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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Projektet är ett samarbete mellan tre organisationer i Norge, Hold
Norge rent, Norsk Resirk samt Skiskolenes bransjeførbund. Dessa vill
göra en enkel, lättförståelig och rolig miljöinformation för barn som är
på semester i de norska fjällen. Företagen hade kommit överens om att
informationen skulle bestå ev en målarbok, en frågesport med diplom och
en samlingsplatsskylt.
Vikten av pedagogiska illustrationer är stor. Intresset för illustrationer
som är lätta att förstå har alltid funnits och är något som finns överallt i
det vardagliga livet. Exempel på detta är nyhetsgrafik, serier, piktogram
m m. En bild säger mer än tusen ord.

1.2 Syfte
Syftet är att på ett lätt och enkelt sätt sprida information, om hur man
källsorterar sopor, till barn mellan tre och nio år.
Fördjupningen skall skapa förståelse för hur man gör bra och lättförståeliga illustrationer, i detta fall riktade till barn. Detta samtidigt
som illustrationen skall vara rolig och locka till ”läsning”. Syftet är även
att kunna göra pedagogiska illustrationer som inte kan missförstås av
någon.

1.3 Mål
Målet med arbetet är att få fram ett material som fyller de kriterier
som ställts för att göra informationen enkel, lättförståelig och tillgänglig
för målgruppen. I förlängningen skall det även locka barn till att vilja
sopsortera och tycka att det är roligt.

1.4 Metod
Fördjupningen görs genom litteraturstudier och analys av insamlat
material.
Genom planeringsmöten där skisser och dummys togs fram eller presenterades, diskuterades det fortsatta arbetet där idéer blev till färdiga
produkter. Arbetet delades så att en gjorde illustrationerna och den
andra stod för produktion, layout, och färdigställande för tryck.

5

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Miljöinformation för barn

Anna Eriksson
Joanna Sätter
Examensarbete, 10p

1.5 Avgränsningar
Arbetet skall inriktas på pedagogiska illustrationer riktade till barn i 3-9
års ålder, men paralleller till vuxna kommer att dras. En kort historisk
tillbakablick kommer att göras, då på vårat tidiga bildspråk. I rapporten
kommer ej övriga grupper av språk såsom, tal-, tecken- och kroppsspråk
att tas upp. Endast tecknade illustrationer kommer att studeras d v s inte
fotografier. I projektet ingår ej att trycka, att skriva informationstexter
eller texten till frågesporten. Däremot skall förutom illustrationer, layout
samt färdigställande för tryck, berättelsen till målarboken skrivas.

6
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2.

Fördjupning

2.1 Pedagogiska illustrationer
2.1.1 Historia
2.1.1.1
Bilden och skrivspråket
Tidigt i människans historia kommunicerade man endast genom att
prata och människorna kunde inte formulera sina tankar i skrift. Detta
gjorde att bilden kom att få stor betydelse då rita och måla blev det enda
sättet att kommunicera med omvärlden på. Genom bevarade grottmålningar får vi idag en uppfattning om den värld de levde i. Det var också
ur bilderna som den första skriften så småningom utvecklades. Så länge
våra förfäder var nomader och ständigt följde de djur som utgjorde deras
föda kunde de inte utveckla mer än den allra nödvändigaste kommunikationen med varandra. Först när de blev bofasta och började odla marken
uppkom något som kan liknas vid ett skriftspråk. Skriftspråket utvecklades på flera håll men det började med enkla avbildningar av föremål,
människor och boskap så kallade piktogram. De första skriftspråken var
mycket opraktiska. För att uttrycka den enklaste formen av meddelande
gick det åt ett stort antal bilder. Sumererna använde över 2000 tecken.
Med tiden löste man problemet med att ljudlika ord fick samma symbol,
men med olika betydelser. Skriftens genombrott kom genom upptäckten
att tecken och symboler som representerar ljud kunde ställas samman till
ord och meningar.1
2.1.1.2
Serierna
Dagens tecknade serier har en lång historia, det börjar redan på grottmålningarnas tid. I boken Tecknade serier i undervisningen finns förutom grottmålningar som exempel även egyptiska gravbilder, Kejsar Titus
gravbilder, Trajanus reliefer på en kolonn i Rom, Bayeuxtapeten med
flera. Men vad som bör betecknas som världens första tecknade serie har
diskuterats.2 Man hävdar dock att Redan på 1840-talet tecknade Fritz
von Dardel de första svenska serierna. Med Ett frieri i sitt femte häfte
Minnen från Stockholm 1844 placerar han sig faktiskt bland de allra
första europeiska serietecknarna.3

