på bilderna kan variera, barn har en tydlig förståelse 
för att bilden är en representation av ett objekt och inte själva objektet. Det kan 
vara bra att undvika abstrakta tecknade bilder för yngre barn om syftet är att 
informera. Abstrakta bilder stimulerar fantasin och skapar många associationer, 
något som inte är önskvärt i alla situationer (Pettersson 2001 s.21).  
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Gestaltlagarna 
Från gestaltpsykologin kommer gestaltlagarna. De är hjälpmedel för att skapa 
design som är lätt att förstå och inte kognitivt belastande. Eriksson (2009 s.62) 
menar att förmågan att tolka bilder enligt dessa lagar är något som är medfött 
hos människor. 

Likhetslagen kan sammanfattas i att om två element är lika varandra tenderar 
man att koppla ihop dem. Närhetsförhållandet mellan föremål eller bildelement 
påverkar hur vi uppfattar dem. Ligger några element närmare varandra tolkar vi 
dem som en grupp, det är grundprincipen för närhetslagen. Med hjälp av linjer 
och former kan ytor skapas som håller samman objekten inom dem, då används 
slutenhetslagen. Om något är inom en sluten yta gäller inte längre närhetslagen 
(Eriksson 2009 s.62-64).  

Layout 
Grundelementen text och bild ska tillsammans med luft bilda en helhet som 
layout. De olika elementens placering är avgörande för tolkningen (Jais-Nielsen 
2004 s.288). I informationsmaterial ska den grafiska formen vara så gott som 
osynlig. Informationslayout ska inte vara alltför spännande men inte heller 
tråkig då fokus ska ligga på informationsinnehållet och budskapet. 
Utformningen bör ske med läslighet i tanken (Pettersson 2001 s.64). I layout 
kan vikt och storlek användas för att accentuera. Med hjälp av storlek kan delar 
i en layout hamna högre i de visuella hierarkin (Baer 2008 s.98-101).  

Designprinciper kan vara ett användbart hjälpmedel för att skapa design som är 
funktionell för sitt ändamål. Det finns fyra designprinciper, kontrast, balans, 
rytm och samstämmighet. En av dessa är kontrast kan skapas på flera olika sätt, 
det kan vara i färg, storlek eller styrka. Med hjälp av kontrast kan element i 
layouten betonas för att ge tydliga ingångar. Balans är grundläggande för att en 
layout inte ska kännas som om den välter åt något håll. Symmetrisk och 
asymmetrisk balans är sätt att arbeta med element för att skapa balans. Rytm 
bygger på upprepning och variation av element i layouten. Visuell rytm hjälper 
till att föra läsaren framåt. Samhörighet mellan text och bild är en 
nyckelingrediens för fungerande layout (Jais-Nielsen 2004 s.307-313).  

Pop out kan användas i en bild eller layout för att få något att sticka ut och 
därmed uppfattas snabbt. Effekten av pop out är starkast när ett objekt skiljer 
sig från resten på något sätt, ännu mer så om resten av objekten har stor likhet 
med varandra. Objekt som poppar ut kan ses snabbt med endast en 
ögonfixering. Det gör att det går snabbt att upptäcka och bearbeta objekt som på 
något sätt skiljer sig tydligt från resten (Ware 2008 s.28-29).  
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Källkritik 
Det är bra att vara källkritisk till de källor man använder i sitt arbete. Det kan 
bland annat göras genom att se om källorna är trovärdiga bland annat utifrån 
dess avsändare och ålder på källan.  
I mitt arbete har ett kritiskt tillvägagångssätt använts när jag valt litteraturen 
som legat till grund för arbetet.  

En del av den information som använts i detta arbete om tandvårdsrädsla 
kommer från webbsidan 1177. Det är en webbsida som samlar information om 
allt som har med hälsa och sjukvård att göra. All information som finns 
tillgänglig på webbsidan produceras med hjälp av experter inom hälsa och 
sjukvård. Texterna faktagranskas och kvalitetssäkras innan de publiceras (1177, 
2016). Fakta som ligger på webbsidan har genomgått kontroller för att försäkra 
att informationen är korrekt, vilket gör 1177 till en tillförlitlig 
informationskälla.  

En sida som arbetar på liknande sätt är Psykologiguiden. De beskriver sig som 
en webbsida med syftet att sprida kunskap om psykologi (Psykologiguiden, 
2016). Webbsidan ägs av Sveriges Psykologförbund och alla de psykologer 
som svarar på frågor och liknande är medlemmar i förbundet, har legitimation 
som psykolog och följer de etiska regler som förbundet förespråkar. All 
information på webbsidan kvalitetsgranskas även av Psykologförbundet. 
Eftersom informationen har kontrollerats av sakkunniga kan den därmed anses 
vara en tillförlitlig informationskälla.  

Tidskriftsdesign av Eva Jais-Nielsen, Typografisk handbok av Christer 
Hellmark och Information design Workbook av Kim Baer kan kritiseras då de 
inte bygger på fakta och vetenskap utan snarare erfarenheter hos människor 
som arbetat länge inom branschen. I och med deras omfattande erfarenheter 
inom ämnet kan de ses som trovärdiga källor.  
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Resultat 

I det här avsnittet redogörs det för resultaten av de analyser, observationer, 
intervjuer som utförts.  

Målgruppsanalys 
Den primära målgruppen är barn i ålder 6-8 år. För att kunna skapa ett material 
som är anpassat efter deras behov behövs mer information om hur de bearbetar 
och tar in information. Till hjälp för att analysera målgruppen ligger böcker om 
pedagogik, utvecklingsteorier och kognitiv psykologi.  

Den sekundära målgruppen består av föräldrar och andra vuxna som kan hjälpa 
barnen att ta in informationen. Föräldrar och vuxna är en viktig sekundär 
målgrupp då barn kan ha svårt att förstå situationer, och då kan en person med 
mer erfarenheter och kunskaper hjälpa barnet genom att förklara hur de ska bete 
sig och handla när de ställs inför en osäker eller ny situation. Denna typ av stöd 
är viktig för ett barns utveckling (Wood 1999 s.106). Fokus kommer dock ligga 
på den primära målgruppen i denna analys.  

Kort sammanfattat har jag under målgruppsanalysen kommit fram till att barn i 
åldern 6-8 år har lätt för att lära och gärna vill ha ordentliga svar på sina frågor. 
De vill ha beröm deras handlingar. De är ofta rastlösa och har svårt att sitta still 
och koncentrera sig längre stunder. Läskunnigheten kan variera mycket både i 
ålder och individ till individ (Psykologiguiden, 2016). De kan hantera 5-7 
informationsenheter på en gång (Wood 1999 s.45). De har kunskaper om 
människokroppen (Skolverket u.å). De har även viss erfarenhet av att gå till 
tandläkaren, hur många gånger de varit där kan skilja sig från person till person 
beroende på tandhälsa Personlig kommunikation (Klinikchefen, Folktandvården 
City 2016-04-21). Kunskapsnivån hos målgruppen spelar stor roll för 
utformningen av materialet. Beroende på hur mycket kunskap målgruppen har 
om ämnet bör man lägga sig på en nivå som passar dem (Larsson 2008 s.154).  

