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Abstract 
The purpose of this thesis was to examine how an information visualisation about what 
happens in the human body of type 1 diabetics for children can look like.  
 
Initially, theory about information visualisation, principles of information design, image 
rethorics and different theories around what makes a good information image was studied. 
Following, four pre studies were conducted to support the reason for the main study to be 
conducted, develop criteria for how an information visualisation should and must be, examine 
in what context children are used to see pictures and to get confirmation on what metaphors 
and explanations are used to explain diabetes type 1.  
 
The results from the pre studies were brought into a design process as foundation for the 
further work. The design process began with brainstorming, sketching and a valuation of the 
produced concepts. The two concepts which performed best during the valuation were 
designed and brought into another valuation fase with the target group of this thesis where 
one of the design solutions performed better.  
 
The conclusion of this thesis is that an information visualisation about what happens in the 
human body of type 1 diabetics for children can be a joyful children's book, where the pages 
are designed with help of design principles for information design. The images on the pages 
should be large enough for the children to understand what is illustrated. 15cm x 15cm has 
proven to be a reasonable size for the pages.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur en informationsvisualisering om vad som 
händer i kroppen vid diabetes typ 1 för barn kan se ut.  
 
Inledningsvis studerades teori gällande informationsvisualisering, principer inom 
informationsdesign, bildretorik och olika teorier kring vad som är en bra informationsbild. 
Sedan följde fyra stycken förstudier för att underbygga anledningen till varför denna studie 
skulle genomföras, ta fram kriterier för hur en informationsvisualisering måste vara, 
undersöka i vilka sammanhang barn brukar se bilder och få bekräftelse på vilka liknelser och 
förklaringsmodeller som används för att förklara diabetes typ 1.  
 
Resultaten av förstudierna togs med in i en designprocess som underlag för det vidare arbetet. 
Designprocessen inleddes med brainstorming, skissering och värdering av de framtagna 
koncepten. De två koncept som presterade bäst under värderingen formgavs och togs vidare 
in i en värderingsfas med studiens målgrupp, där en designlösning presterade bättre.  
 
Slutsatsen av denna studie är att en informationsvisualisering om vad som händer i kroppen 
vid diabetes typ 1 för barn kan vara en lustfylld barnbok där sidorna är utformade med hjälp 
av designprinciper för informationsdesign. Bilderna på sidorna bör vara så pass stora att 
barnen kan förstå vad det är på bilderna. 15cm x 15cm har visat sig vara en bra storlek på 
sidor.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Diabetes typ 1 är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar. Ungefär 50 000 människor i 
Sverige har diabetes typ 1, och av dessa är cirka 7000 barn. Varje år insjuknar runt 800 nya 
barn i diabetes typ 1, vilket betyder att 800 familjer får en helt ny vardag och att 800 barn 
måste lära sig att leva med en dödlig sjukdom i resten av sina liv. I en inledande studie 
framkom att diabetes typ 1 är en svår sjukdom att förstå, för både barn och familj. Det är 
mycket som händer i kroppen när bukspottkörteln slutar producera insulin, och det är mycket 
man måste lära sig för att kunna ta hand om sitt nydebuterade barn. Den inledande studien 
visade även att man som förälder till ett nydebuterat barn får mycket hjälp från sjukhuset med 
utbildning och hjälpmedel för att kunna klara av den nya vardagen och förstå vad som händer 
inuti barnets kropp och att det för ett barn är svårare att förstå vad som händer och varför hen 
är sjuk. Läkarna och sköterskorna finns självklart till hands och förklarar för det 
nydebuterade barnet vad diabetes är och hur och varför allting som händer, händer. För att 
underlätta förklaringen för det nydebuterade barnet används vissa liknelser för saker i 
kroppen. Exempelvis brukar blodsocker liknas vid bränsle och insulin vid nycklar som låser 
upp celler. Däremot så framkom det också att det saknas något gemensamt visuellt 
förklarande material, och även att det saknas ett visuellt förklarande material som barnet själv 
kan kolla på.  

 
1.2 Problemformulering 
För att det nydebuterade barnet ska kunna nyttja informationsvisualiseringen till fullo så är 
det nödvändigt att barnet har börjat lära sig läsa, eller redan kan läsa. Därför är 
forskningsfrågan avgränsad till 8-åringar, då det är i den åldern man lär sig läsa. 
Självklart är målet att yngre barn som ej ännu är läskunniga ska kunna förstå 
informationsvisualiseringen med hjälp av någon som läser för dem samtidigt som de betraktar 
den. 
 

- Hur kan en illustrerad informationsvisualisering om vad som händer i kroppen vid 
diabetes se ut för att en 8-åring ska förstå den?  

 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att ta fram ett förslag på hur en informationsvisualisering om 
diabetes för barn mellan 4-8 år kan se ut.  
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1.4 Avgränsningar 
Studiens mål är att ta fram ett förslag på en informationsvisualisering om diabetes typ 1. 
Utformandet av studien är riktad mot barn mellan fyra till åtta år som precis insjuknat i 
diabetes. Eftersom att designlösningen inte kommer att kunna testas på nydebuterade barn på 
sjukhuset så kommer designlösningen istället utvärderas på barn som är åtta år. Detta för att 
barn i den åldern precis börjat lära sig läsa och kan därför försöka förstå designlösningen 
själva, med stöd från vuxen om det behövs. Studien inriktar sig delvis på hur det visuella ska 
framställas för att målgruppen lättast ska förstå den samt delvis vilken form av designlösning 
som bäst förmedlar den visuella förklaringen. Bilderna i de designlösningar som kommer 
värderas kommer vara samma, men i olika format. Studien avser inte att fokusera på hur 
texten i designlösningen skall vara skriven, däremot kommer förhållandet mellan text och 
bild att studeras lätt. Studien kommer heller inte presentera eller förklara vad diabetes är. 
Vidare begränsas arbetet till 10 veckor. 
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2. Teoretisk referensram 
Nedan följer den teoretiska referensramen.  
 
2.1 Informationsvisualisering 
Informationsvisualisering eller informationsdesign är definitionen, planerandet och formandet 
av innehåll av ett budskap och miljön den presenteras i med intentionen att uppnå specifika 
objekt i relation till användarnas behov. Det gäller att definiera något som är svårt att lösa 
eller förstå och presentera lösningen på ett enkelt sätt (Lundberg, 2018). Fram till för inte så 
länge sedan så betydde ordet “visualisering” att konstruera en mental bild, men har kommit 
att snarare betyda en grafisk representation av data och koncept (Ware, 2013). Visualisering 
kan numera fungera som kognitiva redskap då det har blivit en extern artefakt som kan hjälpa 
vid exempelvis beslutstagande (ibid).  
 
Bild eller illustration har tydliga fördelar när det kommer till många typer av information, och 
det sägs att en kombination av både bild och text ofta får bäst önskad effekt (Ware, 2013). 
Text är viktig för bildens kontext, då en bild ofta kan vara mångtydig. Textens funktion är att 
berätta om bilden och förankra den tolkning som sändaren vill att mottagaren ska göra. 
Relationen mellan text och bild måste vara relevant eller redundant för att underlätta, 
begränsa eller styra tolkningar av bilder. Bilder och bildtext i kombination med varandra ses 
som självklara element för informativa produkter och bör användas för att förstärka varandra 
(Wærn et al, 2015).  
 

2.2 Grafiska aspekter i visuell retorik 
De grafiska aspekterna inom visuell retorik kan ses som retoriska figurer som är specifika för 
just bilder, och kan gälla alla val som skaparen har. Skaparen kan uttrycka sig genom foto 
eller teckning, färg eller svartvitt och välja mellan breda eller smala linjer, mjuka eller 
kantiga former. Även om man kan tänka sig att skaparen kan uttrycka sig i vilken form som 
helst så har vi dock starka föreställningar om hur innehåll och form hör ihop. Om skaparen 
håller sig till det konventionella så känner betraktaren igen sig. Dock om skaparen går från 
det konventionella kan det “väcka” betraktaren, men skaparen måste akta sig för att gå för 
långt ifrån, då det finns risk för att folk slutar “lyssna” och väcker negativa och/eller 
oönskade reaktioner (Wærn et al, 2015).  
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2.3 Syfte med informationsbilder 
Syftet med informerande material är vanligen kopplat till en nyttoaspekt. Mottagaren av 
materialet ska förstå någonting, exempelvis hur någonting fungerar eller hur denne ska agera 
i en viss situation för att förebygga, undvika eller lösa problem. Bra informerande material är 
anpassat till målgruppen och uppfyller krav på korrekt innehåll, anpassat språk och teknisk 
kvalitet (Wærn et al, 2015).  

 

2.4 Innehåll i bilder  
Ett avsett tema, budskap eller innehåll kan uttryckas på många olika sätt, och det finns alltid 
ett flertal alternativ för att uppnå önskad kommunikation med bilder. Både sändare och 
mottagare är delaktiga i bildens tolkningsprocess. En bild som är lätt att läsa och upplevs som 
positiv förmedlar information bättre än en bild som inte är det. Sändaren kan försöka utforma 
en entydig bild, även om detta är något som inte är självklart. Mottagaren bör även se bilden i 
bildens avsedda sammanhang (Wærn et al, 2015).  
 