2.1.2 Bildförståelse

1 Tredje språket, 2003
2 Tecknade serier i undervisningen, 1977
3 Svenska serietecknare, 1992

För att lättare kunna göra pedagogiska illustrationer till barn är det
viktigt att dels förstå ett barns bildförståelse och bilduppfattning, dels
hur ett barn förhåller sig till boken som sådan. Ett barn som ”läser” bilderböcker är vanligen i åldern två till sju år gamla och de flesta har inte
lärt sig att läsa än utan kräver en vuxens sällskap för att få ta del av den
skrivna texten. I Bilderbokens hemligheter skriver Ulla Rhedin att barn i
denna utvecklingsfas inte har någon specifik kulturell eller estetisk kom7
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petens i traditionell västerländsk mening; vi kan med fog säga att barn
i detta åldersspann är en odifferentierad publik vad gäller texten och
bilden. Som varande analfabet är barnet i själva läsakten beroende av
en vuxens välvilliga uppläsning av bokens text, medan det anses kunna
betrakta bilderna på egen hand. Vidare skriver hon om ett barns uppfattning om själva boken som media. Ett litet barn saknar också, i början
av sin bokläsarkarriär, uppfattning om vad som är upp och ner eller bak
och fram i själva boken, d v s det har ingen erfarenhet av bläddringens
och ”bokläsandets” materiella grundförutsättningar. Vi har goda skäl att
anta att textytan inte finns – eller har någon reell innebörd – för barnet
som ju får texten genom öronen. Texten är i detta avseende endast till för
att generera ljud och skapa aktiviteten ”läsa bok”.4
Ett barn som är i början av utvecklingsfasen har inte samma uppfattning
om omvärlden som en vuxen, detta visar sig särskilt i hur barn uppfattar
och tolkar illustrationer i barnböcker. En viktig aspekt är det faktum att
barnet avläser bilden som en yta, vilket avsevärt kan komplicera deras
förståelse av bildens komposition.

Neckerkuben används för att testa om barn kan se tredimensionellt eller ej.

4 Bilderbokens hemligheter, 2004

Bilden av den kända Neckerkuben är därför ett vanligt test; ganska långt
upp i förskoleåldern ser barnet en stjärna eller en kristall. Att kunna
säga att ”jag ser en kub” avslöjar på flera sätt att man är en person som
har kommit en bit på väg in i västerlänningens bilduppfattning. Man
kan också uttrycka det som att barnet läser bilden "bokstavligt" eller
8
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"faktiskt" sant. Det finns ju inget djup i bilden, bilden är alltjämt tvådimensionell. Ulla Rehdin skriver vidare i Bilderbokens hemligheter att
man förenklat kan säga att barn alltjämt och ”naivt” ser bilden som bild
medan den vuxne strävar bort ifrån detta och hoppar över bildledet och
ser ”en kub” istället för ”en bild av en kub”. Det finns ytterligar delar som
påverkar hur ett barn uppfattar en bild. I Bilder barn och massmedia
skriver Rune Pettersson att det är våra tidigare livserfarenheter, som
finns lagrade som strukturer i hjärnan, som ger seendet ett innehåll. Ett
föremål eller en bild kan uppfattas på helt olika sätt av människor med
olika kulturella och personliga referensramar. Även den tillfälliga sinnesstämningen har stor betydelse för varseblivningen av en bild, ett föremål
eller en händelse.5
När en illustration till en barnberättelse skapas är det viktigt att komma
ihåg hur barn uppfattar bilder. I Bilderbokens hemligheter analyserar
Ulla Rhedin en bild i boken Vem gör inte som de andra?
Här laborerar illustratören med olika bilddjup. I bakgrunden finns
schematiserat landskap med kullar och träd. I förgrunden hoppar och
skuttar några glada pojkar kring en fotboll och mittemellan finns ett

Barnboken "Vem gör inte som de andra?".

5 Barn bilder och massmedia, 1981

mittfält med barn som står i mål. För att åstadkomma illusionen av
bilddjup och perspektiv använder illustratören olika knep bl a stark förkortning (bilden djupnar brant) och överskärning (barnen skymmer varandra). Det första innebär att barnen i mellangrunden, för att ge intryck
av långa avstånd, är avsevärt mindre än förgrundsbarnen, några är t o m
9
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riktigt små. Men lilla S. (3 år) avslöjar, utan att inse det, illustratörens
knep, genom att läsa av barnens storlekar som åldersanvisningar: ”titta
bebisarna står i mål!” Det andra perspektivistiska knepet kan möjligen
ses som ett allvarligare påstående av illustratören. Om barnet, p g a
sin bristfälliga fantasi, inte kan medverka till att rumsliggöra bilden
och skapa volymer, där inga finns, så blir den (bokstavligt) korrekta och
konkreta bildutsagan precis som treåringen beklagande säger: ”Oj då,
stackars pojken, han har ju ingen fot!” detta påstående var sannolikt inte
det som illustratören avsåg att kommunicera.6
Det finns ytterligare aspekter att ta i beaktande när man skapar för barn.
Ett barn som är i två till sju års ålder kan inte utföra logiska operationer
ännu, Ulla skriver: barnet saknar konstansuppfattning vad gäller längd,
vikt, volym och tid – något som i fråga om volym t ex yttrar sig i att
barnet alltid väljer det höga smala saftglaset framför det låga breda, ”för
att det ser mer ut”.7 Barnet saknar även möjligheten att tänka i orsak/
verkan (kausalt) och klarar inte reversibelt tänkande av typen ”telefonstolpen har varit en fura i skogen”. Det lönar sig inte heller att förklara
saker och ting som att de är vållande av slumpen eller beror på tillfälligheternas spel, eftersom barnet inte kan föreställa sig något sådant som
”slumpen”.8

2.1.3 Bildspråket
I skolan får vi från första klass lära oss skriv- och talspråket. Skrivspråket
är uppbyggt på ett antal bokstäver som vi lär oss att kombinera till ord
och meningar för att skapa en betydelse. Vi lär oss att beskriva miljöer
och stämningar, personer och känslor. Som mottagare vet vi hur vi skall
bearbeta ett skrivet stycke för att förstå dess innebörd. I väst läser vi
från vänster till höger och uppifrån och ned. Bildspråket är betydligt
mer komplext men något vi måste förstå för att kunna tillverka bra och
begripliga illustrationer.