Det jag har tagit från denna målgruppsanalys är att det kan vara värt att i 
materialet betona belöningen som ges ut hos tandläkaren. I och med att de har 
viss erfarenhet av att gå till tandläkaren är igenkänning en viktig faktor att ta 
hänsyn till. Då barnen i målgruppen lätt kan bli rastlösa och ha svårt att 
koncentrera sig bör materialet inte ta allt för lång tid att läsa igenom.  

Målgruppsanalysen har givit en bra överblick av hur målgruppen hanterar 
information och vad som kan vara bra att ta hänsyn till i narrativet och 
bildberättelsen.  
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Omvärldsanalys 
Här är en sammanfattad genomgång av vad som kommit fram i 
omvärldsanalysen. (För fullständig analys se bilaga 1).  

De material som varit utgångspunkten i denna omvärldsanalys är material om 
ämnet tandvårdsbesök. De tre material som har legat till grund för detta arbete 
är Gabriel Groda skapad på uppdrag av vårdguiden 1177, Fluora och Bisse 
som är skapat av folktandvården västra götalandsregionen och Moa går till 
tandläkaren med avsändaren folktandvården Stockholm.  

Alla dessa behandlar samma ämne, nämligen det första tandläkarbesöket som 
sker vid tre års ålder, men gör det på olika vis. Materialen är utvalda för sin 
tillgänglighet och för att de är utgivna av tandvårdskliniker och en vårdguide. 
Jag har valt att avgränsa mig till material om tandvård för att de har högst 
relevans för mitt arbete. Eftersom det fanns en del material inom detta område 
valde jag att inte söka mig vidare till andra material om liknande ämnen.  

I formalanalysen framkom ett tydligt mönster i bildstil i samtliga 
informationsmaterial. Bilderna är enkelt tecknade med svarta konturlinjer och 
ifyllda färgglada färgfält. Om skuggor användes var de simpla. Trots det går att 
se tre olika manér i de tre materialen. I bilderna visas det viktigaste upp i mitten 
av bildytan. Det enda material som skiljer sig från mängden är att i ett av 
materialen används foton i kombination med tecknade bilder för att illustrera 
och informera. Språket i materialen är anpassat för små barn. Det är inte så 
mycket svåra ord och det mesta förklaras väldigt enkelt.  

I materialen har karaktärerna utformats på olika sätt. Materialet om Moa har 
använt människor som karaktärer, I Gabriel Groda har de arbetat med djur med 
människolika karaktärsdrag och materialet om Fluora och Bisse har använt 
levandegjorda objekt för att illustrera och poängtera olika delar. Samtliga 
material tar upp ungefär samma delar av besöket. Materialen visar när 
karaktärerna sitter i väntrummet och undersökningsrummet. Undersökningen 
visas på lite olika sätt och med olika detaljerad information. Materialet om 
Gabriel Groda tar upp vad som sker under undersökningen mer grundligt än de 
andra två materialen. Efter undersökningen utdelas en belöning för att de varit 
duktiga.  

Omvärldsanalysen gav en inblick i hur andra gjort för att kommunicera med 
barn om ämnet. Det var relevant att se på vilken nivå de lagt informationen och 
hur de förmedlat den.  

Observation 
Observationen utfördes torsdagen den 21/4-16 på folktandvården City i 
Eskilstuna under tre undersökningar av vuxna patienter. Undersökningarna 
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leddes av en tandläkare och en tandsköterska som jobbar på kliniken.  
Undersökningar av barn och vuxna går till på ungefär samma sätt, men det är 
inte en lika känslig situation när det gäller vuxna, därför gjordes observationen 
med vuxna istället för barn. Då undersökningar på vuxna och barn har stora 
likheter och därmed kan en observation vara till hjälp även om de som 
observeras är en annan åldersgrupp än målgruppen.  

Observationen var till hjälp för att fylla i de luckor som fanns gällande kunskap 
om utförandet av undersökningen. Den gav även fakta om undersökningen och 
händelseförloppet som var till hjälp för att kunna illustrera det korrekt.  

Under undersökningarna förklarade tandläkaren vad som gjordes och varför 
hon gjorde det. Undersökningarna kan se lite olika ut beroende på patienten 
men i stora drag går en undersökning till så att patienten först frågas om 
allmäntillståndet, hur de mår, hur de vårdar sina tänder och hur de äter och ser 
på sin kosthållning. Sedan tar tandsköterskan röntgenbilder av tänderna för att 
kunna se om det finns karies. När röntgenbilderna tas får patienten en krage mot 
strålningen och en platta insatt i munnen. Efter att röntgenbilderna tagits hissas 
patienten upp i stolen, lampan och verktygen tas fram. Med hjälp av tre verktyg 
kollas tänderna så att de ser rena ut och ser om det finns karies. Stolen hissas 
ned igen och patienten får skölja ur munnen. Efter det visar tandläkaren 
patienten röntgenbilderna som tagits och visar hur det ser ut i munnen.  

Intervju 
Intervjun utfördes den 21/4-16 med klinikchefen hos folktandvården city i 
Eskilstuna i samband med observationen. Intervjun ägde rum i ett avskilt rum 
där vi kunde prata i lugn och ro. Intervjun fungerade som ett bra komplement 
till observationen som utförts tidigare samma dag. Vid intervjun användes den 
information som insamlats under observationen och byggde på den för att få 
mer fördjupad kunskap. Vid tidigare kontakt med klinikchefen hade ämnet 
tandvårdsrädsla och tandvård för barn diskuterats. Under denna intervju 
riktades frågorna därför mot fakta om ämnet och hennes erfarenheter som 
tandläkare. Bland annat hur ofta barn går till tandläkaren, hur undersökningar 
går till med barn, vad som bör tänkas på vid samtal om tandvård och att gå till 
tandläkaren med barn.  

Intervjun gav riktlinjer för vad som kan vara bra att tänka på vad gäller 
kommunikation med barn, och även hur man kan prata med den sekundära 
målgruppen, föräldrarna, om ämnet. Det gav även en insikt i var fokus bör ligga 
i gestaltningen och hur ämnet ska hanteras på bästa sätt.  