2.5 Bildens utförande  
I informationsbilder så är syftet att lyfta fram innehållet i bilden, därför bör bildelement som 
endast har en estetisk funktion undvikas. Det finns även flera variabler i utförandet av en bild 
som kan påverka förståelsen för den (Wærn et al, 2015).  
 

2.6 Bildstruktur  
Grad av realism och detaljrikedom är en viktig variabel att ta hänsyn till vid utformandet av 
en informationsbild, då det påverkar upplevelsen. Vilken grad av realism och detaljrikedom 
man ska ha i en bild beror på vilken information det är som ska ges. I medicinska 
sammanhang kan det vara fördelaktigt med en teckning med nyanser, då ett fotografi inte 
alltid kan ge rättvisa åt olika symptom (Wærn et al, 2015). 
 

2.7 Fysisk form hos bilder 
Bilder kan utformas på olika sätt med olika typer av material och underlag, som alla erbjuder 
skaparen olika förutsättningar. Skaparen bygger upp bilden med kombinationer av grafiska 
grundelement med utgångspunkt i motivets egenskaper. Grundelementen kan både vara 
betydelsebärande och icke betydelsebärande. Även val av fysisk form har stor betydelse för 
hur innehållet uppfattas, och bildens fysiska form i kombination med den yttre kontexten 
formar en unik totalupplevelse (Wærn et al, 2015).  
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2.8 Bra informationsbilder 
En bra informationsbild bör ha målgruppen i åtanke. Vad vet målgruppen redan om det som 
presenteras? Hur läser de i vanliga fall bilder? Informationen som ska berättas påverkar också 
utformandet av bilden, och ofta är innehållet viktigare än  formen. Om innehållet är komplext 
kan det vara fördelaktigt att dela upp den på ett antal delbilder. I tryckt dokumentation bör det 
också alltid finnas bildtexter som stöttar och förklarar. Färger bör även användas konsekvent. 
Betydelsebärande och dekorativa funktioner bör heller inte blandas, då dekorativa 
färgnyanser eventuellt kan leda till missuppfattning av innehåll (Wærn et al, 2015).  
 
 

2.9 Bildens styrka i lärande och minne 
Utbildning har ett lärarperspektiv, ett sändarperspektiv, och lärande har betraktarperspektiv, 
då det primärt är eleven som ska lära sig och inte läraren eller instruktören. Målet måste 
klargöras och vad det är som menas med att “lära sig”. Ska man minnas, ska man förstå, ska 
man kunna förklara eller till och med skapa något nytt utifrån det man lärt dig?  
Man brukar skilja på data, information, kunskap och visdom, och menar att dessa motsvarar 
olika nivåer av kunskap. (Wærn et al, 2015).  
 
Enligt Paivio (1983) så är bilder överlägset vårt minne för ord. Detta kallas på engelska för 
“Pictorial superiority effect”, och har dessvärre ingen bra svensk översättning. Habe och 
Meyer (1982) har visat att minnet för bilder och text i kombination med varandra är bättre än 
minnet för bara text eller bara bilder. Däremot måste bilder studeras längre tider för att 
betraktaren ska komma ihåg innehållet i en bild, snarare än bara minnas att den sett bilder 
tidigare (ibid).  
 

2.10 Barn och Bilder 
Barn som håller på att lära sig eller barn som precis har lärt sig att läsa förstår både språket 
och budskapet bättre om texten läses i anknytning till en bild eller illustration. Illustrationer 
kan även hjälpa i utvecklingen av den kognitiva förmågan. Illustrationer och bilder i 
barnlitteratur har utbildande värde och är en essentiell del i barnlitteratur (Qorbani Sharif, 
Saeedipour, 2016). Barn använder även bilder i böcker som ett sätt att skapa kontakt med 
både vuxna och med andra barn (Simonsson, M. 2004), och som redskap i den egna leken för 
att hämta inspiration(ibid).  
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2.11 Designprinciper inom informationsgrafik 
Det finns olika designprinciper för olika typer av informationsdesign. Under 2.11.1 till 2.11.4 
följer de principer som är relevanta för denna studie.  
 
2.11.1 Mikro och Makro  
Denna designprincip innebär att man visualiserar samma information ur två olika perspektiv. 
Tufte (1990) beskriver mikro-principen som detaljer som tillsammans blir en helhet. 
Makro-principen är att man visualiserar just helheten. Grafiken ska visa ett lager av 
information vid makro  och ett annat lager av information vid mikro (Tufte, 1990). 
 
2.11.2 Lager och separation  
Lager och separation tillåter oss att visa flera saker samtidigt, och att visa olika typer av 
relaterad information på samma gång, i samma grafik (Tufte, 1990). 
 
2.11.3 Små Multiplar  
Användningen av liknande grafik tätt inpå och i följd av varandra. Denna princip ger 
möjlighet att exponera mycket information på ett litet utrymme (Tufte, 1990). 
 
2.11.4 Narrativ av tid och rum 
Idén att addera information så att informationen rör sig över tid och rum, vilket kan göra att 
informationen uppfattas som mer levande (Tufte, 1990). 
 

2.12 Typografi 
Typografi är något som är funktionellt och måste därför variera med ändamålet (Hellmark, 
2000). Hur man använder typografi bör vara anpassat efter hur läsaren ska använda texten 
(ibid). För att kunna göra detta så behövs det olika typsnitt, eftersom att olika texter har olika 
ändamål. Typsnitt kan skapa olika stämningar, förmedla hemliga budskap till läsaren eller 
bara väljas av funktionella skäl, såsom läsbarhet (Hellmark, C. Skarbrandt, G. 2000). 
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3. Metod  
Denna studie ämnar huvudsakligen använda sig av kvalitativa metoder då respondenternas 
subjektiva värderingar och åsikter ska undersökas för att kunna genomföra forskning genom 
design. Kvalitativ forskning begrundar data i text och bild, snarare än i siffror (Denscombe 
2009), men kommer att behöva användas för att kunna intervjua och mäta lärande utifrån 
informationsvisualisering. All data kommer att samlas in via empiriska studier.  
 

3.1 Förstudier  
Innan den huvudsakliga studien påbörjas kommer fyra förstudier att genomföras för att ha en 
tydlig grund att ta avstamp ifrån gällande utformandet av informationsvisualiseringen.  
 
3.1.1 Inledande studie 
För att få bekräftat att det är nödvändigt att skapa en informationsvisualisering för 
nydebuterade barn med diabetes typ 1 så kommer det att genomföras en inledande studie. 
Den inledande studien kommer att bestå av två stycken semistrukturerade intervjuer med två 
föräldrar till barn med diabetes typ 1. En semistrukturerad intervju gör det möjligt att dra 
slutsatser om kvalitet och öka det känslomässiga förståelsen för ett fenomen (Lantz, 2013). 
Syftet är att ta reda på vad föräldrarna fick för förklarande material, vad barnet fick, om de 
fick något gemensamt och vad som kan förbättras.  
 
3.1.2 Intervju 
Denna förstudie kommer att bestå av en semistrukturerad och kvalitativ intervju med en 
professor inom visuellt lärande och kommunikation där svaren kommer sammanställas till 
konkreta riktlinjer att följa under designprocessen. Som ovan nämnt gör en semistrukturerad 
intervju det möjligt att öka känslomässig förståelse och dra slutsatser om kvalitet (Lantz, 
2013). Syftet med denna studie är att få en klar bild av hur visuellt material kan utformas för 
att barn enklast ska lära sig vad som står och vad som beskrivs bildligt i en illustration. Denna 
förstudie kommer även att komplettera den teoretiska ramen. 
  
3.1.3  Bildanalys 
En bildanalys har till syfte att studera grundläggande fakta och successivt närma sig mer 
avancerade analyser, såsom tolkningsförfaranden (Wærn et al, 2015). För att få vidare 
förståelse för hur målgruppen brukar se bilder (se 2.8) så kommer bildanalyser på två stycken 
barnböcker att genomföras. En lärobok i läsförståelse i Svenska för elever i årskurs 2, och en 
skönlitterär bok om döden för barn. Bildanalysen kommer att utgå ifrån följande: 
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3.1.3.1 Semiotisk analys 
En semiotisk analys handlar om innehållet i en bild, vars syfte är att undersöka vad som sägs i 
bilden. Wærn et al (2015) nämner att två forskare skiljer på två olika meningsnivåer: bildens 
uppenbara mening och bildens underliggande mening.  
Den uppenbara meningen, den första nivån, kallas för denotation. På denna nivå analyseras 
vad eller vem som avbildats. Den underliggande meningen, den andra nivån, kallas för 
konnotation. På denna nivå analyseras vilka idéer eller värden som uttrycks genom det 
avbildade, och på vilket sätt detta är representerat.  
 