6 Bilderboken hemligheter, 2004
7 Ibid
8 Ibid
9 Fonemen är de olika ljud som
formar språket.

I boken Bilder i läromedel beskrivs detta mer ingående och man skriver att till skillnad från tal- och skriftspråk har bilder inga generella
och särskiljande icke-betydelsebärande enheter. Bildens enklaste delar,
dess grundelement, är punkter, linje och areor som kan varieras på ett
stort antal sätt. En punkt kan ha olika storlek, form, färg, valör, struktur och läge. En linje kan variera med hänsyn till startpunkt, längd,
riktning, krökning/buktning, form, tjocklek, jämnhet, punkter för förändring, tryckfärg, valör, struktur, ljushet, orientering och slutpunkt.
En area kan variera med hänsyn till storlek, ”tomhet”, form färg, valör,
struktur, textur, skuggning, gråskala, färgkombinationer och ljushet.
Tredimensionella bilder har också volym. Grafiska grundelement är
ibland betydelsebärande och ibland icke betydelsebärande. Kombinationsmöjligheterna av de minsta bildenheterna är obegränsade och de skiftar
i betydelse hos olika bildskapare.
Bildens minsta enheter motsvarar alltså inte tal- eller skriftspråkets
fonem9. Om det skulle finnas någon form av ”bildfonem” så skulle det
10
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vara möjligt att lära sig att teckna och måla ungefär som man lär sig
att skriva. I en bild utgör grundelement som punkter, linjer och areor
en nivå som bildar former som bildar syntagmer eller delbetydelser.
Dessa samverkar till hel- eller helhetsbetydelser av stillbilder, bildsammanställningar eller rörliga bildberättelser. Dessa ”former”’ kan sägas
vara ett oändligt antal ”bildspråkliga bokstäver”. Beroende på bildens
fysiska form och beroende av hur bilden skapas rent tekniskt byggs dess
grundelement upp av t ex färgpigment, rasterpunkter eller bildelement.
I bildspråk är en liten prick vanligen ett icke betydelsebärande grundelement, t ex en av många rasterpunkter. Men den kan också vara en
syntagm, t ex ett öga i ett ansikte, eller ibland t o m en helhetsbetydelse,
t ex en boll som far genom luften, allt beroende på den aktuella situationen. Bildspråk har alltså ändå liksom tal- och skriftspråk flera, men
varierande betydelsenivåer.
Tal- och skriftspråk är, liksom musik, linjära. För att förstås måste de
avläsas (avlyssnas) i en bestämd ordning. Bildspråket är däremot tvåeller tredimensionellt och kan avläsas genom att blicken sveper fram
och tillbaka på många olika sätt, över en bild eller över en skulptur.
Studier av ögonrörelser har visat att vi söker efter enkla former för att
enkelt strukturera bilden. Information som saknas fyller hjärnan i, så att
logiska och ”fullständiga” bildintryck uppstår. På grund av påverkan från
textläsning börjar vi ofta, här i västerlandet, att läsa bilder från vänster
till höger. 10
Hur ögonen rör sig när vi studerar bilder eller texter är viktigt att veta
när man skall göra bra pedagogiska illustrationer. Ur det totala synfältet
väljer vi, intressemässigt, mer begränsade ”visuella fält” som vi granskar
i större detalj. Ögonen hålls inte stilla, utan de darrar med en frekvens
av ungefär 30-90Hz, detta för att flytta informationen mellan olika
näthinneceller och undvika att trötta ut enstaka celler. Ögonen växlar
också fixeringspunkter ofta. Hela tiden gör de små snabba hopprörelser,
så kallade saccadiska rörelser. Vi ”skannar” hela tiden t ex en bild som
vi betraktar. Större delen av en bild fixerar vi aldrig. Det är bara vissa
bildelement som fångar vårt intresse.11