Här nedan är en sammanfattning av de mest relevanta delarna av intervjun. 
Frågorna som ställdes finns i bilaga (se bilaga 2).  
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Sammanfattning av intervju 
Undersökning av barn är mycket likt undersökning av vuxna men man 
fokuserar på andra saker. När det gäller vuxna fokuserar man på att tandköttet 
är friskt, att inte käkbenet har försvunnit nedåt och man kollar även tunga och 
slemhinnor för att se att det inte finns muncancer. Vad gäller barn kollar man i 
huvudsak att det är rent i munnen och ser om det finns tendenser till dålig 
munhygien eller liknande så det kan sättas in resurser för att förhindra det. 
Barnets kost är en stor del av undersökningen, ofta tas det upp att man inte ska 
småäta och välja vatten istället för läsk eller saft. När det gäller barn tas 
röntgenbilder för att se om det finns karies och även för att se hur det ligger till 
med de permanenta tänderna. Hos vuxna kollar man också efter karies men 
tittar även på käkbenet och äldre lagningar. Både hos vuxna och barn mäter 
man bettet för att över tid kunna se om man biter ihop mycket eller gnisslar 
tänder.  

Enligt hennes erfarenheter är de delar av undersökningen som barn kan tycka 
obehagliga när man röntgar tänderna. Vid röntgen sätts det in en platta i 
munnen. Den kan kännas klumpig och otymplig. Man får även en tung krage 
runt halsen som ska skydda mot strålning. En annan aspekt som kan kännas 
skrämmande med röntgen är att alla går ut ur rummet medan bilderna tas och 
barnet hamnar i ett okänt rum helt själv. Det kan kännas obehagligt även om 
tandläkare och föräldrar är precis utanför.  

	  



24 
	

Gestaltningsprocessen    

I detta kapitel avhandlas processen som lett fram till gestaltningsförslaget och 
tankarna som ligger till grund för framtagningen av materialet.    

Skisser 
Efter att ha kommit fram till hur händelseförloppet skulle se ut och vilken 
information som skulle vara med var nästa steg att skissa på de illustrationer 
och förklarande bilder som materialet skulle innefatta.  

Första steget i processen var att börja skissa på olika sätt att visa momenten i 
undersökningen. Mycket av skissandet gick ut på att se vilken nivå som var 
lämplig att lägga informationen i bilderna på, vad som kunde uppfattas som 
obehagligt och vilken information målgruppen behövde veta för att få en full 
bild av tandläkarbesöket. Omvärldsanalysen och målgruppsanalysen bidrog 
med en överblick av vilka delar i händelseförloppet som var relevanta för 
målgruppen. Efter intervjun bestämde jag att röntgen skulle få mycket 
uppmärksamhet i detta material då det är något som tillkommer när 
undersökningarna blir mer djupgående och är ett moment innehållande mycket 
som kan uppfattas som obehagligt för barn. Från de första skisserna har mycket 
ändrats, speciellt i de bilder som innehåller mycket information. Jag insåg till 
exempel snabbt att det skulle bli alldeles för invecklat och komplicerat att i 
beskrivningen av momentet röntgen gå in på hur man med hjälp av strålning tar 
röntgenbilder på tänderna. 

 

Fig. 4 – skisser från arbetsprocessen av uppslag om röntgen 
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Fig. 5 – verktyg         Fig. 6 – Utvecklad skiss 
 
Jag skissade även mycket på hur verktygen och maskinerna skulle visas upp i 
materialet. Först visade jag verktygen för sig, men jag insåg att genom att visa 
vad de är till för kan det vara lättare att förstå varför de ser ut som de gör. Ett 
exempel på detta är sonden. Den ser obehaglig ut, men visar man hur den 
används blir dess form genast mer logiskt. Det hindrar även från att göra egna 
tolkningar.  

 

Fig. 7 – skiss bildberättelse 

Sedan min första skiss av bildberättelsen gjordes har en del ändrats. Bland 
annat har layouten gjorts om på en del ställen då jag insåg att en del av de 
förklarande bilderna behövde större utrymme. För att ge berättelsen ett 
tydligare slut så behövdes något mer än att huvudkaraktären fick en belöning 
för sina handlingar i slutet av besöket. Därför lades en bild som visar att dem på 
väg gem från tandläkaren till. Karaktärerna har även gjorts om en del för att de 
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ska framstå som mer aktiva då de i skisserna endast befinner sig i en händelse 
och inte är del av och utför själva handlingen.  

Resultat av användartest 
Två barn deltog i användartestet, ena barnet var 6 år och det andra 7 år.  
Eftersom endast två barn deltog i användartestet är det svårt att dra generella 
slutsatser baserade på detta test. Under testet framkom en tydlig problematik 
med att göra användartester på barn i den här åldern. Barnen hade svårt att 
fokusera på att svara på frågor kring materialet och hade svårt att sätta ord på 
sina åsikter. Svaren under användartestet blev därför fåordiga, men en del 
åsikter och liknande gick att få fram. Det var även svårt att ställa frågor om hur 
väl barnen förstod materialet då det lätt uppfattades som något slags prov och 
det fanns en rädsla för att svara fel.  

När barnen fick berättelsen uppläst för sig tittade de uppmärksamt på bilderna. 
De verkade intresserade och tittade aktivt. Barnen tyckte om karaktärerna, och 
tyckte de var söta. Ett av barnen upplevde huvudkaraktären som en pojke, vid 
frågan om varför sa hon att det var namnet som gjorde att hon trodde det var en 
pojke. Båda barnen tyckte huvudkaraktären verkade glad genom hela 
materialet.  
Båda barnen hade varit hos tandläkaren. Efter att ha tittat på materialet sa ena 
barnet att hon kände igen en del, men inte allt. De klarade av att återberätta vad 
materialet handlade om, vilket är en indikation på att de förstått. Det var svårt 
att gå djupare in på vad de förstått och vad som var svårt att förstå i materialet 
då barnen hade svårt att koncentrera sig tillräckligt länge för att svara på 
frågorna. Sexåringen kände inte igen varken röntgenapparaten eller 
sugverktyget i materialet. Hon hävdade att de verktygen inte hade använts när 
hos var hos tandläkaren. Men samtidigt sa hon att de hade tagit bilder på hennes 
tänder sist hon var hos tandläkaren, och då användes rimligtvis en 
röntgenapparat så det är svårt att veta vad som är sant i detta fall.  

I testet medverkade även en fritidspedagog på skolan. Han deltog i testet i 
egenskap av den sekundära målgruppen. Eftersom han är utbildad pedagog 
ansåg jag att hans åsikter var värdefulla även om det inte går att dra slutsatser 
utifrån dem då det endast är en individs åsikter. Efter testet utfördes en kort 
intervju med honom. Han upplevde materialet som ett bra hjälpmedel för att 
prata med barn om ämnet tandvårdsbesök. Materialet var enligt honom lagom 
långt då det inte tog så lång tid att gå igenom vilket gjorde att han inte behövde 
kämpa för att behålla barnens fokus. Bilderna var lätta att peka på för att prata 
om och visa barnen händelseförloppet.  
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Gestaltning 

I detta kapitel redovisas det slutgiltiga designförslaget och de teorier 
designbesluten har förankrats i.  

