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Abstract
This report presents the process of creating an information material for children
around the age of seven that have just gotten the diagnosis asthma. With the help of
literature, an interview with an expert in the field, and tests together with the target
audience a material has been produced. A material that presents the information of
how the everyday life with asthma will be like, in a simple and relaxed way. By
explaining asthma with simple images, it makes the information more relaxed, and
makes it easier for the children to process. This report accounts for the different
theories, methods, and processes that has been utilised to create this material.

Sammanfattning
Denna rapport syftar till att presentera den process jag genomfört för att skapa ett
informationsmaterial för barn runt sju år som precis fått diagnosen astma. Med
hjälp av litteratur, intervju med sakkunnig, samt tester ihop med målgruppen har ett
material tagits fram. Ett material som presenterar information om hur vardagen
med astma ser ut, på ett enkelt och avdramatiserat vis. Genom att förklara astma
med enkla bilder gör det informationen avdramatiserad och gör den mer
lättillgänglig för barnen att ta till sig. Denna rapport innehåller redogörelser för de
olika teorier, metoder och processer som jag har använt för att skapa detta material.

Förord
Jag vill tacka mina fantastiska föräldrar som stöttat mig genom hela processen. Jag
vill även tacka de underbara vänner som hjälpt mig ta mig igenom detta arbete. Ett
stort tack till de elever och lärare från Björktorpskolan som ställt upp på
användartestet, samt tack till barnallergisjuksköterskan på Mälardalens sjukhus.
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Inledning
När man är liten och får en kronisk sjukdom kommer livet att förändras.
Sjukdomen kanske gör att man inte klarar av att delta i alla aktiviteter i skolan eller
på fritiden. Inte minst kan en kronisk sjukdom innebära en del svårigheter och
upplevas som en dramatisk förändring i tillvaron. Allt detta tillsammans kan göra
det svårt att berätta om sin sjukdom för sina vänner.

Bakgrund
Antalet personer som får diagnosen astma ökar med cirka 50 procent varje
decennium, och beräknas vara en av de vanligaste lungsjukdomarna i västvärlden
(astma- och allergilinjen 2016). Idag har runt 10 procent av barn i Sverige som är i
skolåldern fått diagnosen astma (Läkemedelsverket 2015). Astma beror på en
infektion i de slemhinnor som finns i luftvägarna. (Foucard, Hedlin & Wennergren
2005 s. 264). Infektionen gör att slemhinnorna svullnar upp när de blir
överansträngda, vilket gör att det blir svårt att andas (1177 Vårdguiden 2016).
Även om astma är en allt vanligare sjukdom kan det fortfarande upplevas som svårt
att prata om den. Speciellt som barn kan det kännas besvärligt att prata om sin
astma. De är kanske rädda för att uppfattas som annorlunda eller att bli utanför. De
kan även uppleva det som pinsamt att behöva ta sin medicin och låter eventuellt bli
att ta den under skoldagen för att inte vännerna ska få reda på att de är sjuka
(AstraZeneca 2005).

Problem
Idag finns det material som förklarar de medicinska aspekterna av astma. De som
får diagnosen blir informerade av sin läkare och sjuksköterskor, samt har tillgång
till och får med sig informationen hem i form av broschyrer. Materialen tar upp
många av de medicinska aspekterna av hur astman fungerar, och riktar sig mer till
vuxna än till barn som inte har någon kunskap om medicinska termer.
Det finns därmed inget material som är specifikt riktat till barnen, och inte till deras
föräldrar. Det finns dessutom väldigt lite information att tillgå om hur sjukdomen
påverkar vardagen. Största delen av informationen handlar i huvudsak om vad
astma beror på. Den enda informationen som barnen får tillgång till är främst riktat
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till deras föräldrar och handlar om de medicinska aspekterna av sjukdomen. Detta
kan det göra det svårt för ett barn att förklara för sina vänner vad sjukdomen
innebär.

Syfte
Syftet med arbetet är att, med hjälp av de teorier som finns inom
informationsdesign, skapa ett material som hjälper till att förklara och
avdramatisera sjukdomen. Barnen ska själva kunna läsa sig till och med hjälp av
bilder förstå vad deras sjukdom innebär. Materialet är även tänkt att kunna
användas av målgruppen som ett stöd för att berätta om sin sjukdom för sina
vänner.

Målgrupp
Den primära målgruppen som materialet riktar sig till, är de barn som är runt sju år
och precis har fått diagnosen astma. Den sekundära målgruppen är det deras
vänner, då materialet är tänkt att kunna användas som ett hjälpmedel för den
primära målgruppen att förklara sin sjukdom. Materialet är därför till för alla barn
runt sju år, såväl de som fått sig förklarat vad astma innebär som de som kanske
aldrig hört talas om sjukdomen men har en vän som drabbats.

Problemformulering
Utifrån det problem och syfte som presenterats i rapporten har följande frågor
formulerats. Jag har valt att använda mig av en huvudfråga samt några
kompletterande underfrågor.

Frågeställning
Hur bör ett bildmaterial riktat till barn illustreras för att presentera komplex
information på ett begripligt och avdramatiserat vis?

Underfrågor
Vilken information är relevant för såväl den primära gruppen som den sekundära
målgruppen?
Vilken typ av manér föredras av målgruppen?
Hur bör bild och text samverka för att på bästa sätt föra fram informationen?
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Avgränsningar
Materialet tar i första hand upp de aspekter av sjukdomen astma som gäller
vardagliga situationer. Arbetet fokuserar inte på de rent medicinska delarna av
sjukdomen, till exempel vad som händer i kroppen eller hur de som har fått
diagnosen ska sköta sin medicinering. Sådant material finns redan att tillgå.
Den största tyngden ligger vid att skapa illustrationer för materialet. Bildtexter
kommer finnas med, men eftersom bildtexterna inte är huvudfokus kommer det
inte ligga någon tyngd vid att skapa texterna utifrån barns textförståelse. Utan
texten har till största del bearbetats grafiskt. Bildtexterna har dock anpassats så att
informationen stämmer överens med bilderna.
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Teori
Denna del i rapporten redogör för de teorier och principer som jag har använt mig
av för att genomföra detta arbete. Sådant som kognition, bilduppfattning, samt
principer för skapandet av informativa bilder behandlas här.