3.1.3.2 Denotation & konnotation  
Wærn et al. (2012) beskriver denotation som något relativt oproblematiskt. Begreppet 
denotation motsvarar det vi faktiskt ser på bilden, vilka konkreta saker som är avbildade. 
Konnotation däremot är resten av vad vi läser in av bilden, som inte är direkt avbildat. Wærn 
et al. (2015) tar upp ett fotografiexempel. Det är en bild på en öppen spis, med en tupp i 
ståltråd på, omringad av målade ägg. Det kan tyckas självklart att föremålen denoterar påsk, 
men denotationen är i själva verket spisen, tuppen och äggen, och allt annat som uppfattas är 
konnotationer, i detta fall påsk. Konnotationer kan vara både kulturella (som i detta fall) och 
personliga. 
 
3.1.3.3 Sociosemiotik 
Sociosemiotiken handlar om omständigheterna kring bildens skapande, samt beaktar 
åskådarens situation när bilden betraktas. Inom denna analys behandlas frågor som:  
Varför skapades bilden?  
Hur utfördes den? 
När ser åskådaren bilden? 
Hur ser åskådaren bilden? 
 
Wærn et al (2015) tar upp tre olika aspekter ur den sociosemiotiska analysen, där den första 
är vad bilden representerar, och kan liknas vid en denotativ aspekt. Den andra behandlar hur 
åskådare och aktörer samverkar eller kommunicerar, och kallas för interpersonella eller 
interaktiva funktionen. Den tredje gäller bildens roll i sitt sammanhang, eftersom att bildens 
roll naturligtvis varierar med sammanhanget. Meningen i en bild kan förändras eller uppfattas 
olika beroende på i vilken miljö den exponeras i. Detta kallas för textuell respektive 
kompositionell aspekt. I stort innebär den sociosemiotiska analysen hur bilden interagerar 
med åskådaren, och hur bilden sätts in i eller rycks ut ur sitt sammanhang. Bildens 
användning och funktion står i fokus, och inte bildens “inneboende karaktär” (Wærn et al, 
2015) 
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3.1.3.4 Visuell retorik & retoriska tilltal  
Retorik handlar i grunden om hur en talare med sitt språk kan förklara, övertyga och övertala 
sina lyssnare. Wærn et al (2015) menar att en bildskapare kan planera sin bild utifrån 
retoriska aspekter för önskad effekt. Även om inspirationen är hämtas från den klassiska 
retorikens talekonst så kan dessa kunskaper användas vid bildskapande (ibid).  
 
Enligt Aristoteles finns det tre stycken tilltal, logos, etos och patos, vilka är medel för 
avsändaren när denne försöker förklara, övertyga eller övertala (Wærn et al, 2015).  
 
Logos 
Logos innebär att avsändaren tilltalar mottagarens förnuft, där mottagaren värderar argument 
och påståenden utifrån sina egna erfarenheter och tankar om hur världen är. Det är därför 
viktigt att ta reda på hur mottagaren tänker sig världen. Det är vanligt att använda sig av bild 
som argument av logostyp framförallt i informationsdesign (Wærn et al, 2015). 
 
Etos 
Etos ligger i hur talaren visar vem denne är och huruvida lyssnaren kan lita på denne. Att lita 
på talaren och att ur dennes yttranden komma fram till en övertygelse om att det sagda är sant 
och värt att ta till vara på påverkas av etos i tilltalet. Det bildliga etoset talar om att skaparen 
bemödat sig att förklara något på ett så bildligt sätt som möjligt. Etos ligger i att åskådaren 
knappast ifrågasätter skaparens kunskap när bilden betraktas (Wærn et al, 2015).  
 
Patos 
Patos är det tilltalet som berör oss känslomässigt. Många hävdar att det är genom patos som 
en bild tilltalar oss. Det är främst känslan som rörs genom en bild, mer än förnuft och 
värdering gör (Wærn et al, 2015). 
 
 
3.1.4 Innehållsformulering 
För att få bekräftelse på de liknelser för diabetes som nämndes i den inledande studien och 
för kunna visualisera en förklaring så kommer en analys av innehållsformulering genomföras 
på existerande förklarande material för diabetes. Materialet kommer att bestå av boken 
“hjälpredan” och en pärm med papper som man får i handen på sjukhuset. Analysen syftar till 
att hitta vilken förklaringsmodell som används i material om diabetes, för att kunna använda 
mig utav den i utformandet av min informationsvisualisering (se 2.2).  
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3.2 Designprocess 
Designprocessen kommer att bestå av brainstorming, skissering, värdering av koncept, 
moodboard och färdigställande av design. Sedan kommer en värdering av designlösning ske i 
form av en utvärderingsprocess. Utvärderingen är framtagen med pedagog Maria Rangsjö 
(2019) och utförs med hennes skolklass bestående av barn som är åtta (8) år. Denna 
designprocess är iterativt utformad, vilket innebär att den kan upprepas flera gånger eller att 
man kan återgå till tidigare steg ett flertal gånger. Dock kommer processen endast att 
genomföras en gång då studien är tidsbegränsad. Studien är avgränsad och designprocessen 
berör endast framtagning av fysisk designlösning och den grafiskt formgivna delen av 
informationsvisualiseringen. De designlösningar som väljs att gå vidare med i studien avgör 
vilket typ av innehåll och vilket omfång av innehåll dessa kommer att innehålla.  
 
3.2.1 Brainstorming 
Eftersom att den fysiska formen på designlösningen inte är bestämd i förväg så kommer 
designprocessen att börja med att brainstorma fram olika fysiska designlösningar, eftersom 
den fysiska formen på en informationsvisualisering (designlösning) är en viktig del i 
helhetsupplevelsen (se 2.7). Målet med brainstorming är att få ner så många idéer som 
möjligt på kort tid, där inga idéer kritiseras och inga idéer är för galna. De många idéerna kan 
kombineras och förbättras med varandra. Man utgår ofta från en frågeställning, problem eller 
utmaning, som är lagom stor för att kunna komma med vettiga idéer (Arvola, 2014).  
 
3.2.2 Skissering 
Att skissa handlar om att snabbt producera ideér och få ner dem på papper, där kvalitet inte är 
en betydande faktor (Arvola, 2014). Detta moment kommer att ske efter brainstormingen för 
att få en tydligare visuell bild av idéerna och för att lättare kunna värdera dem i nästa fas. 
Skisseringen kommer att ske analogt. Denna fas kommer att resultera i möjliga 
designlösningar som kommer att ställas mot varandra i en värderingskarta. 
 
3.2.3 Värdering av koncept 
Värdering av koncepten kommer att ske med hjälp av en värderingsmatris. En 
värderingsmatris bedömer koncepten mot varandra utifrån olika kriterier, varav framtagandet 
av dessa kriterier är det första av sex steg i skapandet av värderingsmatrisen (Arvola, 2014). I 
detta fall kommer alla värdeord utom ett (1) från förstudierna. Det värdeord som inte kommer 
att tas från förstudierna kommer att läggas till på grund av egna begränsningar gällande tid 
och kreativa färdigheter. Detta ord, eller kriterium, kommer att vara görbart. Steg två är att 
välja vilka koncept som ska värderas, vilka i denna studie kommer att bestå av möjliga 
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designlösningar på en visuell förklaring om vad diabetes är. Steg tre är att bedöma vilket 
koncept som kommer att användas som utgångspunkt för bedömningen, vilket i sin tur 
betyder att koncepten kommer att bedömas och ställas mot varandra. De tre sista stegen 
innefattar att genomföra bedömningen gentemot de givna kriterierna, stryka de alternativ som 
bedöms sämst och slutligen besluta vilka koncept som bör utvecklas vidare (ibid).  
 
3.2.4 Moodboard 
En moodboard kommer att tas fram för att skapa ytterligare riktlinjer för formgivningen. En 
moodboard fungerar som en guide och hjälper designern få fram rätt känsla och ton, samt 
underlättar framtagande av färgschema (Arvola, 2014). Moodboarden visualiserar värdeord, 
och blir ett stöd att jobba mot under designprocessen (ibid).  
 
3.2.5 Färdigställande av design  
De designlösningar som baserat på värderingsmatrisen är bäst kommer att vidareutvecklas 
och färdigställas helt digitalt och i utskrift. Färg utifrån mooboarden och text kommer att 
läggas till under denna fas. Målet med denna fas är att skapa två (2) stycken olika alternativ 
att ta vidare till en värderingsfas..  
 

3.3 Värdering av design 
Värderingsfasens mål är att ta reda på vilken av designlösningarna som på bästa sätt förklarar 
för barn som är åtta år vad diabetes är. Detta kommer att ske med en empirisk studie i form 
av en utvärdering med barn som är åtta år. Utvärderingen är framtagen med hjälp av Maria 
Rangsjö (2019) som är lärare och pedagog för barnen som ska delta. Utvärderingen kommer 
att göras i fyra steg som presenteras nedan.  
 