Karaktärer 
Djurkaraktärer med människolika karaktärsdrag kan hjälpa barn att hålla ett 
känslomässigt avstånd till berättelsen vilket kan göra det lättare för barn att läsa 
och prata om ämnen som kan vara jobbiga eller på annat sätt känsliga (Burke 
och Copenhaver 2004 s.213). Att använda djur som karaktärer kan bidra till att 
förbättra förutsättningarna för att barn ska kunna ta in information om känsliga 
ämnen. Distansen som ges av att ha djur med människolika drag som karaktärer 
kan vara nödvändig i ett material som detta. Barnet behöver förstå situationen 
och alla de tillhörande delarna men ska inte bli känslomässig eller upprörd av 
materialet, då kan avståndstagandet vara en bra sak. Jag valde att använda djur 
med människolika drag som karaktärer och välja ett djur som har stora tydliga 
tänder och därmed måste ta bra hand om dem, nämligen kaniner. Att använda 
djur istället för människor som karaktärer ger möjlighet att göra dem till mer 
generella avbilder snarare än specifika individer. Det gör att ingen känner sig 
exkluderad av valet av karaktär och även att en bred grupp kan relatera till 
huvudkaraktären. Anledningen till att alla karaktärer är kaniner och inte är olika 
slags djur är för att det inte ska vara fokus på djuren och deras egenskaper utan 
de ska endast ersätta människor för att göra karaktärerna generella.  

I materialet finns fyra karaktärer, Alex och föräldern, tandläkaren och 
tandsköterskan. De har olika roller och funktioner i berättelsen. Alla karaktärer 
har tydliga drag som ska göra att det ska gå snabbt att skilja dem åt för att det 
ska gå snabbt att läsa bilderna. Huvudkaraktären är en liten ung kanin vid namn 
Alex som ska till tandläkaren med sin förälder. Kaninen har inget bestämt kön 
utan porträtteras endast som en glad kaninunge som ska till tandläkaren och 
sedan får barn göra sina egna tolkningar av karaktären. Hen är en frågvis kanin 
med mycket funderingar och tankar.  

Med till tandläkaren följer Alex förälder. Föräldern är porträtterad som en lugn, 
säker och rofylld person. Förälderns roll är att vara stöttande och positiv under 
besöket.  
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Fig.  8  – Alex och föräldern 
 
Två andra karaktärer som syns i berättelsen är tandläkaren och tandsköterskan. 
Tandläkaren är pedagogisk och förklarar allt som sker under undersökningen 
för Alex. Tandsköterskan finns mest med i bakgrunden och hjälper till då det 
var så det upplevdes under observationen av undersökningsprocessen.  

  

Fig.  9 - Tandsköterska och tandläkare  
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Manér 
Serie- och expressionistiskt manér kopplas ofta ihop med sagor (Pettersson 
2001 s.15). Eftersom målet med materialet är att skapas den känsla som finns i 
barnböcker som ett medel för att fånga målgruppens uppmärksamhet är det bra 
om manéret påminner om barnböcker.  
Manéret som använts i illustrationerna till detta material är enkelt och 
serieliknande. I och med att materialets format är förhållandevis litet går det 
inte att ha för mycket detaljer då bilden blir plottrig och svår att urskilja.  

I omvärldsanalysen fanns ett tydligt sätt att illustrera för barn. Det användes 
tydliga konturer och mycket färger. I och med att materialet är begränsat till en 
storlek som får plats i kuvertet som kallelsen skickas ut i behöver 
illustrationerna vara tydliga trots att de är små. Därför har jag valt att göra 
starka konturer på illustrationerna i materialet för att göra dem tydliga trots sin 
lilla storlek.  

Vid val av manér var det relevant att tänka på hur mycket detaljer som skulle 
visas. För mycket detaljer på tandläkarens verktyg kan göra att de uppfattas 
som obehagliga av målgruppen. Materialet har en låg detaljnivå för att undvika 
detta. Materialet ska inte vara specifikt för en klinik vilket gör att det inte går att 
göra verktygen allt för exakta då de ska kunna användas på en rad mottagningar 
under en längre tid. De detaljer som behövs är de som gör att verktyg och annat 
material är igenkänningsbara.  

De färgerna som använts i materialet är baserade på färgerna på verktyg och 
liknande i undersökningsrummet med mycket blått, grått och vitt. De är färger 
som ofta kopplas ihop med vårdmiljöer. Att återge färgerna på verktyg och 
andra maskiner som tandläkaren använder kan vara ett enkelt sätt att underlätta 
igenkänning då barnen ska kunna känna igen sig och dra paralleller mellan 
informationsmaterialet och situationen hos tandläkaren.  

Huvudkaraktären ska vara i fokus genom hela berättelsen då det är runt 
huvudkaraktären som händelserna kretsar och därmed är det bra om hen är en 
av de första saker man lägger märke till i illustrationerna. Detta har tydliggjorts 
med hjälp av pop out effekten. Effekten av pop out är tydlig när ett objekt 
skiljer sig markant från omgivningen (Ware 2008 s.29). Mycket av de andra 
elementen i illustrationerna går i toner av blått, vitt och grått de är de färger som 
används i undersökningsrummen och på uniformerna. Huvudpersonen har på 
sig en orange tröja. Det orangea sticker ut i förhållande till de andra färgerna i 
illustrationerna och därmed blir huvudpersonen en tydlig fokuspunkt i bilderna. 
I och med att händelserna kretsar kring huvudpersonen är detta ett sätt att rikta 
målgruppens uppmärksamhet.  



30 
	

Berättelsen 
Narrativet är utformat utefter en berättarteknisk kurva baserad på Cohns (2012 
s.421-425) och Nikolajevas (1998 s.36-37) principer om visuellt berättande och 
berättarteknik i barnböcker. Kort sammanfattat ser de ut så att första delen är 
den etablerande delen. Karaktärer och situationer presenteras och grunden för 
berättelsen sätts. Sedan sätts en händelse i rörelse. Denna händelse når sin topp 
för att reda avtona till en avslutning.   

Med utgångspunkt i observationen, intervjun och teorier kring utformande av 
narrativ har händelseförloppet delats upp i stora delar att informera om, som i 
sin tur innehåller flera små moment. Dessa delar är när man får kallelsen, i 
väntrummet, i undersökningsrummet och efter besöket. Under undersökningen 
sker fyra nyckelhändelser att informera om. Dessa är frågor om 
allmäntillståndet, röntgen, tandundersökning och slutligen belöning.  

I denna berättelse etableras först karaktärerna, miljön och sammanhanget. 
Karaktärerna och sammanhanget presenteras i samband med att 
huvudkaraktären får en kallelse till tandläkaren. Det är genast tydligt vem det 
handlar om och det ger narrativet en tydlig riktning. Sedan rullas en händelse 
igång i och med att de går till tandläkaren och berättelsen når sedan toppen 
under tandundersökningen. Efter undersökningen så trappas berättelsen ned då 
huvudkaraktären får en belöning och allt får ett tydligt avslut när de går hem 
igen. Slutet kan även klassas som lyckligt då allt har gått bra och 
huvudkaraktären belönats för sitt beteende. Nikolajeva (1998 s.35, 40) menar 
att ett lyckligt slut en viktig berättarteknisk komponent i berättelser utformade 
för barn. Berättelsen har även en tydlig början, mitt och slut. Det är något som 
är en grundsten i berättelser som riktar sig till barn.  