Bilder och kognition
Det kan vara svårt att förklara abstrakta begrepp, som exempelvis de tankar och
processer som sker i hjärnan när vi tänker. Ett sätt att förklara detta är att använda
sig av metaforer. En metafor innebär att de erfarenheter vi har med verkliga objekt
används till att lägga grunden till att lättare beskriva och förklara det som är
abstrakt. (Wood 1999 s. 30).
Om viss information i bilden snabbt ska hittas av läsaren bör den utformas på ett
sådant sätt att den sticker ut från övrig information. Det finns olika sätt att uppnå en
sådan effekt, men de vanligaste sätten att skilja på informationen är att ge den
valda delen en annan färg, annan form eller annan storlek (Ware 2008 s. 33). Cairo
förklarar dock att hjärnan är snabbare på att uppfatta skillnader mellan olika
nyanser, än vad den är att uppfatta olika former (2013 s. 113).
Att hjärnan fungerar på det viset kan med fördel användas vid så kallad
färgkodning. Färgkodning har i huvudsak två syften: att skapa en distinkt visuell
urskiljbarhet samt vara en faktor för inlärning (Ware 2008 s. 77). Även om Ware
(2008) förklarar det som två olika begrepp är principen den samma. Färgen
används för att urskilja en viss del av informationen från resten, samtidigt som den
lär läsaren att färgen har en viss betydelse (Ware 2008 s. 77).
Vid användandet av färgkodning är det viktigt att färgerna som används har
distinkta skillnader. I första hand bör man välja någon av de unika färgerna, som
röd, grön, gul eller blå. Sedan kan man fortsätta med de vanligt återkommande
färgerna, som rosa, brun, orange, grå och lila. Dock bör inte allt för många färger
användas. Även om rekommendationerna varierar, så ligger ramen för hur många
olika färger som bör användas mellan sex och tolv stycken. (Ware 2008 s. 77).
Viktigt att tänka på är också att en enskild informationsbild inte får innehålla för
mycket information. Om det är mycket information som ska presenteras är det
bättre att istället dela upp informationen i flera sammanhängande bilder eller en
bildserie. (Pettersson 1999 s. 23).
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Att man kopplar samman de olika bilderna har att göra med de så kallade
gestaltlagarna. Inom gestaltpsykologin finns det teorier som säger att människor
har en förmåga att skapa sig mönster och helheter av vad som annars skulle ses
som kurvor och streck (Holsanova 2012 s. 92). Det finns många varianter på de
olika lagarna, men de vanligaste är:
Närhetslagen – Om föremål eller personer placeras nära varandra, grupperar våra
hjärnor dem istället för att se dem som tillfälliga samling av separata objekt
(Holsanova 2010 s. 93).
Likhetslagen – De objekt som liknar varandra, antingen genom färg eller genom
form, tolkas oftast som att de hör till varandra (Holsanova 2010 s. 93).
Kontinuitetslagen – Vi tolkar inte en rad med prickar som enskilda element utan vi
fyller i mellanrummen och tolkar det som en enda form (Holsanova 2010 s. 93).

Bilder som informationsbärare
För att en informativ bild ska anses ha hög bildkvalitet, det vill säga att den är väl
genomförd, krävs det att den är utförd på ett sådant sätt att den är läsbar, läsvärd
och har ett läsligt innehåll. För att uppnå god läsbarhet och god läslighet krävs
bland annat att det hela tiden går att urskilja den figur som har huvudfokus från
bakgrunden i bilden (Pettersson 1999 s. 19). Utöver de delarna bör bilden även ha
ett tydligt syfte, samt en förklarande bildtext för att bilden ska förmedla
informationen på bästa sätt (Pettersson 1999 s. 16 – 17). Som Pettersson förklarar
det: ”En bra bild fyller en funktion. Den är integrerad med texten och den grafiska
formen till en helhet” (1999 s. 16).
När det kommer till att skapa förklarande bilder för barn, framförallt barn upp till
sju år, krävs det att motivet visas i sin helhet. Viktiga delar av motivet bör inte vara
skymda eller saknas helt i bilden. Detta då barn kan uppfatta att sådant som inte
visas eller täcks i bilden, inte heller finns i verkligheten. Även om det är viktigt att
visa alla delarna av ett objekt, bör man i bilder som ska vara informativa undvika
att använda sig av för många detaljer. Alltför många detaljer i en bild kan skapa ett
störande brus som försvårar inlärningen. (Pettersson 1999 s. 17).
Innehållet i en bild kan leda till många känslor hos betraktaren, såväl positiva som
negativa. Framförallt kan känslorna hos barn ta sig ännu starkare uttryck. Det beror
till stor del på att bilder i större utsträckning kan ge upphov till känslor än vad tal
och text gör. (Pettersson 1999 s. 17).
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Skulle bilderna innehålla olika stereotyper, bland annat då det gäller etnicitet och
genus, så finns det risk att de redan förutfattande meningarna förstärks angående
andra människor och deras beteende. Även om så är fallet kan konventionella
bilder, som riskerar att vara fördomsfulla, ibland ge en trygghet hos läsarna; de
känner sig bekanta med bilderna. (Eriksson 2009 s. 78)
Ska rörelse visas i en bild används ofta rörelselinjer. Då dessa linjer inte finns i
verkligheten kan det tyckas som ett slumpartat val att visa rörelse på. Dock är det
mycket väl genomtänkt eftersom rörelselinjerna visar den bana i vilken som
objektet precis har rört sig. (Ware 2008 s. 142).
När det kommer till bilderna i sig visade en studie som Pettersson genomförde
1991 (Pettersson 1999 s. 9), att barn föredrar tecknade bilder i färg. Färgerna som
de föredrar ligger närmare maximalvärdet på färgerna, än de svagare nyanserna.
Även om starka kulörer föredras, upplevs ljusare kulörer oftare som mer positiva
än mörkare kulörer. (Pettersson 1999 s. 20).

Bilden och texten
För att hjälpa läsaren att tolka bilder kan man använda sig av bildtexter. De kan
underlätta tolkningen av bilden och hjälpa till att föra fram tolkningen genom att
begränsa och styra läsaren i sin tolkning. (Pettersson 1999 s. 6). Texten kan till
exempel användas för att definiera betydelsen av de olika grafiska elementen, eller
genom att förklara bildens innehåll (Holsanova 2010 s. 53).
Att endast placera texten nära bilden gör inte att den fungerar som en bildtext. Det
krävs av bildtexten att den säger samma sak som bilden, att den är redundant, för
att budskapet ska styrkas. (Pettersson 1999 s. 6). Om bilden och bildtexten saknar
koppling gör det att läsaren måste bearbeta de båda delarna separat. Har de istället
en tydlig koppling skiftar läsaren mellan att läsa texten och undersöka bilden, något
som ger ökad förståelse för innehållet. (Holsanova 2010 s. 98).
För att ytterligare koppla samman bild och text, samt undvika att de upplevs som
avskurna från varandra och läses som varsitt eget element, är det viktigt att tänka
på hur bakgrunden illustreras. Bildens konturlinjer bör inte vara raka utan istället
ha en fri, rund eller oval kontur. För att ytterligare få bilden att kännas som den hör
ihop med texten kan man välja att göra bakgrundens konturer diffusa; det kan få
bilden att ”smälta ihop” med det övriga i materialet. (Pettersson 1999 s. 20).
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Berättarteknik
När narrativ diskuteras brukar det ofta handla om från vems perspektiv det är som
narrativet utgår ifrån. Det finns i huvudsak två olika perspektiv berättaren kan anta;
förstaperson och tredjeperson. Då det handlar om en berättelse som är från
förstapersonsperspektivet är det huvudpersonens perspektiv som följs; till exempel
”jag gick till doktorn”. Skulle det istället handla om ett tredjepersonsperspektiv
skulle det upplevas som en allvetande röst som förklarar det som händer; till
exempel ”hon gick till doktorn”. (Abbott 2008 s. 70). Trots att det kan vara viktigt
att vet från vems perspektiv berättelsen läses, är det oftast viktigare att få en känsla
om hur karaktären är (Abbott 2008 s. 72).