3.3.1 Inledande frågor 
Första steget är att låta barnen svara på åtta stycken frågor för att ta reda på barnens 
förkunskaper om diabetes, då det är viktigt att veta vad de redan kan om ämnet (se 2.8) och 
för att lättare kunna utvärdera om de lärt sig något. Svarsalternativen är ja eller nej och 
barnen kommer att få kryssa för sina svar i en ruta. Frågorna är följande:  
 
1.Har du hört talas om diabetes förut ? 
2. Om du svarade ja: Vet du vad diabetes är för något? 
3. Har du hört talas om bukspottkörteln förut?  
4. Om du svarade ja: Vet du var bukspottkörteln sitter? 
5. Har du hört talas om insulin förut? 
6. Om du svarade ja: Vet du vad insulin gör? 
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7. Har du hört talas om blodsocker förut? 
8. Om du svarade ja: Vet du vad blodsocker är för något? 
 
3.3.2 Studerande av designlösning 
Steg två är att låta två grupper studera de två framtagna designlösningarna på samma sätt. I 
samråd med Maria Rangsjö (2019) beslutades det att läsa högt för barnen medan de kommer 
få följa med i texten och läsa ur designlösningen samtidigt. Efter att texten lästs högt en gång 
kommer barnen själva att få läsa igenom texten och kolla på bilderna en gång till, eftersom att 
det krävs att man studerar bilder under en längre tid för att minnas vad en bild innehåller (se 
2.9). 
 
3.3.3 Avslutande frågor  
För att kunna mäta om barnen lärt sig något så kommer de att få svara på fyra stycken 
avslutade frågor. Frågorna är de fyra frågorna som utvärderade om de visste vad de olika 
sakerna gjorde eller sitter i kroppen, eftersom de efter studerande av designlösning kommer 
ha hört talas om allting som frågades om i de inledande frågorna. Svarsalternativen är ja eller 
nej och barnen kommer som i de inledande frågorna få kryssa för sitt svar i en ruta. Frågorna 
är följande: 
 
1.Vet du vad diabetes är för något? 
2. Vet du var bukspottkörteln sitter? 
3. Vet du vad insulin gör? 
4. Vet du vad blodsocker är för något? 
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3.3.4 Diskussion 
Avslutningsvis kommer barnen att få diskutera vad de tycker och känner kring 
designlösningarna och den visuella förklaring för att utvärdera deras upplevelse med stöd av 
sju stycken i förväg formulerade frågor. Barnen fick svara muntligt medan anteckningar togs. 
Frågorna som kommer att ställas är: 
 
1. Vad tyckte ni om allt? 
2. Tyckte ni att det var roligt? 
3. Vad tyckte ni om bilderna?  
4. Förstod ni vad det var på bilderna? 
5. Känner ni att ni har lärt er något nytt? 
6. Finns det något som jag kan ändra på så att det blir bättre? 
7. Finns det något ni tyckte var extra bra? 
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4. Förstudier 
Nedan följer resultaten av förstudierna.  
 

4.1 Resultat inledande studie 
Första förstudien bestod utav två stycken semistrukturerade intervjuer med föräldrar till barn 
med diabetes typ 1.  
 
Under intervjuerna togs det anteckningar och de renskrevs sedan efter intervjuerna. Från 
intervjuerna framkom det att det finns mycket bra förklarande material, speciellt för de vuxna 
eftersom det är föräldrarna som måste ta hand om barnet när de kommer hem från sjukhuset. 
Det nämndes att barnet fått en bamsetidning som handlar om att leva med diabetes, men 
däremot sa båda föräldrarna att de inte fått något mer gemensamt material än det. Föräldrarna 
uttryckte att det skulle vara önskvärt med något gemensamt material som förklarade vad som 
hände i barnets kropp, en visuell, illustrerad och skriven förklaring där barnet med hjälp av 
förälder eller närstående som läser kan förstå den visuella förklaringen.  
 

4.2 Resultat av intervju 
Andra förstudien bestod av en semistrukturerad kvalitativ intervju med Lena Tibell, professor 
i visuellt lärande och kommunikation vid Linköpings Universitet. Intervjun spelades in och 
svaren transkriberades. Från transkriberingen av svaren framställdes det riktlinjer att förhålla 
sig till vid utformningen av visualiseringen samt tre stycken kriterier till värderingsfasen av 
koncepten.  
Riktlinjerna följer: 
● Visuellt lärande handlar om att ta in yttre representationer. 
● Det viktigaste är att det ska vara lustfyllt (se vidare 2.4) och att man har någon form 

utav mål med lärandet som man kan testa eller mäta (se 3.3).  
● Metaforer används ofta för att förklara “osynliga” saker, för att man ska ha något att 

relatera till, men man måste vara väldigt försiktig så att man inte leder betraktaren till 
missuppfattning. Synintryck är oändligt svårt att ändra uppfattningen om.  

● Det är viktigt att poängtera att metaforer är just metaforer och det kan vara smart att 
kombinera realism med metaforer för att berätta hur något fungerar men kanske inte 
hur något ser ut. Väldigt få bilder kan stå helt för sig själva, man måste nästan alltid 
ha text till.  

● Med en förälder som berättarröst så kan föräldern få friheten att förklara vidare för sitt 
barn utifrån den redan skrivna texten.  

De kriterier som kunde tas fram var: 
lustfyllt, typ av innehåll, passar många barn.  
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4.3 Resultat av bildanalys  
Utifrån bildanalyseringsteorin (se 3.1.3) så analyserades fyra (4) stycken bilder för att få en 
djupare förståelse för hur bilder används i barnböcker för lärande och barnböcker för privat 
läsning (se 2.8). Två (2) bilder från en läsförståelsebok i svenska för elever i årskurs två (2) 
och två (2) stycken bilder från en bok om döden för barn. 
 
Bilder från “Diamantjakten”, läsförståelsebok 

Figur 1 & 2 - Diamantjakten 
Ur analysen av  figur 1 och 2 går det tydligt att se att bilden finns där för att stötta texten, och 
att graden av realism och igenkännedom tilltalar betraktaren och läsarens logos, medan 
ansiktsuttrycken tilltalar patos (se 3.1.3.4).  
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Bilder från “adjö, herr Muffin”, bok om döden 

Figur 3 & 4 - Adjö, herr Muffin 
Ur analysen av figur 3 och 4 framkom det samspelet mellan bild och text är större, även om 
det i största mån är texten som stödjer bilden. I dessa bilder finns det också en grad av 
abstraktionsnivå som inte finns i läsförståelsebilderna, då det är ett tyngre ämne som berörs.  
Logos tilltalas genom den abstrakta kopplingen till handlingar som människor brukar göra, 
vilket också kan vara där patos ligger (se 3.1.3.4). 
 
Ur denna bildanalys kunde följande kriterier till värderingsfasen tas fram: 
omfattning av innehåll, förhållande mellan text och bild 
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4.4 Resultat av innehållsformulering 
Ur analysen av figur 5 och 6 framkom det att den vanligaste förklaringen är som markerat i 
figurerna nedan.  

Figur 5 & 6 - Innehållsformulering 
 
Liknelserna är följande: 
Insulin - i diabetesammanhang så beskrivs insulin som dörröppnare eller nycklar eftersom det 
är insulinet som gör att glukosen i blodet kan komma ut till kroppens alla celler. De brukar 
också kunna kallas för insulinnycklar 
 
Kolhydrater - kolhydrater beskrivs som kroppens bränsle, precis som bränslet i en bil. 
Kolhydraterna bryts ner till glukos, vilket gör glukosen till kroppens bränsle. Bränslet är det 
som ger kroppen energi. 
 
Sammanfattningsvis så behöver alla kroppens celler bränsle, alltså glukos, och eftersom 
glukosen på egen hand inte kan ta sig in i cellerna så behöver insulinet “öppna dörrarna” in 
dit. Om det inte finns något insulin som kan öppna dörrarna för glukosen så stannar den i 
blodet, vilket resulterar i högt blodsocker. Finns det för mycket insulin och det har öppnat för 
många dörrar samtidigt så blir blodsockret lågt.  
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5. Designprocess 
Nedan följer stegen i designprocessen. 
 
5.1 Brainstorm 
Under brainstormingen så bortsågs det från restriktioner såsom tid, egna kunskaper, innehåll 
och tillgångar för att få ett så högt tak som möjligt, eftersom att även om en idé inte går att 
genomföra så kan man plocka delar av olika idéer och sätta ihop dem till nya koncept. 
Brainstormingen gjordes i två omgångar á 3 minuter vardera med penna och papper där 
ideérna skrevs ner i en lista. De fem mest lovande idéerna togs med till nästa steg.  
 

5.2 Skissering  
För att kunna få en tydligare bild av vad de olika idéerna omfattade så gjordes det skisser på 
hur de olika koncepten skulle kunna se ut och vad för visuell information och hur mycket 
information de kunde tänkas innehålla. Skisserna gjordes snabbt och baserade på grundidén i 
ett vanligt skissblock med svart penna.  

 
Figur 7 - Skiss 1  
Skiss 1 (figur 7) är baserad på idén “Poster”. Tanken är att man genom små multiplar (se 
2.11.3)  ska kunna förstå vad det är som händer i kroppen.  
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Figur 8 - Skiss 2 
Skiss 2 (figur 8) är baserad på idén “Bok + bukspottkörteln”. Tanken är att man berättar ur 
bukspottkörtelns perspektiv.  
 