2.1.4 Piktogram

10 Bilder i läromedel, 1991
11 Trovärdiga bilder, 2001
12 Alternativ kommunikation, 1982

Piktogram är en viktig del i vår vardagliga kommunikation oberoende
av vem vi är, hur gamla vi är eller vilken kulturell bakgrund vi har.
Pictogram är ett grafiskt kommunikationssystem, som grundar sig på
det kanadensiska PIC-systemet utgivet 1980. Upphovsmannen, logoped Subhas Maharaj, är verksam vid en institution för utvecklingsstörda ungdomar och vuxna i Saskatchewan. I nuläget finns ca 800
Pictogramsymboler och nya kommer ständigt till efter önskemål från
människor på ”fältet”. Behovet av ett enkelt grafiskt kommunikationssystem väcktes efter misslyckade försök med Bliss. Pictogramsymbolerna
är stiliserade bilder i vitt mot svart bakgrund. Försök med svarta bilder
mot vit bakgrund visade att de allra flesta föredrog och lättare urskiljde
vita bilder mot svart bakgrund.12
11
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Pictogramsystem är utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva. De får ett språk i bilder.13
• De kan göra sig förstådda och förstå
• De kan ställa frågor och få svar
• De har ett stöd för tanken och minnet
• De kan formulera känslor och önskningar
• De kan kommunicera!
Piktogram möter vi t ex när vi ska gå på toaletten eller när vi kör bil,
går eller cyklar. Ett piktogram är en symbol för något och ibland måste
vi lära oss vad piktogrammet betyder. När man besöker en toalett vet
man att en symbol med en person i rullstol, betyder inte att här finns
det rullstolar, utan att toaletten är handikappsanpassad. Vissa symboler, som vilken toalett som de skall gå på eller var man skall gå över
gatan lär sig barn att förstå långt innan de kan läsa och skriva. I boken
Tredje språket skriver Jan-Erik Ander om Otto Naurath, en Österrikiskt
sociolog och filosof som var övertygad om att den pedagogiska bilden var
överlägsen ordet när det gällde att göra information tillgänglig för en bredare allmänhet. Neuraths bildspråk var starkt influerat av enkelheten
och geometrin i egyptiska väggmålningar. Otto Neurath ansåg att bilder
många gånger fungerar bättre än ord i en inlärningssituation. Han lade
stor möda vid att symbolerna skulle vara internationella och lätta att
begripa oavsett läsarens bakgrund. Hans bildspråk har flitigt använts för
att presentera statistik. Neurath var övertygad om att världen behövde
ett genomarbetat visuellt system som kunde fungera i samklang med
alla världens språk.14

2.1.5 Beskrivande och berättande illustrationer
Den informativa bildens roll är att förmedla och förtydliga innehåll och
budskap, skriver Jan-Erik Ander i boken Tredje språket. Detta blir av
yttersta vikt när det handlar om beskrivande och berättande illustrationer och bilder riktade till barn.

13 www.pictogram.se, 2005
14 Tredje språket, 2003

En beskrivande illustration kan till exempel vara en sprängskiss över
en motor där både en del av “skalet” och motorns innanmätet visas. Det
kan också vara en beskrivning över hur en Legobyggsats sätts ihop, steg
för steg. Alla tekniska illustrationer är beskrivande illustrationer på ett
eller annat sätt, de visar hur saker är sammansatta eller hur de skall
användas alternativt monteras. De kan också vara rent utseendemässigt
beskrivande såsom florans växtillustrationer och djurböckernas illustrationer av olika djurarter.
Den berättande illustrationen har till uppgift att förmedla en händelse,
en känsla eller ett flöde. Bilden, illustrationen i sig skall vara så tydlig i
sitt budskap att ytterligare information är onödig. Bilderböcker utan text
för små barn innehåller för det mesta både berättande och beskrivande
illustrationer. En illustration kan i sig vara både berättande och beskrivande och de två delarna stödjande för varandra i sitt mål att föra fram
ett visst budskap.
12
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Den här illustrationen berättar om pojken som har legat och läst så att
han har blivit trött. Man får också veta att det är sent på dygnet då det
är mörkt i rummet och sänglampan är tänd. Att han har läst klart förstår
man av den bortvridna lampan, den slängda tidningen plus pojkens inte
allt för pigga minspel.
Den beskrivande delen av bilden talar om att pojken har en blåprickig
pyjamas med tillhörande nattmössa. Sängen är av vanlig bäddmadrassmodell och med olika gröna nyanser i sängkläderna.
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2.1.6 Kommunikation
Innan illustrationsarbetet startar är det bra att komma ihåg hur vi kommunicerar och hur den processen fungerar. I boken kommunikationsteorier kan man läsa om Shannons och Weavers modell. Deras grundläggande kommunikationsmodell presenterar kommunikation som en enkel,
linjär process. Modellen är i stort begriplig redan vid första anblicken.
Dess särdrag av enkelhet och linearitet framgår tydligt.

Shannons och Weavers modell för kommunikation.
Källan ses som beslutsfattaren, den som väljer ut vilket meddelande som
skall sändas, eller rättare sagt väljer ut ett ur en uppsättning tänkbara
meddelanden. I det här fallet de som bestämmer vad materialet skall
bestå av d v s beställaren (HNR, NR och SBF). Det utvalda meddelandet
omvandlas sedan av sändaren till en signal som sänds genom kanalen till
mottagaren, som i det här fallet blir formgivare och illustratör. I boken
ges ytterligare ett exempel: Vid samtal är min mun sändare, signalen
utgörs av de ljudvågor som passerar genom luftens kanal (jag kan inte
prata med er i vakuum) och ert öra är mottagaren.
Den enda termen i modellen vars betydelse inte omedelbart framgår är
brus. Brus är allt som läggs till signalen mellan sändningen och mottagningen och som inte avsetts av källan. Detta kan vara ljudförvrängning
eller knaster på en telefonledning, statiskt brus i en radiosignal eller
”snö” på en tevebild. Begreppet brus har emellertid utvidgats till att
omfatta alla mottagna signaler som inte sänts av källan, eller allt som gör
den avsedda signalen svårare att avkoda på korrekt sätt. Därför kan en
bekväm stol under en föreläsning vara bruskälla – vi tar inte emot meddelanden enbart med våra ögon och öron. Tankar som är intressantare
än föreläsarens ord är också brus.15 För barnen som skall ta del av ett
material finns det fler tänkbara saker som kan vara bruskälla, t ex andra
barn som leker med andra saker, en vuxen som ber barnet göra något
eller helt enkelt dess egna intresse för något annat intressantare.