Det första momentet i undersökningen består av att tandläkaren ställer frågor 
till barn och förälder om allmäntillståndet, kost och tandvård. Röntgen är ett av 
de större momenten då det i intervjun Personlig kommunikation (Klinikchefen, 
Folktandvården City 2016-04-21) kom fram att det är ett av de moment som 
barn tycker är obehagligt. Ett annat moment är när tandläkaren känner med 
verktyg i munnen och kollar efter karies och mäter bettet. Det sista momentet i 
undersökningsdelen är när barnet får välja klistermärke som belöning. Detta 
moment ansåg jag var relevant för att barnet ska känna att hen fick ut något 
positivt av besöket och beröm för sina handlingar, något som även lyftes fram i 
målgruppsanalysen.  

Berättelsen är sedd ur barnets synvinkel där tandläkaren berättar, förklarar och 
svarar på frågor som barnet undrar över. Berättarmodellen med frågor och svar 
är relevant för barnet då det ofta är så det går till under ett tandläkarbesök. På 
detta vis inkorporeras informationen på ett tydligt sätt i berättelsen. Målgruppen 
har viss erfarenhet av att gå till tandläkaren och kan därför känna igen skeendet 
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och situationen. I målgruppsanalysen kom det fram att målgruppens begränsade 
koncentrationsförmåga gör att informationen bör hållas relevant och kortfattad.  

Förhållandet mellan text och bild 
Texten är utformad efter Hellmark (2006 s.25-27) vad gäller typsnitt, 
teckenstorlek och radlängd. Som grund för textutformningen ligger även några 
barnböcker. Böckerna är valda på måfå för att ge en spridning. De böcker som 
varit utgångspunkt för utformningen av texten var Småkrypsjakten av Helena 
Bross, Mysis är sjuk av Mats Wänblad och Pelle Forshed samt Isak är en tjuv 
av Emma Askling. Samtliga böcker innehåller text och bild i samverkan på 
olika sätt.  

Genom att undvika svårförstådda ord och uttryck ges barnen möjlighet att läsa 
materialet på egen hand om de vill. Tanken är dock att i så stor utsträckning 
som möjligt förälder eller annan vuxen ska hjälpa barnen att läsa igenom 
materialet. Eftersom målgruppen har varierande läskunskap är förhållandet 
mellan text och bild i materialet symmetriskt. Det innebär att texten säger 
samma sak som bilden visar, men kan förklara i mer detalj än vad som är 
möjligt i en bild (Nikolajeva och Scott 2000 s.225). Anledningen till detta är att 
om målgruppen inte har någon som kan läsa texten åt dem och de endast har lite 
läskunskaper ska inte det göra att de inte kan ta del av materialet.  I de 
förklarande pratbubblorna är det tandläkaren som pratar och förklarar 
undersökningsmomenten och verktygen. För att förtydliga detta är texten 
skriven i jag-form.  

Layout och illustrationer 
Utgångspunkten för layouten och illustrationsarbetet har varit berättelsen och 
att visa händelseförloppet. I layouten har kontrastverkan i storlek använts för att 
ge en tydlig ingång (Jais-Nielsen 2004 s.309). För att materialet inte ska bli 
enformigt har en rytm skapats i bilderna. Återkommande användning av 
pratbubblor är ett sätt att skapa rytm genom upprepning (Jais-Nielsen 2004 
s.311).  

I materialet har två sorters slutning använts. Som nämnts tidigare hjälper 
slutning till att skapa ett sammanhängande händelseförlopp av enskilda bilder. 
För att visa händelseförloppet i de stora fokusbilderna har slutningsmetoden 
handling till handling använts (McCloud 1993 s.70). I de stora bilderna har 
moment i undersökningen som i intervjun och observationen visat sig kunna 
upplevas som obehagliga illustrerats för att förklara och visa momentet på ett 
sätt som inte är obehagligt.  
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Fig. 10 – exempel på hur slutningsmetoderna händelse till händelse i de stora 
bilderna och objekt till objekt i pratbubblan använts 
 
I pratbubblorna har slutningsmetoden objekt till objekt använts (McCloud 1993 
s.71). Med hjälp av bilder på objekt som används i undersökningsmomentet 
förklaras händelseförloppet. Genom att endast visa objekten som används i 
undersökningen blir händelseförloppet under momentet tydligt med endast ett 
fåtal bilder. Också på det viset undviks bilder som kan uppfattas som 
obehagliga.  

Bilderna i mitten av materialet är mycket informationstäta. Detta för att 
momenten under undersökningen kräver mer djupgående förklaringar än andra 
delar i materialet. De andra delarna av materialet är fortfarande viktiga att ha 
med och informera om då de hjälper till att skapa ett helhetsintryck av 
upplevelsen.  

Informationen är logiskt grupperad efter de moment som sker under ett 
tandläkarbesök. Upplägget i bilderna som visar undersökningsmomenten ser ut 
så att i varje del av händelseförloppet visas vad som händer, en förklaring till 
varför det sker och vilka verktyg som används. I bilderna som handlar om de 
olika undersökningsmomenten har endast det som är relevant för bilden tagits 
med då undersökningsrummet är fullt med maskiner, verktyg och annat som 
kan ta oönskad uppmärksamhet. När det gäller de andra bilderna i materialet 
har delar av bakgrunden tagits med för kontextens skull. I ett 
informationsmaterial bör information ha högsta prioritet. Bilder eller 
bildelement med ett dekorativt syfte bör inte användas (Pettersson 2001 s. 16). 
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Gestaltlagarna har använts för att gruppera information och tydligt visa vilken 
text som tillhör vad. För att förstärka intrycket av att det är tandläkaren som 
förklarar undersökningsmomenten har informationen grupperats med hjälp av 
färgfält formade som pratbubblor. Informationen är grupperad enligt 
gestaltningslagen om konturer (Eriksson 2009 s.64). Det gör att det blir tydligt 
vilken information som hör ihop och även vem som kommunicerar 
informationen. Dessa pratbubblor ger djupare förklaring till vad som sker under 
undersökningen, varför man gör det och hur verktygen fungerar och används. 
Text och bild har i layouten grupperats med hjälp av gestaltningslagen om 
närhet (Eriksson 2009 s.62). För att minska kognitiv belastning har linjering 
använts (Mayer och Moreno 2003 s.49). Med det menas att element som 
textblock och bilder har i layouten linjerats med varandra för att förenkla 
läsningen.  