Typsnitt
När det kommer till textens utseende i from av typsnitt finns det två huvudgrupper
man kan dela in typsnitten i: antikva och sanserifer. För långa löpande texter såsom
dem i tidningar och böcker är det bättre att använda sig av en antikva. Även om det
är svårt att bevisa att så är fallet, så bidrar de serifer som antikvan innehåller till att
skapa en linje för ögat att följa. (Hellmark 2006 s. 26). Sanserifer är istället bra där
det är korta textstycken, såsom ingresser eller bildtexter. Även i rubriker kan
sanserifer med fördel användas. (Hellmark 2006 s. 27).
När det gäller ett typsnitts punktstorlek bör det ligga runt 10 – 12 punkter för att
hamna inom ramen för vad som är bekvämt att läsa. När det kommer till yngre barn
och de äldre läsarna kan istället högre grader användas, mellan 14 och 16 punkters
storlek är en bekväm grad för yngre barn att läsa. Det finns även en möjlighet att
texter med större punktstorlek kan upplevas som mer lättläst än vad den är.
(Hellmark 2006 s. 31).
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Metod
Här redogörs för de metoder som jag har använt under arbetes gång. Metoderna
som har valts ut, är de som jag har bedömt vara relevanta för den process jag
genomfört under arbetet.

Intervju
När frågorna inför en intervju formuleras finns det ett antal kriterier att tänka på.
En av de viktigaste aspekterna att ha i åtanke är att hålla sig till öppna frågor. Till
skillnad från slutna frågor, där det räcker att respondenten endast svara ja eller nej,
kräver öppna frågor mer av den som svarar. Öppna frågor karakteriseras av att de
börjar med ett frågeord, såsom: hur, vad, varför? och så vidare. (Häger 2007 s. 57).
Slutna frågor leder sällan till några längre svar från vuxna, men ännu svårare är det
att få barn att öppna upp sig genom den typen av frågor. Det är inte det att barnen
inte vill svara, de berättar gärna mycket. Det krävs bara lite längre tid för dem att
komma fram till ett svar. (Häger 2007 s. 192-193).
Dubbelfrågor är något annat som bör undvikas. Detta gör att de intervjuade får
möjlighet att göra ett val och kan välja att svara på den, enligt dem, enklare frågan.
Om det inte sker ett aktivt val av fråga tenderar de att svara på den sist ställda, då
det är den som är färskast i minnet. (Häger 2007 s. 61).
Ledande frågor är också något som bör undvikas. De kan komma att påverka den
intervjuade att svara enligt vad den anser att den som ställer frågorna vill ha för
svar, mer än vad de intervjuade egentligen tycker. Speciellt lätt är det att påverka
barns svar med ledande frågor (Häger 2007 s. 63).
Målet med den intervju jag planerat var att få reda på vad barn kan tänkas vilja veta
om sin sjukdom samt vad de närstående, som barnets vänner, kan behöva tänka på.
Intervjun genomfördes vid ett personligt möte den 27 april 2016 tillsammans med
Lena Achrenius, legitimerad barnallergisjuksköterska. Jag blev inbjuden att besöka
henne och genomföra intervjun på barnmottagningen vid Mälardalens sjukhus.
Tiden för intervjun blev något kortare eftersom Achrenius hade flera patientbesök
inbokade. Jag valde därför att hålla mig till några få, men väl utvalda, frågor.
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Omvärldsanalys
En omvärldsanalys kan definieras som en undersökning som görs för att skaffa sig
en uppfattning om hur omvärlden ser ut. Man undersöker fakta och förhållanden
som kan komma att påverka utvecklingen av projektet. (Larsson 2008 s. 98).
Min omvärldsanalys bestod i att undersöka de broschyrer som ges ut vid ett första
besök hos doktorn när barnen fått diagnosen astma. Målet var att få reda på vilken
information som redan finns, vilken information som eventuellt fattades, och vilken
nivå materialet låg på. Vid intervjun tillsammans med Achrenius fick jag med mig
fyra broschyrer hem. De var alla informationsmaterial som brukar delas ut vid det
första läkarbesöket. Tre av dem riktar sig till barn och ungdomar och en innehåller
allmän information om astma.

Bildanalys
Vill man analysera en bild går det att göra en så kallad stilanalys. När det gäller
bilder är det i första hand manéret bilderna är gjorda i som undersöks. För att göra
en grundlig stilanalys krävs det att de olika komponenterna i bilden är utförligt
beskrivna. (Eriksson 2009 s. 67).
För att komma fram till vilken typ av manér jag skulle välja att göra mina bilder i,
valde jag att titta på sådant som målgruppen ofta kommer i kontakt med. Detta för
att jag ville att målgruppen skulle känna att materialet var tilltalande, något som de
skulle vilja ta upp och läsa. Jag ville inte att det skulle kännas som ännu en
broschyr utgiven av sjukvården, utan att det är ett manér som de är bekanta med
och kan koppla det till något roligt.
När det kom till att ta reda på vilka olika manér målgruppen är vana att komma i
kontakt med, studerade jag en enkätundersökning som genomfördes av Statens
medieråd under åren 2012 och 2013. Undersökning var till för att ta reda på barns
medievanor. Av undersökningen framkom det att barn som är mellan fem och åtta
år i stor utsträckning använder sig av digitala medier. Omkring 96 procent av
barnen tittade på någon typ av tv-program, medan runt 80 procent spelade någon
form av tv- eller datorspel. I samma underökning framkom att det populäraste tvprogrammet var ”Bolibompa”, samt att det populäraste spelet var ”Super Mario”.
(Statens Medieråd 2013 s. 18, 22).
Trots att det framkom att så stor andel av gruppen ägnade sig åt antingen tv-tittande
eller datorspelande, valde jag att inkludera ett tredje manéralternativ i form av en
kombination av de populäraste böckerna. Detta då inte alla är roade av tv, eller
datorspel.
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Valet av böcker baserade jag på de titlar som just nu är populärast på olika
försäljningsställen. Jag valde ut den bästsäljande boken från topplistorna för böcker
till de som är mellan sex och nio år hos Bokus, Adlibris, samt hos
Akademibokhandeln. De böcker som fått högst betyg hos Bokus respektive
Adlibris den 5 maj 2016 var ”Mackan vågar” och ”LasseMajas sommarlovsbok”.
Även hos Akademibokhandeln var ”LasseMaja” ett av de populära alternativen,
tillsammans med ”Lätt att läsa” serien den 6 maj 2016.