15 Kommunikationsteorier, 2001
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3. Projektet
3.1 Bakgrund till projektet
De norska skidskolornas branschförbund har startat ett samarbete med
miljöorganisationerna Hold Norge Rent samt Norsk Resirk för att kunna
informera om hur man håller naturen ren i fjällmiljö. I detta fall ville man
rikta sig till barn som var på semester i de norska fjällen. Tillsammans
kom man fram till att informationen skulle göras lättillgänglig och att
den skulle komma i form av en målarbok som alla barn skall få. I tilllägg skall en frågesport finnas i skidbacken samt att barnen skall få ett
diplom.

3.2 Projektbeskrivning
Uppdraget beskrevs enligt följande av Toni som är uppdragsgivare:
• Ta fram typsnitt/design för ”Miljövennene”
• Ta fram målarbok färdig för tryck enligt möte TK/JS.
Miljöfakta kommer från Håll Norge rent (HNR). Eventuella
texter tillsammans med bilderna översätts till norska av
uppdragsgivaren.
• Ta fram diplom i samma anda som målarboken i A4, färdig
för tryck. ”Jeg er en miljövenn”
• Gör ram till frågesporten i samma stil som ovan. Kommer
mellan 5 och 10 frågor. Frågorna kommer från HNR och
sätts i varsin ram. Samma ram för alla. Storlek i minst
A3. skall sedan brännas på CD av uppdragsgivaren.
• Kom med förslag till samlingsplatsskylt ca 70 cm bred och
80 cm hög.
o
Miljövennene
o
Mötesplass
o
Logotyper
• Logotyper som behövs är HNR, Resirk samt SBF.

3.3 Företagspresentation
I projektet är tre företag inblandade, SBF (skiskolenes bransjeförbund),
Hold Norge rent och Norsk Resirk. Dessa är samordnade i detta projekt
via SBF som är beställare.

3.3.1 SBF (skiskolenes bransjeförbund)
SBF är en organisation som arbetar med skidskolor i Norge för att
utveckla deras produkter. På SBFs hemsida finns denna presentation av
företaget:
”SBF- Skiskolenes Bransjeforbund er en organisasjon for skiskoler i
norske alpin-anlegg. Vi har medlemmer i de største vinterdestinasjo15
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nene som Trysil, Geilo, Hemsedal og Oslo. SBF ble stiftet for å samle
skiskolene i en forening og kvalitetssikre utdanningen av instruktører.
Kvalifisert skiopplæring vil forebygge skader, bedre sikkerheten styrke
kvaliteten på opplevelses-tilbudet i Norske alpinanlegg SBF skal arbeide
for utvikling av medlems-bedriftene og deres produkt.”16

3.3.2 Hold norge rent
Hold Norge rent arbetar mot ett renare Norge. På Hold Norge Rents hemsida finns denna presentation av företaget:
”Hold Norge Rent” er en nasjonal dugnad mot forsøpling i det offentlige
rom med offentlige etater, frivillige organisasjoner og næringsliv som
medspillere. Visjonen vi arbeider etter er: ”Et rent og trivelig Norge”.17

3.3.3 Norsk Resirk
Norsk resirk är det företag i Norge som organiserar återvinningen av
burkar och flaskor som det är pant på. På Norsk Resiks hemsida finns
denna presentation av företaget:
”Norsk Resirk administrerer returordningen for aluminium- og stålbokser og gjenvinnbare plastflasker (PET) for drikkevarer. Vi eies av
organisasjoner innen industri og handel. Formålet med Norsk Resirk er å
sikre en høy returandel for emballasjen slik at den avgiftsreduksjon som
er gitt kan opprettholdes, samtidig som dette gir en betydelig miljøgevinst.”18

16 www.sbf.as, 2005
17 www.holdnorgerent.no, 2005
18 www.resirk.no, 2005
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4.

Genomförande

4.1 Skisser/Förarbete
Vid de första mötena gjordes grova skisser på hur målarbok, karaktärer,
logotyp samt övrigt material skulle se ut. Logotypen skall göras i fyra
varianter, en för målarboken, en för frågesporten, en till diplomet samt
en till samlingsplatsen. Målarboken skall innehålla en berättelse om hur
de fyra miljövännerna, älgen Egil, haren Harald, Truls och Trude, hittar
skräp på fjället som de sedan visar hur man sorterar.