Röntgen  
I målgruppsanalysen kom det fram att barn i åldern 6-8 gärna vill ha ordentliga 
svar på sina frågor. Samtidigt ska materialet inte skrämma upp målgruppen, 
vilket kan vara lätt att göra med för mycket information. Som nämnts tidigare är 
liknelser ett sätt att i bildspråket undvika detta (Nikolajeva 1998 s. 159). Med 
hjälp av liknelser kan komplexa moment i undersökningen förklaras på en nivå 
som passar målgruppens informationsbehov och på ett bildspråk som de kan 
förstå och har inom sin referensram. Jag ansåg det inte nödvändigt för 
målgruppen att veta precis hur röntgen fungerar utan den information som var 
viktig att förmedla var röntgens funktion och varför tandläkaren använder 
röntgen.  

 

Fig. 11 – Röntgenapparaten liknad vid en kamera för att visa funktion.  
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Liknelser i bildspråket har applicerats på röntgen genom att likna 
röntgenapparaten med en kamera för att visa funktionen av apparaten snarare än 
hur röntgenprocessen går till. Det är inte nödvändigt för målgruppen att veta 
hur röntgenstrålar fungerar. Det kan låta skrämmande och därmed göra barnen 
rädda snarare än att informera dem. Men de behöver fortfarande information 
om vad röntgenapparaten gör och varför den används. Genom att ersätta 
röntgenapparaten med en kamera tydliggörs funktionen, vilket är det som är 
viktigt i sammanhanget.  

Tandundersökning 

För att visa vad som sker under tandundersökningen var det nödvändigt att visa 
de verktyg som tandläkaren använder under den delen av undersökningen. De 
verktyg som vanligen används är en liten spegel, en sond och ett sugverktyg. I 
denna del av undersökningen har illustrationer använts för att avdramatisera 
verktygen och visa deras funktion i sin kontext.  

 

Fig. 12 – Verktyg karies                       Fig. 13 – Sugverktyg  
 
För att visa att sugverktyget inte är farligt används en illustration där 
tandläkaren visar Alex verktyget och låter hen känna hur det suger lite svagt 
mot handen. Detta för att avdramatisera ett verktyg som annars lätt kan 
uppfattas som obehagligt. Bilden i samband med texten illustrerar också att 
verktyget kan göra att det kittlas lite, vilket det även kan göra när det används i 
munnen. Detta skapar en beredskap hos mottagaren för hur det kan vara att 
interagera med verktyget i verkligheten.  
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Korrigeringar 
Efter användartestet utfördes några få ändringar baserat på vad som framkom 
under testet. Under användartestet fanns en framsida på materialet som 
presenterade situationen. Under observationen av användartesterna lade jag 
märke till att framsidan inte tillförde någon information som var relevant utan 
endast fördröjde berättelsen. Därför valde jag att ta bort den och använda bilden 
som handlar om kallelsen som framsida. Det ger en mer direkt koppling till vad 
materialet handlar om och berättelsen börjar direkt.  

I användartestet framkom det även att namnet Sam som huvudkaraktären först 
hade tolkades av barnen som ett pojknamn, därför har namnet bytts ut till Alex 
som är ett mer könsneutralt namn i Sverige. Läsordningen på sidan om 
allmänna frågor har även ändrats för ett bättre flöde i narrativet.  

Färdigställd gestaltning finns tillgänglig i bilaga 3.  
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Slutsats 

Mitt arbete var begränsat till ett litet format då det skulle få plats i samma 
kuvert som kallelsen skickas ut i. Det gjorde att bilderna och informationen fick 
hanteras på annat vis än om formatet hade varit stort.  

I samtliga uppslag har teorier om visuell berättarteknik, kognition, text och bild 
i samverkan, informativa bilder, gestaltlagar och principer om layout tillämpats. 
Informationen i materialet har anpassats till målgruppens behov och 
kunskapsnivå med hjälp av den information som kom fram i 
målgruppsanalysen, både vad gäller informationsmängd, vilken information 
som finns med och hur informationen har presenterats i text och bild. I och med 
att målgruppens kapacitet att hantera information är begränsad har viss 
information valts bort. Genom att endast presentera information som är relevant 
för målgruppen och situationen minskas den kognitiva belastningen (Paas, 
Renkl och Sweller 2003 s.2). Bland annat har delar de delar som målgruppen 
uppfattar som obehagliga fått mer plats i bildberättelsen för att de ska kunna 
förklaras ordentligt. Vissa delar har även valts bort då de inte är relevanta för 
målgruppen vilket är viktigt att tänka på när det gäller informativa bilder 
(Pettersson 2001 s. 16).  

Målgruppens läskunnighet har även påverkat informationsmängden i materialet.  
Trots att det är tänkt att målgruppen ska få hjälp av en vuxen att läsa materialet 
kan det ändå vara fördelaktigt med mer bild än text för att informationen ska 
kännas riktad till målgruppen. Bilder tros ha positiv inverkan på inlärningen 
genom att de ökar förståelsen genom att göra det lättare att minnas samt fungera 
kompenserande till text (Eriksson 2009 s.49). Vid information till barn är detta 
ännu mer väsentligt då deras läskunskaper kan variera mycket och de är 
beroende av bilderna på ett annat vis än vuxna. Text och bild i samverkan kan 
även bidra till att målgruppen har lättare för att konstruera mentala modeller, 
som i sin tur är bra för inlärningen (Glenberg och Langston 1992 s.147).  

För att bildberättelsen ska fungera rent berättarmässigt kan det vara bra att 
anpassa de delar som tas upp i händelseförloppet efter någon slags 
berättarteknisk kurva. Jag har i detta arbete valt att till stor del utgå från 
berättarteknik och handlingsuppbyggnad i barnböcker (Nikolajeva 1998 s.36-
37). Detta för att skapa rytm i berättelsen. Bildberättelser är något som 
målgruppen är vana vid att konsumera, bland annat i form av barnböcker. Att 
visa ett händelseförlopp som t.ex. vad som sker under ett tandläkarbesök med 
hjälp av denna form av berättande kan därför vara ett sätt att nå målgruppen 
med informationen. Narrativet ger en tydlig fokuspunkt och underlättar för 
koncentrationen (Ware 2008 s.145). Det fungerar även som en guide genom 
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informationen och informerar samt visar vad som kan förväntas av besöket och 
av besökaren.  

Händelseförlopp visas med fördel med hjälp av bildsekvenser (Pettersson 2010 
s.96). Det är vanligt att man låter läsaren själv fylla i vad som händer mellan 
bilderna. För att hjälpa denna process kan med fördel slutning användas. Det 
finns flera olika metoder för att åstadkomma slutning, men de har alla samma 
mål, nämligen att hjälpa läsaren se handlingen i händelseförloppet och fylla i 
vad som skett mellan bilderna i sekvensen (McCloud 1993 s.64-74). Jag anser 
att jag uppnått tydlig visualisering av händelseförloppet med hjälp av 
slutningsmetoderna händelse till händelse och objekt till objekt.  