Användartester
Genom att utvärdera artefakten vid olika användartester får man bekräftelse på hur
målgruppen interagerar med artefakten, istället för att endast gissa sig till hur de
troligen skulle interagera med den. När användartesterna arbetas in som en del av
designprocessen kan det hjälpa till att stärka och förbättra artefaktens slutliga
resultat. (Barnum 2011 s. 9).
Innan användartesterna genomförs bör målen med testerna definieras. Det kan till
exempel handla om ett test för att se om användarna förstår artefakten, att de kan
förstå hur de ska interagera med den. (Barnum 2011 s. 107). Även om det inte är
ett krav, så kan det vara bra att börja användartesterna med att säga ”vi testar
artefakten, inte dig” (Barnum 2011 s. 10).
En typ av användartest är fokusgrupper. Vid tester i en fokusgrupp är ett fåtal
personer ur målgruppen med för att testa och utvärdera det färdiga materialet. Ett
problem som kan uppstå vid tester i fokusgrupper kan vara det så kallade
”grupptänkandet”. Det vill säga när deltagare inte vågar säga emot varandra, eller
då en dominant deltagare tar över konversationen från de andra i gruppen. Dock så
behöver inte grupptänkandet alltid vara något negativt. Om man vill få ett snabbt
svar angående artefakten fungerar fokusgrupper bra. De gör det lätt att avgöra när
alla är överens. (Baer 2008 s. 87).
Det användartest som genomfördes under arbetes gång var till för att undersöka om
målgruppen förstod illustrationerna samt vilket av de utvalda manéren de föredrog.
De bilder som testades var dels bilder över situationer som är relevanta för att
förklara hur den som har astma hanterar situationen, dels tre bilder utförda i tre
olika manér för att se vilken av dem som föredrogs av målgruppen. För en längre
redogörelse över hur testet gick till, se bilaga nr. 3.
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Etiska aspekter
När intervjuer, fokusgrupper och liknande genomförs, finns det en hel del etiska
aspekter att ta hänsyn till.
Vid en intervju gäller det först och främst att göra klart vad intervjun är till för.
Kommer den att publiceras? Vilken ”titel” får respondenten? Genomförs intervjun
med vinklingen småbarnsmamma eller lärarinna? (Häger 2007 s. 177).
Vid intervjuer av barn finns det ännu fler etiska aspekter att ta hänsyn till. Till
exempel ett besök på en skolgård kan inte genomföras hur som helst utan tillstånd.
För att genomföra en intervju tillsammans med ett barn krävs det dessutom tillstånd
från föräldrarna. Är det då ont om tid bör därför intervjuer med barn tänkas över,
då det kan ta lång tid att få föräldrarnas godkännande. (Häger 2007 s. 196)
Även vid genomförandet av undersökande forskning, såsom observationer, finns
det etiska aspekter att ta hänsyn till. Förutom respekt för de medmänniskor som
deltar, är tystnadsplikten en viktig punkt att beakta. Som ansvarig för testerna är
det ens eget ansvar att se till att det inte går att spåra den enskilde deltagaren.
(Holme & Solvang 1997 s. 32).

Metodkritik
Det faktum att det endast genomfördes en intervju kan ses som lite bristfälligt.
Även om jag tidigt i min planering valde att använda mig av en så kallad
expertintervju, hade det varit till fördel om jag genomfört fler intervjuer. Om fler
intervjuer genomförts tillsammans med sjukvårdspersonal hade det gett möjlighet
till en bredare mängd information att basera arbetet på. Alternativt om jag fått
genomföra en intervju tillsammans med en pedagog hade jag kunnat bättre förstå
hur barn tänker och på så vis bättre kunnat anpassa materialet efter dem och deras
förutsättningar.
Det användartest som genomfördes hade även det kunnat utvecklas. Då
användartesterna genomfördes tillsammans med barn var det mycket viktigt att få
föräldrarnas godkännande. Tyvärr var det inte alla som godkände sitt barns
medverkande i utprovningen. Det var inte heller alla barn som kom ihåg att ta med
sig intyget i tid till då användartesterna skulle genomföras. Något som innebar att
de av etiska skäl inte kunde medverka. Och då tiden var knapp hade det varit svårt
att boka in tillfällen för ytterligare tester. Vilket var synd, då endast fem deltagare
att basera hela arbetet utifrån kan upplevas som knapphändigt. Dock anser jag att
fem från målgruppen är mycket bättre än att själv gissa sig till svaret. Hade jag
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gjorde detta igen hade jag försökt tidigarelägga testerna så att jag antingen kunnat
genomföra ett andra test eller haft tid att vänta in fler deltagare på det enda testet.

12

Resultat
Nedan följer kortare redogörelser över vad de tidigare nämnda metoderna har gett
för resultat.

Intervjuanalys
Intervjun tillsammans med Lena Achrenius, legitimerad barnallergisjuksköterska,
gav svar på vad de som närstående bör tänka på och vad barnen själv vill veta.
Achrenius (personlig kommunikation 27 april 2016) menade att som närstående
kan det vara bra att visa hänsyn mot den som har astma. Om barnet till exempel är
allergisk mot häst, och ska hälsa på sin vän som rider, bör inte ridkläderna hänga
framme. Att de kan tänka på vad som triggar igång astman och försöka undvika
det. Det kan vara bra för barnets vänner att veta är att det kan finnas tillfällen då de
kanske inte orkar göra allt på grund av astman. (Achrenius personlig
kommunikation 27 april 2016).
Det som barnen själva vill veta handlar i de flesta fall om de kommer kunna göra
allt som alla andra kan. Och det är det som är meningen. Att de ska kunna cykla,
springa, hoppa studsmatta och så vidare utan problem. Barnen ska vara så pass bra
medicinerade så de kan göra allt det som de annars skulle klarat av. (Achrenius
personlig kommunikation 27 april 2016).
Under intervjun framkom det att den vanligaste typen av medicin är inhalator, samt
att det är viktigt att ta sin medicin regelbundet. Detta då det kan finnas något, till
exempel allergier, som hela tiden triggar igång astman (Achrenius personlig
kommunikation 27 april 2016).
Intervjun gav mig det underlag som behövdes för att gå vidare och avgöra vilken
information materialet skulle innehålla, samt vad jag skulle basera de olika
scenarierbilderna på.

Omvärldsanalys
Samtliga av de fyra broschyrer jag hade tillgång till vände sig till de som var äldre
än min målgrupp. Antingen de som var i tonåren eller föräldrarna till barnen. Inget
material vände sig direkt till barnen. Alla broschyrer var till större delen
textbaserade och använde de flesta bilderna endast som dekorationselement.
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De bilder som finns med i de olika broschyrerna är till största delen färgfotografier
med undantag för ett fåtal illustrationer, även de i färg. En bild som återfanns i
varje broschyr var en illustration av ett par lungor samt två luftstrupar; en som visar
en luftstrupe vid ett normalt tillstånd, en som visar en luftstrupe vid astma.
Den information som tas upp i broschyrerna handlar till största delen om den
medicinska aspekten av astma; det vill säga vad som händer i kroppen, hur
medicinen bör skötas och liknande information. En liten del av informationen
handlar om hur vardagen påverkas, men det är inte den informationen som har
huvudfokus.
Insikten att det material som finns idag endast riktar sig till de som är äldre än min
målgrupp, bidrog till att ytterligare forma arbetet. Det var nu det blev tydligt att ett
material direkt riktat till målgruppen fattades.

Bildanalys
Manéren analyserades till större del efter karaktärernas utseende än deras
omgivning. Detta för att de illustrationer jag planerade att genomföra endast skulle
ha en mycket enkel bakgrund för att inte ta fokus från karaktärerna i bilden.

Analys av ”Bolibompa”-manér
För att analysera manéret har jag utgått från tre bilder; en med deras äldre manér
som finns på ett skivomslag, samt två med något nyare manér från spelet ”Drakens
värld” som finns på barnkanalen.se.

Figur 3: Skivomslag ”Bolibompa Hits 1”.
Figur 4: Skrämdump av ”Drakens Värld” karaktär.
Figur 5: Skrämdump av ”Drakens Värld” draken.

Oavsett om det är det nyare eller äldre manéret så har stilen jämntjocka linjer och
platta färger som är både klara och starka. Ögonen sitter tätt men inte helt ihop på
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de äldre bilderna, tillskillnad från den karaktär man har möjlighet att skapa i
”Drakens värld”. Ögonen är runda med en svart prick till pupill, dock finns en
avsaknad av ögonblänk i de båda versionerna. Karaktärerna är oproportionerliga
och har få, om ens några, detaljer i form av klädveck och liknande.

Analys av ”Super Mario”-manér
Jag har valt att utgå ifrån de nyare versionerna av spelen med 3D-grafik, då det
troligen är den, och inte den äldre 8-bitarsversionen, som barnen idag kommer i
kontakt med.