4.1.2 Storyboard
För att få grepp om målarboken och dess innehåll gjordes en storyboard.
• Uppslag 1
o
Vänster sida; presentation av miljövännerna, text
och bild i 4-färg.
o
Höger sida; alla karaktärerna på fjället.
• Uppslag 2
o
Vänster sida; Haren som har hittat skräp på
fjället, skräpet som nummerfigurer som barnen
kan fylla i för att se vad det är.
o
Höger sida; Älgen hittar skräp, skräpet är som
nummerfigurer även här.
• Uppslag 3
o
Äkta uppslag; alla miljövänner samlade och de
funderar på vad de skall göra med skräpet.
• Uppslag 4
o
Vänster sida; Trude tar med sig haren till
återvinningsstationen och visar hur man sopsorterar.
o
Höger sida; Truls och älgen går till butiken och
pantar flaskor och burkar.
• Uppslag 5
o
Vänster sida; miljövännerna framför ett skinande
rent fjäll.
o
Höger sida; miljöinformation till vuxna från Hold
Norge rent samt Norsk Resirk.
• Omslag
o
Framsida; alla karaktärerna samlade framför
fjället.
o
Baksida; fjället från framsidan fortsätter på bak
sidan. Här finns även information om tävling samt
information om SBF samt samarbetet med Norsk
Resirk och Hold Norge rent.
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4.2 Illustrationsarbetet
4.2.1 Arbetsgång
Arbetet med illustrationerna skedde i nära samarbete med layoutare och
beställare för att säkerställa att bilderna blev som alla inblandade föreställt sig. Det är viktigt att redan på ett tidigt stadium i arbetet se till att
alla inblandade är nöjda, för att slippa en massa extraarbete med att rita
om figurer och så vidare.
Innan själva tecknandet kunde börja gjordes en genomgång av storyboard med handlingen, texten och karaktärerna. I storyboarden presenterades karaktärerna som streckgubbar och med anvisningar om
dess personligheter. Exempelvis; Haren - sprallig, rastlös, energisk.
Huvudpersonligheterna i målarboken är Truls - pojke på skidor, Trude
- flicka på snowboard, Egil - en älg med stort lugn och snällhet, Harald
- hare med stor energi. Som bifigurer ett stort antal hjälpsamma lämlar.
Först ritades alla figurer efter skisserna så som de skulle se ut. Sedan
gjordes det en mappstruktur i datorn, en för karaktärerna, en för varje
enskilt uppslag och så vidare. Det är praktiskt med ordning och reda
bland filerna för att få det så lättarbetat som möjligt. Att göra säkerhetskopior är också väldigt viktigt, då tekniken inte alltid är att lita på.

4.2.2 Skisser/förarbete
Först skissades karaktärerna på vanligt hederligt papper och med en
blyertspenna, för att få fram de rätta figurerna och deras karaktäristiska
drag. Här gällde det att inte underskatta barnens förmåga att ta till sig
bilder och dess budskap. Illustrationerna fick inte vara för detaljrika
samtidigt som de heller inte fick vara för enkla. “Det alltför enkla är
ointressant - även för väldigt små barn”19. Enligt undersökningar gjorda
redan på 70-talet visade det sig att bilder utförda i så kallad “barninspirerad teknik” inte uppskattades av barn på lågstadiet20. Bildens tydlighet
spelar stor roll både för inlärning och uppskattning hos barn.
Karaktärerna gavs ett seriemagasinsmässigt utseende med naturtrogna detaljer såsom skidutrustning, kläder mm. Djuren i samma manér
fast med mänskliga egenskaper. Bakgrunderna i målarboken fick ett
enkelt och inte alltför detaljerat utseende för att inte stjäla uppmärksamheten av själva handlingen som hela tiden koncentreras kring barnen och
deras handlingar.
För att all kringutrustning skulle bli korrekt gjordes en research.
Skidutrustning kollades upp i olika reklamblad, exempelvis Stadiums,
där allt från skidor, hjälmar, kläder och snowboard fanns att finna.

4.2.3 Programvara

19 Bilder för barn, 1986
20 Bilder, barn och massmedia, 1981

När de handgjorda skisserna var klara, ritades de sedan i datorn.
Programvaran som användes i detta fall heter Flash MX och är ett verktyg för att göra illustrationer och animeringar för webben. Att just Flash
MX användes i det här fallet för att illustrera i, beror på dess utmärkta
egenskaper, lätthanterliga gränssnitt och lätta filer som gör att det sällan
18
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hänger sig. Det är dessutom ett plus att det är lätt att rita direkt med
musen - det behövs ingen muspenna eller liknande.
En annan fördel med programmet Flash MX är funktionen med symboler. När en figur är ritad och klar kan den göras om till en symbol, en
egen enhet. Sen kan symbolen öppnas när ändringar av något slag skall
göras. Det är väldigt effektivt när en figur skall ha flera olika utföranden.
För att göra samma figur i olika poser är det lämpligt att utgå från en
symbol. När nästa skall göras, kopieras den första och bryts upp för att
sedan sparas som en helt ny symbol. Sedan görs de ändringar som krävs i
den nya. På det här viset behövs det inte ritas helt nya figurer hela tiden,
utan de tidigare gjorda symbolerna används.

Så här kan det se ut när man illustrerar i Flash MX. Alla lämlar bygger på en och
samma ursprungslämmel.
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4.3 Teckensnitt
Valet av teckensnitt gjordes med omsorg då det är viktigt vad det utstrålar. Flera alternativ togs i anspråk men de hade alla gemensamt att de
såg handskrivna ut. Detta var ett av kriterierna, då målarboken har ett
handritat intryck och det är viktigt att teckensnittet stämmer överens
med övrigt manér. Övriga kriterier var att det skulle vara lättläst även
för en som precis lärt sig att läsa, det skulle ha norska bokstäver samt ett
allmänt trevligt uttryck. Följande teckensnitt togs i beaktning:

Freestyle Script
Maiandra GD

Av dessa valdes Bradley Hand ITC då det var det som bäst fyllde kraven.
Till sista sidans informationstext valdes Minion då det är ett bra och lättläst teckensnitt för brödtext.