 
Figur 9 - Skiss 3  
Skiss 3 (figur 9) är baserad på idén “Bok + följa insulinet” där tanken istället är att det är 
insulinet som berättar vad som händer i kroppen och vad det gör.  
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Figur 10 - Skiss 4 
Skiss 4 (figur 10) är mer nedskrivna tankar än en traditionell skiss. Den är baserad på idén 
“Interaktiv bok” där tanken är att berättelsen ska vara ungefär samma som i boken, men att 
man man ställs en fråga med olika alternativ. Beroende på vilket alternativ man väljer så får 
man bläddra till olika sidor med olika resultat.  
 

 
Figur 11 - Skiss 5  
Skiss 5 (figur 11), baserad på idén “comic book” är också väldigt vag och tunn. Däremot är 
tanken att berättelsen ska vara samma som i någon utav böckerna fast i serieformat. Med 
serieformat menas den stilen som används i serietidningar och i series i dagstidningar.  
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5.3 Värdering av koncept 
Konceptskisserna ställdes sedan mot varandra och mot de krav som tagits fram under 
förstudierna (se kap. 4)  i en värderingskarta (se 3.2.3). Vilket koncept som utgicks ifrån 
lottades fram, och fick därför 0 på allt. Sedan sattes det på varje koncept ett plus (+) eller ett 
minus (-) på vardera kriterium. Bedömning gjordes utifrån författarens egna grunder och 
erfarenheter, vilket gör bedömningen subjektiv.  
 

 
Figur 12 - Värderingsmatris 
Utifrån värderingskartan så kunde det utläsas att konceptet “bok bukspottkörtel” är det bästa 
konceptet utifrån kriterierna.  “bok insulin” och “bok bukspottkörtel” är två väldigt lika 
koncept, och anledningen till varför “bok insulin” fått ett minus på kriteriet lustfyllt är att den 
berättelsen blir kort, och viktiga aspekter blir svåra att väva in med fokus på insulin. Av 
samma anledning valdes konceptet “comic book” att gå vidare med i studien. 
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5.4 Moodboard 
Innan det stora designarbetet startade så gjordes denna moodboard (se 3.2.4) för att skapa 
riktlinjer att jobba mot under designarbetet.  

 
Figur 13 - Moodboard 
Denna moodboard gav inspiration till bildstil och bildmanér samt bildernas färgpalett.  
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5.5 Färdigställande av design  
Efter det att moodboarden fastställts för det vidare designarbetet så fastställdes sedan en 
berättelse. Berättelsen är den som skrevs i text och den som komponenterna och 
sammanställande av komponenter utgick ifrån. Sedan flyttades arbetet in i Adobe Illustrator 
för att skapa alla olika komponenter till informationsvisualiseringen. Komponenterna sattes 
senare ihop till de två olika designlösningarna i Adobe InDesign.  
 
5.5.1 Berättelse 
Berättelsen (se bilaga 1) tar avstamp i de liknelser som bekräftats används för att förklara 
diabetes, samt vad det är som händer i kroppen. Berättelsen är kort och koncis då det är 
texten som ska stödja bilderna.  
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5.5.2 Komponenter 

 
Figur 14 - Exempel på komponenter 
Komponenterna som skapades i Adobe Illustrator var ämnade att användas i båda 
designlösningarna och berättelsen blir då densamma. Komponenterna skapades med 
inspiration från moodboarden och i enlighet med den initiala idén att historien ska berättas ur 
bukspottkörtelns perspektiv. Graden av realism och graden av abstraktion  är en viktig 
variabel då det påverkar upplevelsen, och beror på vilken information som ska ges (se 2.6). 
Här balanseras det då komponenterna är utformade i den grad av realism som går, men att 
vissa utav dem sedan har fått “liv”. Det realistiska ligger även i själva berättelsen, men blir 
mer abstrakt i bilderna då en viss grad av abstraktion krävdes för att illustrera de liknelser 
som bekräftats används för att förklara diabetes. I bilder som har till syfte att informera så är 
det viktigt lyfta fram innehållet och undvika element som endast har estetisk funktion (se 
2.9). Extra linjer på komponenterna kan ses som en estetisk funktion, men spelar stor roll för 
bildstil och bildmanér. Linjerna har använts för att lyfta fram fokus på ett visst element 
genom att göra linjerna svarta, element som kräver mindre fokus har linjer i samma nyans 
som grundobjektet. Komponenterna togs sedan vidare in i Adobe InDesign för att sätta ihop 
dem i de två olika designlösningarna. 
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5.5.3 Typografi 

 
Figur 15 - Typografi 
Olika typsnitt fungerar olika bra för olika ändamål (se 2.12), och därför har olika typsnitt 
valts till de olika designlösningarna. Till barnboken så valdes en sans serif med god läsbarhet. 
Typsnittet gör sig bra i längre rader och passar bildstilen och bildmanéret samt har en 
expressiv karaktär som lämpar sig för en barnbok.  
 
Till serien valdes ett typsnitt som ska efterlikna ett handskrivet. Detta typsnitt lämpar sig för 
att ytterligare förstärka känslan av serietidningsstilen. Läsbarheten är något sämre, men 
fungerar i kortare rader trots att teckengraden blir mindre i serien.  
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5.5.4 Barnbok 
Den första designlösningen som sattes ihop var boken (se bilaga 2), som hädanefter kallas för 
“Barnbok”. Under denna process så skapades 14 kvadratiska sidor á 15cmx15cm . 
 

Figur 16 - Exempel på sidor 1 
Sidorna använder sig av Tuftes (1990) designprinciper (se 2.13). Ovan ser vi exempel på 
makro och mikro (2.11.1) där samma information exponeras ur två olika perspektiv. där 
syftet också är som ovan nämnt att texten ska stödja bilderna. Sidorna är utformade utifrån 
berättelsen då det är bilderna som ska berätta den. När sidorna skapades togs det hänsyn till 
att texten skulle få plats ordentligt genom att skapa relativt stora enfärgade ytor. 
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Figur 17 - Exempel på sidor 2 
För att stödja läsbarheten på vissa ställen har det lagts till en tonplatta bakom texten med låg 
opacitet för att minska eventuellt störande moment i bakgrunden. Även dessa sidor är ett bra 
exempel på hur Tuftes (1990) designprinciper (se 2.11) använts. Mer specifikt så används 
lager och separation (se 2.11.2) då det exponeras fler typer av information i samma bild, samt 
små multiplar (se 2.11.4) då det är liknande bilder i följd efter varandra. I detta steg har 
endast färgade bakgrunder lagts till för att bidra till bildmanér och bildstil. Även om element 
som endast har ett estetiskt syfte bör undvikas (se 2.5) så bidrar dessa färgade bakgrunder till 
helhetsupplevelsen, där tanken är att den rosa bakgrunden betyder att man “är inuti” kroppen. 
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5.5.5 Serie  
Den andra designlösningen som skapades var comic book (se bilaga 3), hädanefter kallad för 
“Serie”. Under denna process skapades 15 stycken rutor fördelade på fram och baksida av ett 
A4 för att kunna ge plats för texten. Eftersom att komponenterna till sidorna är direkt 
hämtade från Barnboken så gäller även Tuftes (1990) designprinciper (se 2.11) här. Det som 
är annorlunda utöver formatet på designlösningen är hur texten framställs. Till denna 
designlösning skapades ytterligare två stycken komponenter för att matcha den typiska 
serietidnings-stilen. 

 
Figur 18 - Extra komponenter 
Dessa två komponenter förekommer flera gånger och någon utav dem finns i varje ruta. De 
syftar att innehålla texten och är därför inte endast estetiska element. Pratbubblan 
förekommer när karaktären som pratar syns i en ruta, medan rektangeln förekommer när 
karaktären inte syns i rutan. Text som inte ligger i en ruta är endast där för att förtydliga vad 
saker är, och inte menat att vara sagda av karaktären.  

 
Figur 19 - Exempel på rutor 
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6. Värdering av design & resultat 
För att värdera de två framtagna designlösningarna så testades de separat i två olika grupper 
med barn som var 8 år gamla. Värderingen gjordes i fyra stycken steg. Det första steget var 
att alla deltagande barn fick svara på inledande frågor, för att i steg två läsa och studera 
antingen barnboken eller serien. Efter det fick de svara på fyra avslutande frågor, och i det 
sista steget diskutera utifrån i förväg formulerade frågor.  
 
Värderingen gjordes under barnens skoltid på deras skola. Maria Rangsjö, barnens pedagog 
och lärare, delade upp barnen i två grupper på plats. Dessvärre blev antalet barn i varje grupp 
varierande, då det tyvärr bortföll två svar från en utav grupperna då de var tvungna att 
plockas bort på grund av barnens personliga skäl, samt så var ett barn frånvarande. 
Värderingen gjordes i ett för barnen välkänt grupprum.  