Figur 6: Bild av de spelbara karaktärerna från spelet ”Super Mario 3D World”.

Mario (rött) och Luigi (grönt) står för det mest karakteristika utseendet genom
spelserien. Båda har stora näsor och avlånga blå ögon med tillhörande ögonblänk.
Båda har en synligt rund mage, men i övrigt är deras kroppsform jämntjock.
Prinsessan Peach (rosa) har, tillskillnad från de båda Mariobröderna, nättare drag.
Hon har en mindre näsa och mer droppformade ögon. Även om hon har smalare
armar är de, precis som Mario och Luigis, jämntjocka. Den svampliknande
varelsen Toad (blå) har jag valt att inte fokusera på, då jag ansåg att det var mer
relevant att titta på människorna. Färgerna som används är klara och starka.
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Analys av bokmanér
De tre böcker jag utgått från är ”Mackan vågar”, ”LasseMajas sommarlovsbok”,
samt ”Inbrott i skolan” från ”Lätt att läsa” serien.

Figur 7:”Mackan vågar”. Figur 8: ”LasseMajas sommarlovsbok”. Figur 9: ”Inbrott i skolan”.

Karaktärerna i ”Mackan vågar” har mycket stora huvuden. Ansiktet sitter långt ner
och har ansiktsdragen tätt ihop. Kropparna är taniga och upplevs som mjuka och
böjliga. Färgerna är klara och platta, med en antydan till skuggning här och där.
Detaljnivån på kläder och hår är förhållandevis låg.
Även i ”LasseMajas sommarlovsbok” har karaktärerna något större huvuden och
ansiktet placerat något längre ner. Färgerna är ljusa och klara, samt utan skuggning.
Nivån på detaljer är rätt så hög, då det finns klädveck och detaljer i håret.
Kropparna är kantiga och oproportionerliga.
De karaktärer som finns på omslaget till ”Inbrott i skolan” har något mer realistiska
ansiktsformer, om än fortfarande oproportionerliga. Deras kroppar upplevs som
mjuka och rätt böjliga. Detaljnivån är inte så hög, de mest detaljerna syns i håret
och på polisuniformen. Färgerna är något dovare än tidigare exempel.
Dessa analyser gav mig det underlag som krävdes för att skapa de olika bilderna
som senare skulle användas i det användartest som genomfördes.

Redogörelse av användartester
Användartestet skedde i form av en fokusgrupp bestående av fem elever i årskurs
ett från Björktorpsskolan tillsammans med deras lärare. Testet genomfördes under
en lektion i ett intilliggande grupprum.
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Manérundersökning
För att ta reda på vilket manér barnen tyckte bäst om valde jag att presentera de tre
bilderna tillsammans, samtidigt som jag bad barnen berätta vilken bild de tyckte
bäst om.

Figur 1: Bild 1 – Bolibompamanér. Bild 2 – Super Mario-manér. Bild 3 – bokmanér.

Resultatet blev att tre av dem föredrog bild nummer ett, medan de andra två
fördrog bild nummer två. När de blev tillfråga varför de föredrog just de bilderna
kom tydligast svar gällande bild nummer ett. De ansåg att karaktärerna såg roliga
och väldigt glada ut. Vid vidare diskussion kom det fram att de ansåg att
karaktärerna på bild nummer tre såg ”gamla” ut, att de upplevde dem mer som
tonåringar och inte kunde relatera till dem.

Bildförståelse
Denna del syftade till att ta reda på om barnen förstod vad som pågick i de
situationer som var illustrerade utan någon tillhörande bildtext eller tydlig kontext.
Av de tretton bilder som testades, förstods elva av dem fullt ut – antingen att de
själva lyckades komma fram till svaret eller med hjälp av följdfrågor till deras
första svar som kunde få dem att ändra sin tolkning något. Även om de förstod
situationerna i bilderna kunde de inte alla gånger koppla just den informationen till
det tänkta scenariot.
De två bilder som inte förstods fullt ut föreställde en av dem en flicka som tar sin
astmamedicin, den andra föreställde en pojke som blir hårt kramad bakifrån.
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Figur 2: Bild 1 – Tryck över bröstet. Bild 2 – Tar sin astmamedicin.

Bilden med flickan som tar sin medicin tyckte barnen såg ut som om hon åt något,
ungefär som om hon skulle ha stoppat in en hel glass i munnen. Bilden där pojken
blir kramad hade de mer problem att förklara vad som hände. De sa gång på gång
att den ena killen ville göra något som den andra inte ville.
Från början saknade den bilden utandningsmolnet. Efter att jag lagt till det
ändrades deras tolkningar något. Då sa de istället att han tappat andan. Molnet var
därmed en avgörande faktor för dem att komma närmare den tolkning jag var ute
efter, även om de inte kom riktigt ända fram.
Överlag förstods alla bilder, vilket betydde att jag kunde gå direkt till att
färdigställa dem. De två som inte förstods fullt ut arbetade jag istället vidare med
innan jag färdigställde dem.

Färgkodning
Bilderna innehöll även en svag antydan till färgkodning. Trots att detta var något
som jag medvetet lät bli att påpeka, kom barnen fram till att den blåa färgen som
vissa av karaktärerna hade på sina kläder innebar att de hörde ihop på något vis.
Efter lite diskussioner och frågor lyckades barnen komma fram till att det var de
med blåa kläder som hade astma.
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Gestaltning
Efter sammanställningen av den information som jag har samlat in, från såväl
teorier hämtade från litteraturstudierna som från de praktiska undersökningarna
tillsammans med målgruppen, var det dags att börja med gestaltningsprocessen.
Här följer en redogörelse över hur den sett ut.

Skisser
Skissandet började med frimärksskisser på de scenarier
jag utifrån den intervju som genomfördes ansåg vara
relevanta för materialet, såsom hur det kan kännas när en
person med astma andas, vad som kan påverka astman,
med mera. För att målgruppen ska kunna relatera till de
olika bilderna försökte jag hålla dem till scenarier som
de kan känna igen; till exempel hoppa studsmatta, spela
tv-spel eller cykla. Scenarierna är även baserade på vad
som anses att en person med astma kan, respektive inte
kan göra. Detta för att visa att de med diagnosen kan
göra precis det som alla andra kan.
Figur 10: Scenarierskisser

Då Wood (1999 s.30) förklarar att vi har svårt att förklara abstrakta begrepp, såsom
tankar, har jag valt att använda mig av metaforer i mina bilder då ett specifikt
scenario ska beskrivas. Till exempel har jag valt att förklara hur det känns när
någon med astma andas med en bild på ett barn som andas genom ett sugrör. Jag
har valt att göra på det viset över den klassiska bilden som visar två luftstrupar
bredvid varandra; där den ena är frisk och den andra har astma. Detta för att barn
mycket oftare kommer i kontakt med sugrör än vad de gör en luftstrupe eller en
bild på en sådan, vilket ökar chanserna till förståelse.
Jag såg även till att blanda pojkar och flickor samt etniciteter i de olika scenariona
för att så många som möjlig har chans att känna igen sig i de olika scenarierna.
Vid skissandet för de olika manérförslagen började jag med ”Bolibompa”-manéret.
Där tog jag mest stöd från de mänskliga karaktärerna, såväl de på skivomslaget
som den karaktär man får skapa i spelet ”Drakens värld”.
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För ”Super Mario”-manéret försökte jag kombinera de olika delarna från Mario och
Prinsessan Peach för att inte kopiera karaktärerna rakt av. Jag valde att behålla
Marios näsa, men förminskade den då det är ett av hans tydligare karaktärsdrag.
Ögonen är en kombination mellan Marios och Prinsessan Peachs.
När det kom till att skissa fram bokmanéret försökte jag välja ut de delar som
återfanns mellan alla tre manéren. Om det inte fanns någon likhet alla de tre olika
manéren hade, valde jag de element som två av de tre hade. Ögonen, till exempel,
är utvalda på det viset.