4.3.1 Bradley Hand ITC
Teckensnittet är ritat av Richard Bradley (f 1947, Portsmouth, England)
som bl a arbetar med kalligrafi, illustrationer, typografi och design. Har
arbetat mycket med design av kristen litteratur och har bl a ritat teckensnittet Bible Script21.

4.3.2 Minion
Teckensnittet är ritat av Robert Slimbach och är hans personliga tolkning
av renässansantikvan. Andra kända snitt inom denna kategori är Bembo
och Garamond. Minion bygger inte på någon särskild förebild, utan tar
upp detaljer från flera olika historiska typsnitt och försöker fånga renässansantikvans väsen i en modern teckenform. Minion är lite kraftigare,
och har högre x-höjd än de mer gracila Bembo och Garamond. Denna
modernisering till trots har Minion i hög grad den elegans och läsbarhet
som utmärker renässansantikvan.22

21 www.linotype.com, 2005
22 www.fyrisfonts.com, 2005
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4.4 Målarboken och diplom
Målarboken är på 12 sidor inklusive omslag, där endast omslaget trycks i
4+4. Diplomet trycks i fyrfärg och på A5 då det är ett format som är lätttare för barnen att hantera än A4.

4.4.1 Berättelsen
Berättelsen skrevs utifrån den storyboard som gjorts i ett tidigare skede,
den översattes sedan till norska av uppdragsgivaren.
Presentation av miljövennerna:
Trude är en flicka som tycker om att åka snowboard och som precis har
lärt sig nya trick av sin snowboardlärare.
Truls gillar bäst att åka skidor. Han har skaffat sig flera nya vänner
under veckan i skidskolan.
Älgen Egil är en älg som gillar lugn och ro i sin skog. Han stressar inte
gärna men han gillar att hjälpa till.
Haren Harald är en hare som måste ha koll på vad som händer på
fjället. Han gillar att skvallra och han oroar sig över hur det ska bli i
framtiden.
Berättelsen blev följande, (// indikerar ny sida).
Här är fjället där våra miljövänner håller till. Kan du hitta dem?//Haren
har hittat skräp på fjället, men vad är det han har hittat?//Älgen har hittat något i skogen, ser du vad det är?//Haren och älgen har träffat Truls
och Trude. Tillsammans funderar de på vad de ska göra med soporna,
flaskorna och burkarna. Vet du vad man skall göra med dem?//Trude tar
med sig haren till återvinningsstationen och visar honom hur man sorterar.//Älgen följer med Truls till affären och visar hur man pantar flaskor
och burkar.// Se vad fint fjället blev nu när alla sopor är borta.
Det viktiga med berättelsen är att den i kombination med bilderna på ett
enkelt och roligt sätt lär barn hur och varför man skall sortera sina sopor
och panta sina burkar och flaskor.
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4.4.2 Målarbokens layout och illustrationer
Målarbokens viktigaste budskap är att tänka på miljön när man är ute i
naturen. De sopor man för med sig upp på fjället skall med tillbaka och
sopsorteras i för ändamålet befintliga miljöstationer och återvinningscentraler. Målgruppen i det här fallet är barn i åldrarna 3-9 år, vilket är ett
ganska brett spann vad det gäller barns förmåga och oförmåga att ta till
sig bildernas budskap. För att göra målarbokens budskap så lättuppfattat som möjligt utformades den som en serie där handlingen förs fram
med hjälp av karaktärerna. Bildtexten skall ge stöd åt förståelsen men
kontentan av vad bilderna berättar skall ändå vara klart.
4.4.2.1
Omslag
Omslaget var det enda i boken som skulle tryckas i 4+4. Här skulle även
en ny logotype för Miljövännerna göras. Logotypen designades som en
liggande oval med text inuti. Ordet Miljövännerna skall alltid finnas med
i toppen medan det undre ordet ska kunna bytas ut beroende på i vilket
sammanhang Miljövännerna används i. Färgerna i logotypen är grönt
och rödbrunt för att illustrera de jordnära färgerna i miljön. Även formen, ovalen är en väldigt symbolisk organisk form som återfinns nästan
överallt i naturen om man börjar leta. Bokstäverna är handritade för att
passa in i formen. På framsidan står vännerna uppställda för betraktaren medan solen kikar fram bakom fjället. Logotypen flyter fram överst i
ett moln. På baksidan finns plats för namn mm och en liten tävling som
går ut på att barnen själva tecknar av miljövännerna och skickar den till
Skiskolenes Bransjeforbund i Norge. Längst ned på sidan Skiskolenes
Bransjeforbunds logotyp samt lite information om vilka de är.
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4.2.4.2
Uppslag 1
På det första uppslaget i målarboken finner man Miljövännerna själva
presenterade i färg på omslagets insida. Sidan därefter en “titta och leta
sida” med fjället, barnen och djuren. Denna sida är menad att vara lite
rörig så att barnen ska få anstränga sig en smula för att finna dem alla.
Det är också ett bra sätt för barnen att lära sig figurernas namn och
känna igen dem. Här är figurerna ganska små, vilket medför att det kan
bli knepigt för de minsta barnen att färglägga. Därför varvas bokens innehåll med större lättare bilder. Allt för att målarbokens innehåll ska kunna
uppskattas av såväl treåringar som nioåringar.