Illustrationer ger möjlighet att använda bildspråket som ett hjälpmedel för att nå 
målgruppen med komplex information. Liknelser och metaforer kan användas 
för att lägga informationen på en nivå som målgruppen förstår (Nikolajeva 
1998 s.159). I situationer som denna är det att föredra illustrationer med någon 
grad av realism då man inte vill inbjuda till egna tolkningar (Petersson 2001 
s.21). Därför har jag använt liknelser för att illustrera röntgenapparatens 
funktion då jag ansåg att det var ett konkret sätt att illustrera den på utan det 
blev för abstrakt.  
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Diskussion 

Det finns alltid flera sätt att utföra samma uppdrag på. I mitt fall valde jag att 
göra ett tryckt informationsmaterial för att kunna skicka med det i kallelsen. 
Detta gav även upphov till begränsningar. Andra sätt att gestalta denna 
information hade också kunnat nå målgruppen med information om ämnet, 
däribland animation som jag i omvärldsanalysen märkte användes för att 
förmedla information.  

Observationen och intervjun gav mycket information som var värdefull för 
arbetet. De gjorde att jag tydligt kunde se händelseförloppets delar och utforma 
gestaltningen med hjälp av informationen både från observationen och 
intervjun. Jag kunde under undersökningen se vilka delar som kan uppfattas 
som obehagliga och därmed måste bearbetas samt fick svar på mina frågor av 
kunniga personer. Eftersom jag inte hade möjlighet att observera 
undersökningar med barn fick jag dra en del egna slutsatser utifrån den 
observation jag utförde och den information som kom fram under intervjun. Det 
är möjligt att det hade varit mer givande att observera barn i och med att mitt 
arbete riktar sig mot dem, men det gjordes en avvägning och vinsterna var 
mindre än risken för negativ påverkan på barnen.  

Tidigt i processen gjorde jag valet att visa vad som sker under besöket så nära 
verkligheten som möjligt. Detta innebar att en del verktyg och annat material 
som används under undersökningen behövde visas upp i materialet. Jag har 
arbetat för att göra det på ett sätt som ligger i linje med målgruppens 
informationsbehov och förståelse.  
Genom att belysa det positiva under besöket och visa verktygen i sin kontext 
har jag resonerat så att de inte är lika obehagsskapande som om verktygen 
skulle visas för sig. Att visa funktionen av verktyget och förbereda målgruppen 
på vad de används till ger målgruppen mer kontroll i och med ökad information. 
Det ger förutsättningar för målgruppen göra kopplingar mellan materialet och 
besöket så de t.ex. vet att när tandläkaren tar fram spegeln kommer den 
användas för att lättare se in i munnen och det blir därmed inte lika obehagligt.  

När det gäller användartesterna testades mitt material endast på ett fåtal ur 
målgruppen. Det är svårt att dra några generella slutsatser om hur väl materialet 
fungerar för målgruppen baserat på ett litet antal individers åsikter. Hade det 
varit möjligt hade flera deltagare i användartesterna varit bra för att kunna dra 
tydligare slutsatser. I och med att barnen i målgruppen är unga och har kort 
koncentrationsspann var det svårt att få tydliga svar på de frågor som ställdes 
under användartestet. Det blev tydligt att det är svårt att komma som en 
utomstående och ställa frågor. Trots att en fritidspedagog deltog i 
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användartestet blev situationen fortfarande främmande vilket ledde till att 
barnen blev blyga. Åldern är även ett problem då de ligger precis på gränsen till 
läskunnighet, och därmed är det svårt att veta om texten ska anpassas efter att 
barnet ska läsa det själv eller om en vuxen ska läsa det för barnet.  

Som jag nämnde tidigare går det att använda dessa karaktärer och sättet att 
informera för att göra material som riktar sig till barn om andra moment inom 
samma område.  
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Bilagor 

Bilaga 1 omvärldsanalys 
På grund av upphovsrättsliga skäl kan inte bilder från materialen som 
analyserats publiceras elektroniskt. För källhänvisning till de material som har 
legat till grund för analysen se bildkällor.   

Grodan Gabriel 
Vårdguiden 1177 har en serie med animerade filmklipp med djur som 
huvudkaraktärer som behandlar olika ämnen inom vården som barn kan komma 
att behöva information om. Det finns ett antal filmer om grodor och 
tandrelaterade vårdbesök. Ett av dessa är Grodan Gabriels första 
tandläkarbesök. Detta material finns tillgängligt för alla oberoende av vilken 
tandläkare man är skriven hos och ska då fungera för alla barn i hela Sverige. 
Eftersom klippet handlar om det första tandläkarbesöket kan man anta att den 
riktar sig till barn i 3-årsåldern. De är alltså yngre än min målgrupp, men jag 
anser att materialet är relevant att titta på ändå. Materialet är gjord som en 
animerad film indelad i olika kapitel. Det går på så vis att välja kapitel i början 
och välja när man går vidare till nästa kapitel, vilket gör att det är enklare att 
välja sin egen takt i informationsinhämtningen. Dock finns det ingen 
pausknapp.  

Huvudkaraktärerna är grodor. Något som för de lite äldre kan kännas konstigt 
eftersom grodor inte har tänder, men det är inget som små barn lägger märke 
till. Det finns ett maktförhållande mellan tandläkare och patient i och med att 
tandläkaren är en stork och patienten en groda. Ute i naturen är de fiender vilket 
kan göra att maktförhållandet i bilden blir skevt.  

De delar man valt att lägga fokus på är när Gabriel får kallelsen, när de är på 
väg till tandläkaren, i väntrummet, när Gabriel träffar tandläkaren, när 
tandläkaren tittar på hans tänder och när de sen kommit hem igen.  

Manéret är mycket enkelt, det finns knappt några skuggor eller detaljer. Det 
finns en del skuggor men hanteringen av dessa är inte konsekvent. Enkla 
linjebilder med stora färgfält. Färgerna är naturnära, mycket grönt, blått och 
bruna nyanser tills man kommer in hos tandläkaren, då blir det mer livliga 
färger så som gult och rött med i färgskalan. Språket som används i filmen är 
tydligt att det riktar sig till små barn, men trots det används en del svåra ord.  
Bakgrunderna i animationen har lika stor detaljrikedom som karaktärerna. Med 
tanke på barns begränsade koncentrationsförmåga är det anmärkningsvärt att 
det under animationen händer så mycket i bakgrunden som inte är relevant eller 
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informerar. Det gör att det är lätt att börja kolla på vad som händer i 
bakgrunden istället för att koncentrera sig på informationen som förmedlas. I 
detta material ligger mycket fokus på själva undersökningen och verktygen 
visas tydligt.  

Tversky (2007 s.261) skriver att rörelser skapar uppmärksamhet. Det kan göra 
att delar av animationen som inte är viktig för förståelsen tar uppmärksamheten 
från de delar som förmedlar informationen.  