Figur 11: Bolibompamanérskisser. Figur 12: Mariomanérskisser. Figur 13: Bokmanérskisser

Gestaltning av manéralternativen
När det kom till att gestalta de olika manéralternativen inför användartesterna valde
jag att göra en bild som inte föreställde något av de scenarier som skulle illustreras
i materialet. Detta för att jag ville att det skulle vara manéret som målgruppen
skulle fokusera på och inte försöka lista ut vad som händer i bilden. Bilderna består
av en flicka och en pojke som håller varandra runt axlarna för att indikera att de är
vänner. Jag har försökt hålla mig till att använda könsneutrala färger på de båda
karaktärerna för att undvika att fastna i stereotyper.
Jag bestämde mig för att karaktärerna skulle ha samma posering, samma färger,
och näst intill samma utryck, bilderna emellan. Detta då jag ville hålla alla delarna
så lika som möjligt för att undvika att det var färgen på kläderna eller karaktärernas
poser som avgjorde varför barnen valde den ena eller andra bilden under
användartestet. Valet skulle istället helt bero på vilken typ av manér bilderna var
gjorde i.
Trots att detta var något jag aktivt eftersträvade skiljer sig ansiktsuttrycket något på
”Bolibompamanéret” gentemot de andra två manéren. De karaktärerna har större
leenden än de andra, något jag upptäckte först i efterhand.
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Gestaltning av de förklarande bilderna
Jag använde mig av de scenarierskisser som jag tidigare bestämt mig för och
började rita upp dem i större format. För att spara tid och energi på onödigt arbete
valde jag att göra bilderna i mitt eget manér inför utprovningen. Detta för att
undvika att jag lagt ner massa tid på att skapa bilder utefter ett av manéren, som det
sedan skulle visa sig att de inte föredrog och jag skulle vara tvungen att lägga ner
lika mycket tid på att rita alla bilderna igen i det nya manéret.
Bilderna är svartvita förutom en ljusblå färgkodning på vissa tröjor för att visa att
det är just den personen som har astma.

Revidering av skisserna
Då användartesterna visade att två av bilderna inte förstods helt och fullt, skissade
jag vidare på hur de kunde förbättras. Jag valde dock att gå vidare med de
ursprungliga bilderna, men gjorde några små justeringar för att öka tydligheten i
bilderna. Till exempel den bilden där barnet tar sin medicin såg jag till att
noggrannare illustrera inhalatorn så det tydligare syntes att det just var en sådan.

Gestaltningen av de slutliga bilderna
När jag sedan bestämt mig för vilka scenarion som gällde, började arbetet på de
bilder som skulle finnas med i det slutgiltiga materialet.
Vid gestaltningen av de slutgiltiga bilderna hade jag hela tiden i åtanke det som
Pettersson (1999 s.17) förklarade om barn och bilder. Att motivet, framförallt
viktiga delar i det, visas i sin helhet då barn kan tolka det som inte syns som att det
inte finns (Pettersson 1999 s.17). Jag har då aktivt försökt att ha så få överlappande
bildelement som möjligt.
Även den undersökning som Pettersson (1999 s. 20) genomförde har funnits med i
tankarna vid skapandet av de slutgiltiga bilderna. Undersökningen visade att barn
föredrar bilder i färg, framförallt färgstarka sådana. Jag har därför valt att ge
karaktärerna väldigt färgstarka kläder.
En aspekt som har funnits med i tankarna under hela arbetet med bilderna, men
som först i det här skedet av arbetet blev ett aktivt val, var hur jag skulle utforma
karaktärerna. Mångfald är viktigt för att alla ska känna sig inkluderade. Jag valde
att ta med och tänka på detta, framförallt för att visa att astma inte är något konstigt
och att vem som helst kan drabbas av det. Dock har jag hela tiden försökt undvika
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att hamna i fällan och endast skapa stereotypa karaktärer. Även om Eriksson (2009
s. 78) förklarade att konventionella bilder, trots något fördomsfulla, kan ge en
trygghet hos läsarna då det är bilder är vana vid.
En annan aspekt som funnits med är det som Pettersson (1999 s. 17) skriver om att
bilder kan väcka många känslor hos betraktarna. Därför har jag valt att ge
karaktärerna ett glatt uttryck i så många scenarion som möjligt. Detta då jag vill
förmedla en positiv känsla genom materialet, och inte förstärka den eventuellt
negativa känsla som barnen känner inför att ha fått diagnosen.
Då jag tydligare ville visa vilka av karaktärerna som har astma har jag valt att
använda mig av färgkodning. Detta i form av en blå överdel som antingen en ttröja, långärmad tröja eller en klänning. Som Ware (2008 s.77) skriver så är
färgkodningen till för att snabbt ska lära sig vad färgen betyder och kunna urskilja
den från resten. Jag har alltså kontinuerligt använt samma blåa färg på överdelarna
hos de karaktärer som har astma. Jag har även undvikit att använda samma blå på
andra delar i bilden. För att ytterligare peka på att är just karaktärerna med blåa
överdelar som har astma, får de ”presentera sig” på framsidan under en pratbubbla
som lyder ”Har du astma? Vi med!”.

Bildtexter
Användartesterna visade på att målgruppen hade svårt att förstå vad vissa av
bilderna innebar. Målgruppen kunde i de allra flesta fall avgöra vad som skedde i
bilden, men de hade svårt att koppla det just till astma utan någon tydlig kontext.
Detta gjorde att jag kunde konstatera att bildtexter behövdes och inte bara var något
som jag antog borde finnas med. Som Holsanova (2010 s. 53) skriver kan texten
hjälpa till att definiera betydelsen i bilden. Något som i sin tur kan hjälpa till att
öka förståelsen för innehållet (Holsanova 2010 s. 98).
Det är just därför som bildtexten finns intill bilderna, för att kunna ge dem den
kontext och eventuella förklaring de kan behöva för att bilderna ska förstås till
fullo. Jag har även valt att lägga in rubriker för att lättare få en överblick över vad
som det berättas om i bilderna.
Då jag inte vill att bilderna och texten ska uppfattas som separata delar, har jag valt
att endast använda mig av en ljus färg som bakgrund. Detta då Pettersson (1999 s.
20) förklarade en diffus bakgrund kan det göra att man upplever att materialet
”smälter ihop” bättre.
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Då jag skulle skriva texten valde jag att göra det i ett förstapersonsperspektiv. Som
Abbott (2008 s. 70) skriver finns det i huvudsak två olika perspektiv; förstaperson
och tredjeperson. Eftersom hela materialet är tänkt att ha ett lekfullt uttryck, kändes
ett förstapersonsperspektiv i linje med det jag var ute efter. Det får den som läser
att känna sig mer delaktig i det som skrivs.
Det typsnitt jag valt att använda mig av är en sanserif för att ge ett lättare intryck
till materialet. Som Hellmark (2007 s. 27) förklarar fungerar sanserifer utmärkt till
kortare textstycken. Eftersom den text som ingår i materialet till största del består
av rubriker och bildtexter var detta något jag utgick ifrån vid valet av typsnitt.
Punktstorleken ligger på 16 punkter för bildtexterna, något som Hellmark (2006 s.
31) skriver att det är en bekväm punktstorlek på typsnitt för yngre barn.
För att mer trycka på materialets lekfulla utryck valde jag att använda mig av ett
typsnitt som liknar handskriven text. Dels för att skilja materialet från de klassiska
broschyrer som delas ut, dels för att väcka ytterligare intresse hos målgruppen.