 
6.1 Inledande frågor 
En bra informationsbild bör ha målgruppen i åtanke, samt vad målgruppen redan vet om det 
som presenteras (se 2.8). Därför formulerades det åtta stycken inledande frågor för att ta reda 
på vad målgruppen hade för förkunskaper om informationen i materialet som skulle 
presenteras.  
 
6.1.1 Barnbok 
I tabell 1 till tabell 8 presenteras svaren och en sammanfattning på de inledande frågorna från 
barnen som fick kolla på barnboken. 
 
1.Har du hört talas om diabetes förut ? 

Ja Nej 

0 5 

Tabell 1 - svar inledande fråga barnbok  
 
2. Om du svarade ja: 
Vet du vad diabetes är för något? 

Ja Nej 

- - 

Tabell 2 - svar inledande fråga barnbok  
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3. Har du hört talas om bukspottkörteln förut?  

Ja Nej 

- 5 

Tabell 3  - svar inledande fråga barnbok 
 
4. Om du svarade ja: 
Vet du vart bukspottkörteln sitter? 

Ja Nej 

- - 

Tabell 4  - svar inledande fråga barnbok 
 
5. Har du hört talas om insulin förut? 

Ja Nej 

1 4 

Tabell 5  - svar inledande fråga barnbok 
 
6. Om du svarade ja:  
Vet du vad insulin gör? 

Ja Nej 

- 1 

Tabell 6  - svar inledande fråga barnbok 
 
7. Har du hört talas om blodsocker förut? 

Ja Nej 

4 1 

Tabell 7  - svar inledande fråga barnbok 
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8. Om du svarade ja: 
Vet du vad blodsocker är för något? 

Ja Nej 

- 4 

Tabell 8  - svar inledande fråga barnbok 
 
Ingen i gruppen som senare fick kolla på barnboken hade tidigare hört talas om diabetes eller 
bukspottkörteln. Ett barn av fem hade hört talas om insulin, men visste inte vad det gjorde. 
Alla barn utom ett hade hört talas om blodsocker förut, men ingen av dem visste vad det 
faktiskt var.  
 
6.1.2 Serie 
I tabell 9 till tabell 16 presenteras svaren och en sammanfattning på de inledande frågorna 
från barnen som fick kolla på serien. 
 
1. Har du hört talas om diabetes förut ? 

Ja Nej 

2 4 

Tabell 9  - svar inledande fråga serie 
 
2. Om du svarade ja: 
Vet du vad diabetes är för något? 

Ja Nej 

1 1 

Tabell 10  - svar inledande fråga serie 
 
3. Har du hört talas om bukspottkörteln förut?  

Ja Nej 

- 6 
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Tabell 11 - svar inledande fråga serie 
 
 
4. Om du svarade ja: 
Vet du vart bukspottkörteln sitter? 

Ja Nej 

- - 

Tabell 12 - svar inledande fråga serie 
 
5. Har du hört talas om insulin förut? 

Ja Nej 

3 3 

Tabell 13 - svar inledande fråga serie 
 
6. Om du svarade ja:  
Vet du vad insulin gör? 

Ja Nej 

- 3 

Tabell 14 - svar inledande fråga serie 
 
7. Har du hört talas om blodsocker förut? 

Ja Nej 

4 2 

Tabell 15 - svar inledande fråga serie 
 
8. Om du svarade ja: 
Vet du vad blodsocker är för något? 

Ja Nej 

- 4 

Tabell 16 - svar inledande fråga serie 
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Av barnen i gruppen som senare fick kolla på serien så hade två av sex barn hört talas av 
diabetes, varav ett av de två barn som hört talas om det kryssade i att denne visste vad 
diabetes var. Ingen i gruppen hade hört talas om bukspottkörteln innan, men hälften hade hört 
talas om insulin. Ingen av de tre barn som hört talas om insulin visste vad insulin gjorde. Fyra 
av sex barn hade hört talas som blodsocker innan, men ingen av de fyra visste vad det var.  

 
 
6.2 Studerande av designlösning  
Båda grupperna studerade vardera designlösning på samma sätt. Först lästes texten upp högt 
för barnen och de fick följa med i texten samtidigt, sedan fick de läsa en gång själva och 
studera bilderna ytterligare.  
 

6.3 Avslutande frågor  
För att kunna mäta om de lärt sig något så fick de svara på fyra stycken avslutade frågor. 
Frågorna var de fyra frågorna som utvärderade om de visste vad de olika sakerna gjorde eller 
sitter i kroppen, eftersom de nu hört talas om allting frågades om i de inledande frågorna. 
  
6.3.1 Barnbok 
I tabell 17 till tabell 20 presenteras svaren och en sammanfattning på de avslutande frågorna 
från barnen som fick kolla på barnboken.  
 
1. Vet du vad diabetes är för något? 

Ja Nej 

3 2 

Tabell 17 - svar avslutande fråga barnbok 
 
2. Vet du vart bukspottkörteln sitter? 

Ja Nej 

5 - 

Tabell 18 - svar avslutande fråga barnbok 
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3. Vet du vad insulin gör? 

Ja Nej 

4 1 

Tabell 19 - svar avslutande fråga barnbok 
 
4. Vet du vad blodsocker är för något? 

Ja Nej 

4 1 

Tabell 20 - svar avslutande fråga barnbok 
 
Tre barn av fem visste nu vad diabetes var för något, och alla fem visste vart bukspottkörteln 
sitter. Fyra barn av fem visste nu vad insulin gjorde och lika många vad blodsocker är.  
 
6.3.2 Serie 
I tabell 21 till tabell 24 presenteras svaren och en sammanfattning på de avslutande frågorna 
från barnen som fick kolla på serien.  
 
1. Vet du vad diabetes är för något? 

Ja Nej 

3 3 

Tabell 21 - svar avslutande fråga serie 
 
2. Vet du vart bukspottkörteln sitter? 

Ja Nej 

1 5 

Tabell 22 - svar avslutande fråga serie 
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3. Vet du vad insulin gör? 

Ja Nej 

1 5 

Tabell 23 - svar avslutande fråga serie 
 
4. Vet du vad blodsocker är för något? 

Ja Nej 

6 - 

Tabell 24 - svar avslutande fråga serie 
 
Tre av sex barn visste nu vad diabetes är för något, men bara ett av sex barn visste vart 
bukspottkörteln sitter, och samma resultat blev även på om de visste vad insulin är. Däremot 
visste alla sex barn vad blodsocker är för något.  

 
 
6.4 Diskussion  
För att få reda på hur barnen upplevde de två olika designlösningarna och vad de tyckte om 
de så ställdes i slutet sju stycken frågor som barnen fick svara på muntligt medan 
anteckningar togs. Frågorna som ställdes var: 
 
1. Vad tyckte ni om allt? 
2. Tyckte ni att det var roligt? 
3. Vad tyckte ni om bilderna?  
4. Förstod ni vad det var på bilderna? 
5. Känner ni att ni har lärt er något nytt? 
6. Finns det något som jag kan ändra på så att det blir bättre? 
7. Finns det något ni tyckte var extra bra? 
 
6.4.1 Barnbok 
Nedan följer en sammanfattning av svaren från barnen som fick kolla på barnboken. 
 

Barnen i gruppen som fick kolla på barnboken tyckte att allt var bra och intressant och 
verkade positivt inställda till boken. När de fick frågan om de tyckte att det var kul så svarade 
de ja, och när de fick motfrågan “varför?” så svarade ett av barnen bestämt “därför!” och det 
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var en del kommentarer som löd ungefär “det var bäst”. Bilderna fick positiv feedback, men 
det bästa enligt barnen var att bilderna sa att de var superhjältar. De var lite tveksamma till 
om de förstod vad det var på bilderna, men det gavs ett rungande “ja” i kör då det tyckte att 
de lärt sig något nytt. Gruppen hade inga åsikter om ändringar, och tyckte att de fina bilderna 
var extra bra. De tyckte också att det var extra bra att de fick läsa och att det återigen var 
intressant. 
 
6.4.2 Serie 
Nedan följer en sammanfattning av svaren från barnen som fick kolla på serien.  
 
Barnen i gruppen som fick kolla på serien tyckte att det var bra, lätt och kul. Det var roligt för 
att de fick lära sig något nytt, och bilderna var fina. Återigen så nämndes det att det var kul 
att bli kallad för superhjälte. Det var blandade åsikter om huruvida de tyckte att de förstod 
vad det var på bilderna eller inte, men de tyckte fortfarande att de lärt sig något nytt. Gruppen 
tyckte att bilderna var små och då sades det även att de var lite svåra att förstå. Däremot var 
det extra bra att bilderna var roliga, och extra roligt att svara på frågor.  
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7. Analys 
I detta kapitel analyseras resultaten av värderingarna på de två olika designlösningarna. 
Resultatet från frågorna analyseras utifrån huruvida barnen har lärt sig något utav 
designlösningen, och resultatet från diskussionen analyseras utifrån huruvida barnen 
upplevde designlösningen. Analysen mynnar ut i en jämförelse av de båda designlösningarna. 