Fluora och Bisse 
Det är ett informationsmaterial om det första tandläkarbesöket. I ett bildspel 
med foton blandat med illustrerade karaktärer och pratbubblor informeras barn 
om vad som händer under det första tandläkarbesöket. På fotona visas Patric 
och hans mamma hos tandläkaren, i väntrummet och i undersökningsrummet. 
Karaktärerna dyker upp i kanterna på bilderna och berättar vad som pågår i 
bilden. Karaktärerna är en tandborste och en tand som gjorts levande med hjälp 
av ansikten, armar och ben. De är enkelt illustrerade med grova svarta konturer 
och enkla skuggningar.  

I detta material ligger bilderna i fokus. Varje bild har endast en eller två 
pratbubblor som bildtext. Pratbubblorna förklarar vad som sker på bilden och 
vad man ska fokusera på. Det är Fluora, Bisse och tandläkaren Simon som står 
för pratbubblorna.  

Först presenteras alla karaktärer, sedan får man se väntrummet där Patric leker.  
Efter det kommer tandläkaren Simon ut och hämtar Patric. De går till rummet, 
man får se alla verktyg och tandläkaren ställer frågor till Patrics mamma. Sedan 
börjar själva undersökningen med att tandläkaren känner på Patrics tänder och 
räknar dem. Patric får sedan välja något som belöning ur presentlådan och 
sedan går han hem.  

Bilderna i detta material känns röriga. I och med att det är foton hamnar allting 
med i bilden. Det kan göra att det blir svårt att se vad man ska fokusera på. 
Bakgrunden blir i flera bilder framträdande på grund av färg och form. Det är 
som sagt mycket olika färger och former överallt som tar fokus från det som 
bilderna försöker berätta om. Med alla färgerna i fotona hamnar karaktärerna i 
skymundan då de har väldigt neutrala och bleka toner av ljusrosa, ljusblått och 
vitt. Det som gör att de trots allt sticker ut är den tecknade bildstilen i kontrast 
mot fotona. Fotona är komponerade så att informationen ligger i mitten av 
bilden. Det gör att karaktärerna och pratbubblorna är placerade längs kanterna 
av bilderna för att inte skymma något. I vissa foton har man använt sig av kort 
skärpedjup för att visa var i bilden man ska fokusera, men det är inget som 
används genomgående i materialet. Språket är i huvudsak anpassat för barn, 
men kan bitvis vara lite svårt för barn att förstå med ord som fluorlack.  
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Det är tydligt att materialet försöker ge en positiv bild av tandläkarbesöket. 
Exempel på detta är Bisse som uttrycker ”Vilken skön stol!” om tandläkarstolen 
och Fluora som säger ”Han kan klättra själv” om att Patric får klättra upp i den 
roliga stolen helt själv.  
 
Alla bilder är dock inte så tydliga, man lämnas med en hel del frågetecken. I 
den sjätte bilden visas undersökningsrummet och alla verktyg och apparater 
upp. Tanden Bisse säger ”Så här ser Simons rum ut. Undrar vad allt används 
till?”. Det är en välgrundad fråga som nog många barn vill ha svar på, speciellt 
eftersom det finns närbilder på en del av verktygen. Men inga svar ges och i 
bilden efter har de redan gått vidare till att fråga föräldern om barnets hälsa. 
Situationer som dessa skapar små hål i berättelsen i form av frågor som inte 
besvaras.  

Moa går till tandläkaren 
Avsändaren av detta material är folktandvården Stockholm. Det handlar om 
flickan Moa som ska gå till tandläkaren för första gången. Materialet är i form 
av en animerad film med en berättarröst som förklarar vad som sker i bilderna. 
Till skillnad från de andra materialen visas hon först som sur, det är tydligt att 
hon är motvillig till att gå till tandläkaren. Även här börjar man hitta liknande 
innehållspunkter i berättelsen som finns med i de andra materialen som har 
analyserats. Det börjar med att hon får en kallelse till tandläkaren. Sedan är de i 
väntrummet, blir uppropade och får följa med till undersökningsrummet. Också 
i detta material görs det en poäng av att det är roligt att gå till tandläkaren för 
man får åka upp och ned i tandläkarstolen. Tandräkning och undersökning 
genomförs. Sedan får hon välja ett klistermärke som belöning och går hem med 
sin pappa.  

Bildstilen är enkel även här, inte mycket av varken detaljer eller skuggor. 
Bilderna ser ut som om de är handtecknade med tuschpennor. Det är svarta 
konturlinjer och bitvis ”slarvigt” färglagt mot en vit bakgrund.  

Starka färger, som gult, rosa och lila har använts mycket i materialet. 
Illustrationerna är placerade i mitten av den vita bakgrunden. Illustrationerna 
visar endast de essentiella delarna av varje moment och det blir därför tydligt 
var man ska lägga sitt fokus. Vissa delar av vad som sägs tas upp i bilderna i 
form av textbubblor. Det gör att de bitarna uppmärksammas mer.  

Berättarrösten och bildmanéret ger känslan av att det kunde vara en barnbok 
väckt till liv med hjälp av animation. Att animationerna endast innehåller lite 
rörelse bidrar till detta.  

Ur ett normkritiskt perspektiv kan man fundera på varför majoriteten av 
materialen har en manlig tandläkare och kvinnliga receptionister och 
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tandsköterskor. Det har gjorts ett medvetet val att göra personen med mest makt 
i denna situation till en manlig karaktär. I både Grodan Gabriel och materialet 
om Moa är det pappan i familjen som tar barnet till tandläkaren, något som kan 
ses som positivt då det ofta är mamman som ses som vårdande och omsorgsfull. 
En norm som finns i vårt samhälle är att det är kvinnan som ska ta hand om 
barnen, och då ingår saker som läkarbesök och liknande. Men man har här valt 
att inte följa den normen och låta pappan följa med barnet till tandläkaren.  
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Bilaga 2 Intervjufrågor  
Hur ofta kallas man till tandläkaren när man är barn?  

Hur skiljer sig undersökningar på barn från de på vuxna? Finns det olika slags 
undersökningar beroende på ålder?  

Varför måste barn gå till tandläkaren regelbundet?  

Vad är viktigt att tänka på när man pratar om tandläkarbesök och tandvård med 
barn?   

Finns det något du märkt att barn tycker är mer obehagligt under besöket?  

Vilka verktyg används mest/anser du är mest relevanta att informera barn om? 

Vad tror du kan vara bra att informera barn om vad gäller rutintandläkarbesök? 

Vilka åtgärder vidtas om man märker att ett barn är tandvårdsrädd? Om barnet 
bara uppfattas som oroligt?  

Är det vanligt att barn är tysta om sin rädsla?  
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Bilaga 3 – Gestaltning 

Framsida 
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Uppslag: väntrum och allmänna frågor 
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Uppslag: röntgen 
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Uppslag: röntgen och sugverktyg 
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Uppslag: tandundersökning och belöning 
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Uppslag: hem igen 

 