Artefakten
Den färdiga artefakten består av ett häfte på sexton sidor i måtten 168x148mm.
Materialet är tänkt att vara en utskriven broschyr som delas ut i samband med det
första besöket hos läkaren efter att barnet fått diagnosen. Här följer några exempel
från materialet, se bilaga nr. 4 för materialet i sin helhet.

Figur 14 – 19: valda delar ur det färdiga materialet.
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Slutsats
Den frågeställning som hela detta examensarbete utgått från var:
Hur bör ett bildmaterial riktat till barn illustreras för att presentera komplex
information på ett begripligt och avdramatiserat vis?
Genom att presentera informationen som ett berättande ur förstapersonsperspektiv
ger det ett mer avdramatiserarat och vardagligt intryck av informationen.
Tillsammans med att de bilder som använts är illustrerade i ett enkelt och lekfullt
manér, dessutom utvalt av målgruppen, gör att det skapas intresse för materialet
och får läsaren att känna sig mer delaktig i det som berättas.
För att ytterligare avdramatisera och begripliggöra informationen kan den sättas in
i situationer målgruppen relaterar till. Och på så vis bidra till att göra informationen
lättare att ta in. Detta kan även byggas på med hjälp av metaforer; att använda sig
av objekt och situationer målgruppen känner igen och relaterar till. Även
färgkodning har använts genomgående i materialet för att ytterligare hjälpa till att
framföra informationen.
Genom att blanda karaktärer av olika utseende skapar det möjligheter till större
igenkänningspotential hos de som läser materialet. Karaktärernas uttryck har även
det spelat en stor roll då känslor lätt kan påverkas av bilder. Materialet, och
framförallt bilderna, har därför utformats på ett sådant vis att de tillsammans ska ge
läsaren ett positivt intryck.
För att förtydliga och styra frågan i rätt riktning ställdes även några kompletterande
underfrågor:
Vilken information är relevant för såväl den primära gruppen som den sekundära
målgruppen?
För att ta reda på detta genomfördes en intervju om vad barnen själva kan vilja
veta. Svaret som gavs var att det som barnen mest av allt ville veta handlade om
hur vardagen skulle komma att påverkas.
Vilken typ av manér föredras av målgruppen?
Genom att testa vilken av de tre manér som i förväg valts ut kunde jag få reda på
vilket av dem som föredrogs av målgruppen. Efter testet kunde jag konstatera att de
flesta föredrog det manér där karaktärernas utseende var mycket enkelt och
detaljfattigt.
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Hur bör bild och text samverka för att på bästa sätt föra fram informationen?
Genom att använda bildtexter gavs målgruppen den kontext som genom
användartestet visade sig vara kritisk för förståelsen för materialet. Utan kontexten
kunde inte bilderna tolkas och placeras i situationer som hade med astma att göra.
Bildtexten placerades intill bilderna för att inte riskera att de skulle läsas och tolkas
var för sig.
Tillsammans har dessa delar bidragit till att dra slutsatsen: för att skapa ett material
som är begripligt och avdramatiserat krävs det att man förenklar innehållet. Det vill
säga; att innehållet dras ned till en sådan nivå att informationen går att relatera till –
att den hamnar i relation till sådant som målgruppen är vana att komma i kontakt
med.
Att förenkla information kan uppnås genom flera olika alternativ. Det sätt som jag
valde att gå vidare med var att genom att skapa illustrationer föreställande
vardagliga situationer som målgruppen kunde relatera till. Något som hjälper till att
konkretisera informationen och sätta den i relation till målgruppen. Vilket hjälper
till att göra informationen lättare att ta till sig.

Diskussion
Trots att arbetet inte helt följde den plan jag lade upp för mig själv vid arbetets
början, så har det varit mycket givande. Vid den användartest jag genomförde blev
jag positiv överraskad över hur mycket barnen förstod utifrån mina bilder, trots att
de inte fick en förklaring till vilken typ av scenario som gällde i bilderna.
Som tidigare nämnts följde inte arbetet den ursprungliga planen jag lagt upp för
mig själv. Ju längre arbetet pågick insåg jag allt mer att det inte fanns något
material direkt riktat till de barn som får diagnosen astma. Det som finns är riktat
till äldre personer, antingen tonåringar eller barnens föräldrar. Jag bestämde mig att
skifta huvudfokus från en broschyr som skulle användas barnen emellan, till en
broschyr som var direkt riktad till barnen. Syftet med att barnen ska kunna använda
broschyren för att förklara sin sjukdom fanns kvar, men det var inte längre det som
hade huvudfokus.
Något som jag först i efterhand insåg, var att på de bilder som var gjorda för att ta
reda på vilken typ av manér som målgruppen föredrog, skiljde sig ansiktsuttrycket
på det första manéret rätt mycket från de andra två. Karaktärerna hade ett mycket
gladare uttryck, med ett stort leende och öppen mun. Det finns risk att detta kan ha
varit en påverkande faktor, då de gillade det manéret bäst just därför karaktärerna
såg roliga och glada ut. Trots att jag hela tiden strävade efter att göra de olika
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manéralternativen så lika varandra som möjligt, var detta ett misstag som jag först
blev medveten om efter användartestet. Hade de istället haft samma uttryck som de
andra karaktärerna kan resultatet ha blivit annorlunda, då det var mycket jämnt
mellan vilket av manéren det var som föredrogs.
Under användartesterna följde ibland långa tystnader efter att målgruppen svarat på
den fråga som ställts. För att fortsätta konversationen ställdes därför några ledande
följdfrågor, antingen av mig eller lärarinnan. Som Häger (2007 s. 192) påpekar är
det lätt att råka styra respondenterna med ledande frågor, framförallt om de är barn.
Jag är väl medveten om att frågorna kan ha styrt barnens tolkning av bilderna, dock
anser jag att i det här fallet hade det en liten betydelse. Detta då frågorna var
följdfrågor till bilder som saknade tillhörande bildtext; något som skulle ha gett
dem samma förutsättningar som de ledtrådar som gavs i frågorna.
Jag valde att gå vidare med de bilderna som inte förstods fullt ut och inte mina nya
skisser, då den feedback jag fick från fokusgruppen gav mig det jag behövde för att
vidareutveckla dessa, istället för att använda mig av helt otestade bilder. Dels
därför att mina nya skisser drog mer åt ett annat håll. Jag ville verkligen trycka på
det faktum att astma inte är något ovanligt. Barnen ska förstå att det inte bara
nödvändigt utan helt normalt att ta sin medicin varje dag, och att det inte är något
att de ska behöva skämmas för.
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Bilagor
Intervjufrågor
De frågor som ställdes under intervjun den 27 april 2016 med Lena Achrenius,
legitimerad barnallergisjuksköterska. Här följer endast de frågor som ställdes vid
intervjutillfället, då de svar som gavs under intervjun enligt överenskommelse inte
skulle komma att publiceras.
1. Jag har försökt läsa på lite och förstått att astma är en inflammation i
luftvägsslemhinnan. Stämmer det? Vad annat kan man säga att astma är?
2. Vilken ålder är det vanligast att barn får diagnosen astma?
3. När ett barn fått astma, hur brukar det gå till när ni berättar för barnet att den fått
diagnosen?
(Följdfråga till 3.) Men astman är inte nått ”eget” utan det beror på andra saker då?
4. Vad är viktigt för närstående att veta om den som har astma?
5. Vad kan barn vilja veta om sjukdomen?
6. Vilken typ av medicin är vanligast? Tabletter, inhalator?
7. Det är inget som du tänker på kan vara bra att berätta? ”Jag kan inte vara med på
det här”, ”jag fungerar precis som vanligt”…?
8. Hur reagerar barnen när de får reda på att de har fått astma?
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Dokument för godkännande av intervju av föräldrarna
Jag heter Johanna Prenler och går sista året på informationsdesign på Mälardalens
högskola. Just nu håller vi på med våra examensarbeten och jag ska göra ett
informationsblad som barn med astma ska kunna använda för att förklara sin sjukdom för
sina kompisar.
För att anpassa materialet och göra det så bra för barnen som möjligt skulle jag vilja
prova materialet tillsammans med dem. Det kommer att gå till så att barnen sitter
tillsammans och får titta på materialet, sen kommer jag ställa några frågor som de får
svara på.
Det jag vill få fram med underökningen är vad barnen tycker om utseendet på bilderna
och om de förstår dem. Det är alltså inte barnen som testas, utan det material som jag
gjort.
Undersökningen kommer ske torsdag den 12/5 – 16 och är helt frivillig. Skulle barnet
ändra sig under undersökningens gång är det helt okej att avbryta och gå därifrån.
Har du frågor går det bra att kontakta mig på telefon 070-123 45 67 eller e-post
exempel@email.com