 
7.1 Analys av barnbok 
I värderingen av huruvida barnen har lärt sig någonting av designlösningen “barnbok” så 
framkommer det att ingen av barnen tidigare hört talas om diabetes eller bukspottkörtel. Efter 
att de fått kolla på och läsa barnboken så visste tre av fem barn va diabetes var, och samtliga 
visste nu vart bukspottkörtel satt. Ett av fem barn hade hört talats om insulin innan de hade 
fått läsa barnboken, medan det efteråt var fyra av fem barn som visste vad insulinet gjorde i 
kroppen. Alla barn utom ett barn hade tidigare hört talats om blodsocker, men ingen visste 
vad det var. Efter att de fått läsa barnboken så visste fyra av fem barn vad blodsocker var får 
något. I tabell 25 följer en sammanställning. 
 

Fråga Innan  Efter Ökning % 

1. Vet du vad diabetes är för något? 0/5 barn 3/5 barn 60% 

2. Vet du vart bukspottkörteln sitter? 0/5 barn 5/5 barn 100% 

3. Vet du vad insulin gör? 0/5 barn  4/5 barn 80% 

4. Vet du vad blodsocker är för något? 0/5 barn 4/5 barn 80% 

Tabell 25 - Sammanställning av lärande för barnboken 
Ur detta framkommer det att barnen faktiskt har lärt sig något om diabetes, även om inte alla 
vet vad allt är, så visar siffrorna på att alla har lärt sig något. 
 
I värderingen av huruvida barnen upplevde barnboken så tyckte de att barnboken var bra och 
att den var kul att läsa. Bilderna i barnboken fick positiv feedback, och det var speciellt bra 
med att bilderna sa att de var superhjältar. De förstod vad det var på bilderna och alla tyckte 
att de lärt sig något nytt.  
Ur detta framkommer det att barnen tyckte att barnboken var lustfylld, vilket enligt är ett utav 
de viktigaste kriterierna inom visuellt lärande (Se 4.1).  
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Sammanfattningsvis så har majoriteten barnen lärt sig något vid varje fråga och hade kul 
under tiden. Designlösningen passar barn som är åtta år, och den fungerar med lässtöd från 
vuxen men även att läsa själv för den som precis lärt sig att läsa. 

 
7.2 Analys av serie  
I värderingen av huruvida barnen lärt sig någonting av designlösningen “serie” så 
framkommer det att ett av sex barn visste vad diabetes var. Efter att de fick läsa och kolla på 
serien så var det istället tre av sex barn, alltså hälften av gruppen som visste vad diabetes var, 
vilket innebär en ökning med två stycken barn. Ingen i gruppen hade tidigare hört talats om 
bukspottkörteln innan, och efter att de fått läsa serien så visste endast ett barn av sex vart den 
satt. Inget av barnen visste heller inte vad insulin gjorde innan de fått läsa serien, och även 
här visste endast ett barn av sex vad insulin gör. Inget av barnen visste vad blodsocker var 
innan, men efter att de fått läsa serien så visste samtliga barn vad det var. I tabell 26 följer en 
sammanställning. 
 

Fråga Innan  Efter Ökning % 

1. Vet du vad diabetes är för något? 1/5 barn 3/6 barn 33,3% 

2. Vet du vart bukspottkörteln sitter? 0/6 barn 1/6 barn 16,7%  

3. Vet du vad insulin gör? 0/6 barn 1/6 barn 16,7% 

4. Vet du vad blodsocker är för något? 0/6 barn 6/6 barn 100% 

Tabell 26 - Sammanställning av lärande för serien 
 
Ur detta framkommer det att siffrorna är låga, vilket betyder att få barn lärt sig något. 
Förutom på sista frågan, vilket visar på att alla lärt sig en grej.  
I värderingen av huruvida barnen upplevde serien så tyckte barnen att det var bra och kul, och 
det nämndes återigen att det var kul att bli kallad för superhjälte. Barnen hade blandade 
åsikter om huruvida de förstod bilderna eller inte, men tyckte fortfarande att det var roligt att 
lära sig något nytt även om det senare kom fram att bilderna var lite svåra att förstå för att de 
var små. 
Även ur detta framkommer det att barnen uppfattade designlösningen som lustfylld (se 4.1).  
 
Sammanfattningsvis så har alla barnen lärt sig en  sak, men bara fyra barn har lärt sig något 
utöver vad blodsocker är för något. Däremot hade de kul under tiden. Det kan framstå som att 
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designlösningen inte lämpar sig för barn som är åtta år och som precis lärt sig läsa, men 
problemet ligger i att bilderna var svåra att förstå på grund av att de var små.  
 

 
7.3 Jämförelse  
Nedan presenteras en jämförelse i procent av hur stor del av vardera grupp barn som lärt sig 
något nytt på varje fråga.  
 

Fråga Ökning Barnbok Ökning serie 

1. Vet du vad diabetes är för något? 60% 33,3% 

2. Vet du vart bukspottkörteln sitter? 100% 16,7%  

3. Vet du vad insulin gör? 80% 16,7% 

4. Vet du vad blodsocker är för något? 80% 100% 

Tabell 27 - Jämförelse av ökning  
Utifrån tabell 27 kan det ses att även om båda designlösningarna har en fråga där 100% av 
gruppen har lärt sig något, så är siffrorna betydligt mycket högre på designlösningen 
“barnbok”.  
 
Den enda egentliga skillnaden mellan hur barnen upplevde de två olika designlösningarna är 
att barnen som fick läsa och kolla på serien uttryckte att bilderna var små, och efter det att 
bilderna var något svåra att förstå. Båda designlösningarna var roliga att läsa och att kolla på, 
men barnen som fick läsa serien lärde sig färre saker än vad barnen som fick kolla på 
barnboken. 
 
Sammanfattningsvis så lärde sig barnen som fick läsa och kolla på serien mindre just för att 
bilderna var små och därför svårare att förstå. Däremot var båda designlösningarna roliga och 
kul att läsa och kolla på.  
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8. Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka hur en informationsvisualisering om vad som 
händer i kroppen vid diabetes typ 1 se ut fått att en åttaåring ska förstå den.  
 
Slutsatsen av denna studie är att en informationsvisualisering om vad som händer i kroppen 
vid diabetes typ 1 för barn kan vara en lustfylld barnbok där sidorna är utformade med hjälp 
av designprinciper för informationsdesign. Bilderna på sidorna bör vara så pass stora att 
barnen kan förstå vad det är på bilderna. 15cm x 15cm har visat sig vara en bra storlek på 
sidor.  
 
Sammanfattningsvis så var enda skillnaden storleken på bilderna då båda designlösningarna 
upplevdes lika lustfyllda. 
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9. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras studiens tidigare kapitel och avslutas med att presentera 
rekommendationer för vidare studier. 

 
9.1 Teoretisk ram 
Den litteratur som användes syftade till att ge stöd till varför en informationsvisualisering, 
alltså förklarande bilder med stöd av text, är en rimlig sak att göra för ändamålet. Litteraturen 
syftade även till att förklara vad en informationsvisualisering är för att få en djupare 
förståelse och grund till arbetet. Vad som är viktigt att tänka på när man utformar bilder som 
ska informera som också har till syfte att lära ut till viss grad tas också upp i litteraturen, och 
även vilka principer man bör använda sig av när man designar för ändamålet att göra en 
informationsvisualisering.  
 
Delen i den teoretiska ramen om barn och bilder är väldigt tunn och man kan plocka med sig 
väldigt lite av den då teorin är väldigt generell och grund. Därför kompletterades just denna 
del med förstudier.  

 
9.2 Metod 
Metoden i denna studie bestod utav tre huvuddelar - förstudier, designarbete och värdering. 
Jag anser att dessa tre steg fungerade bra för just denna studie och det blev en naturlig 
process då varje steg gav något nytt och användbart att ta med in i nästa. Denna metod är 
dock utformad på ett sätt att den ska hinnas med under en period på tio veckor och därför 
kanske lite kort och outvecklad. Metoden hade absolut kunnat utvecklas om tiden för studien 
inte var så begränsad, speciellt hade designprocessen kunnat vara mer iterativ och 
förstudierna hade ytterligare kunnat undersöka befintliga informationsvisualiseringar för 
diabetes för barn.  
 
Däremot anser jag att metoden är så pass utvecklad att den skulle kunna användas för en 
liknande studie för att utveckla andra designlösningar om diabetes för barn, vilket målet med 
metoden är. Eftersom metoden är ganska generell skulle jag tro att metoden även kan 
användas för att skapa andra designlösningar för informationsvisualiseringar för barn. 
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9.3 Förstudier  
De tre förstudierna som genomfördes syftade till att ta reda på vilka krav 
informationsvisualiseringar för barn kan tänkas ha, vilka förklaringsmodeller som används 
för att förklara diabetes för barn idag samt undersöka i vilket sammanhang barn brukar se 
bilder och hur bilderna är gestaltade då.  
 
Första förstudien gjordes med Lena Tibell som är professor inom visuellt lärande på 
Linköpings universitet. Hon jobbar inte mot målgruppen barn men hade väldigt många 
nyttiga saker att säga som hjälpte mig i min process. Däremot hade det nog varit ännu bättre 
att få till en intervju med någon som jobbar med visuellt lärande och barn för att få en ännu 
stadigare grund att stå på.  
 
Den andra förstudien som genomfördes var bildanalyser av en läsförståelse bok för barn i 
årskurs två och en skönlitterär bok för barn om döden. Detta var för att undersöka hur barn 
brukar se bilder till vardags. Denna studie kan kritiseras då bilderna inte nödvändigtvis har 
till syfte att lära barn någonting, men jag argumenterar för att det var nyttigt att genomföra 
denna då det kan vara bra att anamma hur barn exponeras för bilder i vardagen för att de ska 
ha något att känna igen sig i. Det hade dock varit önskvärt att bildanalysera befintliga 
informationslösningar för barn, inte nödvändigtvis om diabetes men om andra sjukdomar för 
att också kunna plocka delar därifrån.  
 
Den tredje och sista studien undersökte inte hur bilder om diabetes för barn brukas gestaltas 
utan vilken förklaringsmodell som brukar användas. Den vanligaste förklaringsmodellen var 
för mig redan känd, men denna studie gjordes för att få underlag till varför jag exempelvis 
valde att formge insulin som droppar med nycklar.  

 
9.4 Designprocess 
Designprocessen började med att brainstorma fram designlösningsförslag, där jag försökte 
glömma alla restriktioner som studien kommer med, eftersom att även om en idé är för stor 
och omöjlig att genomföra så kan man plocka delar från den. En nackdel med att skriva ett 
arbete själv är att man bara har sig själv att bolla med och att jag redan var ganska färgad av 
vad jag visste vad som var möjligt att genomföra eller inte. Att bara vara en som skulle göra 
detta arbete minskade också möjligheten till att göra något större än det som blev.  
 
Traditionellt sett så brukar man skissa efter att konceptvärderingen är gjord, men eftersom att 
kriterium som “omfattning innehåll” och “görbart” fanns med i kriterierna i 
konceptvärderingen så var det nödvändigt att skissa ut idéerna innan. Detta för att få 
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uppfattning om hur mycket innehåll det får plats i designlösningen, och om den faktiskt gick 
att göra med den tidsbegränsning jag hade. Skissningen är något tunn, snabbt gjord och lite 
slarvig, och det beror endast på hur jag personligen brukar genomföra designprocesser.  
 
Konceptvärderingen är väldigt subjektiv då den egentligen behövde vara det. Jag behövde 
väga in min egna förmåga att design och göra saker under en tidsbegränsad period, men jag 
anser att värderingen är korrekt genomförd trots den subjektiva bedömningen.  
 
Moodboarden var främst till för inspiration till bildmanér och färgpalett, då det inte finns 
någon konvention inom detta för medicinska sammanhang.  
 
Istället för att skissa upp varje sida så skrev jag en berättelse att utgå ifrån, och sedan formade 
jag bilder och sidor utefter vad som stod i texten/berättelsen, eftersom att det v ar bilderna 
som i huvudsak skulle berätta den.  
 
Sedan skapades komponenterna och sattes först ihop till barnboken för att skapa de olika 
sidorna och bilderna och sedan användes samma bilder till serien. I efterhand hade det varit 
bra att omstrukturera bilderna för serien men fortfarande använda samma komponenter, då 
bilderna i en serie blir mindre och behöver mer plats för text och eventuellt flera bilder för att 
tydliggöra vissa komponenter.  
 

9.5 Värdering 
Värderingen togs fram tillsammans med Maria Rangsjö, lärare och pedagog för klassen som 
hjälpte mig att värdera de färdigställda designlösningarna.  
 
Man bör ställa sig kritisk till alla svar, då frågorna var grunda. Man borde bett barnen förklara 
lite lätt vad de olika sakerna jag frågade om faktiskt var, och inte bara utvärderat med 
ja/nej-frågor. Frågorna har även i efterhand kritiserats för att vara grunda,  
men däremot så visar de på att barnen lärt sig något, så de fungerar men är något i det 
grundaste laget. Dock så måste man ha i åtanke att barnen som frågades är åtta år gamla, och 
kanske inte kan svara på djupare frågor än detta.  
 
Från svaren så var det två barn som respektive hade kryssat i att de visste vad diabetes var för 
något, och vad insulin var för något. Maria hade gjort kommentarer på sidan som visade på 
att barnen inte alls visste vad det var för något och därför har de svaren räknats som “nej” 
istället för “ja”.  
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Designlösningarna testades dessutom inte i sin avsedda kontext, och inte på nydebuterade 
barndiabetiker då det var omöjligt. Jag har i efterhand insett att diskussionsfrågorna är något 
ledande och färgade av att jag ville ha ett bra resultat.  
 
Värt att nämna är att Maria Rangsjö är pedagog och lärare i den klass som min lillasyster går 
i, och min lillasyster är från början anledningen till att jag gör detta arbete eftersom hon har 
diabetes typ 1 och är åtta år. Min lillasyster deltog själv i värderingen, men hennes svar togs 
självklart inte med i studien.  

 
9.6 Analys 
Analysen är endast en sammanställning av svaren och sedan en jämförelse av dom olika 
resultaten, så fram till jämförelsen är den empirisk då inga egna åsikter har färgat det 
resultatet. Däremot är sammanfattningen sammanställd utifrån det egna goda omdömet och 
mina egna tolkningar av resultatet. 

 
9.7 Slutsats  
Skillnaden mellan de två olika designlösningarna är väldigt liten och beror nog på bildernas 
storlekar snarare än typ av designlösning då de båda tolkades upplevas lika bra och roliga. 
Detta beror nog först och främst på egen bristande förmåga eftersom jag varken skapat en 
barnbok eller gjort en serie innan detta arbete och denna studie.  

 
9.8 Rekommendation för vidare studier  
Denna studie har visat på att en informationsvisualisering om vad som händer i kroppen vid 
diabetes typ 1 för barn är något man ytterligare bör utforska och utveckla. Detta för att det 
bör finnas bra, förklarande och gemensamt material för barn och förälder att kolla på 
tillsammans, för att barnet ska kunna förstå varför de är sjuka.  
 
Det vore av intresse att utöka just denna studie med en djupare värdering av en större grupp 
barn i ett bredare åldersspann för att ytterligare undersöka hur man kan utforma en 
informationsvisualisering för att yngre barn än 8 år ska förstå och lära sig om diabetes.  
Gällande design av informationsvisualiseringar för barn om sjukdomar hade det varit 
intressant att undersöka hur andra informationsvisualiseringar om allvarliga sjukdomar för 
barn skulle kunna se ut, och vilken form de hade fått. Även här hade det varit intressant med 
ett relativt brett åldersspann för att få undersöka huruvida ålder påverkar hur en 
informationsvisualisering bör vara utformad.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - berättelse  
Hej, Superhjälte! Det är jag som är bukspottkörteln! 
Jag bor här, i din mage! Jag finns här i kroppen tillsammans med alla andra.  
Här i bakgrunden kan du se lite av blodomloppet och en cell som vi ska kolla närmre på sen.  
Ja, jag bor ju nästan med alla andra. Du är på sjukhuset för att jag inte kan göra insulin 
längre, och ingen vet riktigt varför.  
Du och din kropp behöver insulin för att fungera och för att kroppen ska få energi.  
Så du kommer att få hjälpa mig genom att tillföra insulin själv. Jag ska förklara, vi börjar från 
början! 
När du äter så bryts kolhydraterna i det du äter ner till något som kallas för glukos, detta är 
din kropps bränsle, det som ger dig energi!  
Glukosen finns i ditt blod, och kallas också för socker - det är därför det heter blodsocker! 
Glukosen (kroppens energi och bränsle) behöver såklart komma ut till resten av kroppen, så 
att din kropp får energi, och det är där insulinet behövs!  
Insulinet fungerar som nycklar, som öppnar upp dörrar till cellerna i din kropp så att glukosen 
kan komma in. Glukosen kan nämligen inte öppna dessa dörrar själva.  
När det inte finns tillräckligt mycket insulin som kan öppna dörrarna så stannar glukosen i 
blodet. Är det mycket glukos i ditt blod så är ditt blodsocker högt.  
Har insulinet öppnat många dörrar samtidigt och det är lite glukos i blodet så är ditt 
blodsocker lågt.  
Du kommer att hjälpa mig genom att i början tillsätta insulin med penna. Den ser ut ungefär 
såhär: *illustration på penna* .  
Man brukar ta pennan i magen eller i låret. Hur mycket insulin du tar beror på om du ska äta 
eller inte, vad du ska äta och vad du har för blodsocker just då. Men det där kommer du få 
mycket hjälp med! 
Nu är jag helt säker på att du kommer  
kunna hjälpa mig och din kropp! 
Tack för det, du är en superhjälte!  
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Bilaga 2 - barnbok  
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Bilaga 3 - serie 
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