Signatur
Johanna Prenler

Mitt barn ______________________________

får medverka i undersökningen
z

får inte medverka i
undersökningen

__________________________________________________
Datum och underskrift förälder/vårdnadshavare

31

En längre redogörelse av användartestet
När jag kom till Björktorpsskolan där jag skulle genomföra användartesterna fick
jag först presentera mig, vem jag var och vad jag var skulle göra. Efter
presentationen gick jag, de fem eleverna och deras lärare till ett intilliggande
grupprum från klassrummet. Vi satte oss vid ett bord, jag började med att visa de
tre olika manérförslagen och frågade vilket av dem de föredrog. De svarade en och
en tills alla fått svara. Tre av dem sa att de gillade bild nummer ett bäst, medan de
två andra föredrog bild nummer två.
Jag frågade dem varför de föredrog just den bilden de hade valt. De satt till en
början lite tysta, men efter en stund kom svar gällande manér nummer ett,
Bolibompamanéret. De tyckte att de karaktärerna såg mycket gladare och roligare
ut än de andra. Något tydligt svar kring manér nummer två, Super Mario-manéret,
fick jag inte. Dock fick jag ett tydligt svar angående varför manér nummer tre,
bokmanéret, inte föredrogs. Barnen tyckte att karaktärerna såg mycket äldre ut, att
de nästan var tonåringar istället för yngre barn.
Jag kände mig nöjd med de svar jag fått fram och gick därefter vidare till del två av
testet. För att testa förståelsen för bilderna valde jag att inte upprepa för barnen att
det handlade om astma, utan endast presentera bilderna som de var och frågade
därefter vad de såg eller vad som hände i bilden. Detta för att jag ville se hur
mycket de förstod utan en specifik kontext. För att de inte skulle vara rädda för att
berätta vad de såg, valde jag att inte säga emot dem, utan hålla med om de olika
förslagen de gav kring vad bilderna handlade om. Jag började med att lägga fram
de bilder jag ansåg vara lättare att förstå, för att sedan jobba mig uppåt i
”svårighetsgrad”.
Bilden som föreställde olika allergier – Kunde se att det var en hund, ett träd och
en katt som de tyckte såg ut som om den flög.
En som ligger sjukt i sängen – De såg att karaktären hade en termometer i
munnen och att mamman satt på sängkanten.
De två som cyklar – De såg att det var två karaktärer som var ute och cyklade.
Men de var lite oense om den ena var en flicka eller en pojke.
De två som hoppar studsmatta – Förstod vad de båda gjorde. De tyckte att den
ena såg ut att landa på magen.

32

De två som pratar med varandra – De hade inga problem att förstå att de satt och
pratade.
Två stycken som klappar en katt – De förstod att karaktärerna satt och klappade
katten. Dock tyckte de att katten i sig såg mer ut som en ekorre.
Två stycken som är ute och joggar – Där kom det lite olika svar. En av dem sa att
de gick och pratade. En annan att de sprang. En tredje att de var ute och joggade.
En som andas genom ett sugrör – De såg att karaktären blåste luft från sugröret
och att han tog i när han gjorde det.
En hund som sover, två som spelar spel och en dörr som skiljer dem åt – Lite
olika svar igen. Någon som tyckte att de såg ut att titta på tv, en annan som tyckte
att de såg ut att spela datorspel. Efter lite diskussion kom de även fram till att det
var en dörr i mitten och att hunden låg utanför dörren.
En som sitter på en bänk och en som håller i en fotboll – De svarade antingen
att karaktären med bollen frågade om karaktären på bänken villa vara med och
spela fotboll, eller att karaktären på bänken frågade om han fick vara med och
spela.
Två karaktärer, där en av dem är trött och flåsar – De förstod direkt att det
handlade om att karaktären som flåsar hade sprungit och inte orkade springa mer.
De förstod även att den andra karaktären frågade hur den första mådde.
En som blir hårt kramad bakifrån av en annan – Den här bilden hade de
svårare att tyda. De fick inte riktigt ur sig det som de ville säga. De sa att den som
kramade ville något, men att den som blev kramad inte ville det. De försökte hela
tiden säga varianter på den situationen. När diskussionen till slut endast gick i
cirklar ritade jag till ett utandningsmoln på den karaktären som blir kramad. Då sa
de istället att den tappade andan, vilket var närmare det jag var ute efter men
fortfarande inte riktigt rätt.
En som tar sin astmamedicin – Den bilden var inte tydligt nog. De tyckte att det
såg ut som om karaktären åt något, ungefär som om den stoppade in en hel glass i
munnen.
Så av de tretton bilder som testades förstods elva av dem. Antigen helt av barnen
själva eller med hjälp av någon följdfråga som ställdes av mig eller deras lärare.
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Jag lämnade medvetet ute att berätta om de karaktärerna som hade blåa kläder på
sig. Detta för att jag i slutet av testet tänkt fråga dem om de kunde se någon
koppling mellan karaktärerna. Dock hann jag aldrig det då barnen själva hann lägga
märket till att vissa hade blåa kläder på sig och frågade om det. Jag svarade då att
de alla hörde ihop på något sätt och då förstod barnen att de måste ha astma.
När testet sedan nästan var avslutat ville de veta vad jag tänkt med bilderna, så då
förklarade jag mina bakomliggande tankar till de flesta bilderna. Efter det avslutade
vi testet, barnen gick tillbaka till sin lektion och jag tackade för att jag fick komma
dit och genomföra testet tillsammans med dem.
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Artefakten
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