4.2.4.3
Uppslag 2
På det andra uppslaget finnes exempel på de större bilderna. Här har
haren och älgen funnit en massa skräp och med hjälp av de numrerade
prickarna skall man kunna rita och se vad det är för skräp. Kanske just
det momentet kan vara svårt för de minsta, men då är det istället lättare
att färglägga de större bilderna.
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4.2.4.4
Uppslag 3
Här i mittenuppslaget löper bilden över båda sidorna. Alla huvudrollsinnehavare är med och alla sopornas visas. Älgen visar sitt missnöje genom
att dra i soporna och haren letar efter intressanta saker. Truls och Trude
har kommit till dem för att visa dem hur de skall göra med soporna.

4.2.4.5
Uppslag 4
I det fjärde uppslaget är det sopsortering som är huvudmomentet. Det är
ganska mycket detaljer och lämlarna hjälper våra huvudrollsinnehavare
med spänningen. Här händer det ganska mycket och kanske att barnen
känner igen sig och diskuterar kring de olika händelserna.
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4.2.4.6
Uppslag 5
Sista uppslaget. Våra vänner beundrar sitt rena fina fjäll på den vänstra
sidan. På den högra sidan lite allmän information om sopor i naturen och
korta presentationer av “Pant alt. Alltid” och “Hold Norge Rent”.

4.2.3 Diplom
Diplomet bygger på redan ritade bilder som arrangeras efter utformningen. Det ska innehålla logotyp med diplom som underord och våra
miljövänner samt sponsorernas logotyper och plats för uppgifter för det
diplomerade barnet.

Jeg er en miljøvenn
Navn:
Dato:
Sted:
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4.4.2 Format, bildbehandling och
färdigställande för tryck
Målarboken gjordes i A4-format för att ge plats till ordentliga illustrationer som barnen kan färglägga. Då alla bilder är grafik gjordes
ingen särskild bildbehandling. Det enda var att spara bilderna som
tiff-filer. Då tryckeriet arbetar utan icc-profil sparades allt som otaggad
cmyk. Dokumenten gjordes till pdf:er med hjälp av Acrobat distiller.
Först gjordes en postscript fil som sedan gjordes till en pdf i Distiller.
Inställningarna i distiller gjordes efter tryckeriets önskemål.

Inställningar för att göra pdf till målarboken: en för att utfallet skall
komma med så gjordes pdfen i storlek 230 x 327, dvs 20 mm större på
bredden och 30 mm större på höjden. Detta är värden som tryckeriet
arbetar med.

Dessa inställningar vill tryckeriet under alternativet marks & bleed, här
ser man att utfallet är 3mm, för att allt skall bli rätt vid tryck och beskäring. De enda märken som behövdes var skärmärken.
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Då tryckeriet Hippo inte använder sig av icc-profiler ville de ha inställningen Document CMYK – U.S Web Coated(SWOP)v2 för att få rätt färger vid trycket.

Under alternativet advanced gjordes inställningen high resolution på
transparency flattener, detta för att de delar som innehåller transparans
skall få rätt utseende vid tryck.
Pdf:en skickades via mail till tryckeriet i Oslo som sedan gjorde ett provtryck som skickades till Dag Endal på Hold Norge rent som gjorde tryckgodkännande. Detsamma gällde för diplomet.
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4.4.4 Tryckeriet Hippo
Hold Norge rent har tidigare samarbetat med tryckeriet Hippo, då det
är ett miljöcertifierat och svanenmärkt tryckeri. Hold Norge Rent skötte
offertförfrågningar och fakturering av målarbok och diplom. Anledningen
till att de valde Hippo var att de tidigare haft ett gott samarbete.
På Hippos hemsida kan man läsa om tryckeriet och att de; 1986
ble Hippopotamus AS (latinsk for flodhest) startet av folk som savnet
resirkulert papir i Norge. Et vanskelig navn, men en god idé - kall
oss gjerne Hippo. Siden 1986 har vi arbeidet ut i fra en konsekvent
miljøtankegang, med et snev av suksess. Nå er vi tjue ivrige flodhester som propaganderer for, produserer og selger fornuftige miljøvalg.
Formålet med virksomheten er å fremme ressursbevissthet og gjøre
livet triveligere for folk flest. Hippo leverer derfor lite miljøbelastende
produkter til privatpersoner og bedrifter for å endre forbruksmønsteret i samfunnet. Gjennom informasjon gir vi kundene muligheten til å
foreta et bedre miljøvalg. Hippo skal drives på en minst mulig miljøbelastende måte, i pakt med vår egen miljøbevissthet. Denne bevisstheten må både pleies med kunnskaper og motstå lettvinte løsninger.
Vi ser svært lyst på vår egen framtid. Mange ønsker å foreta fornuftige miljøvalg, både i forretningslivet, blant organisasjoner og i
det offentlige. Hippo har satt seg noen offensive målsetninger for
å bidra til dette. Det er nødvendig for at produktene og tankegangen skal nå ut til alle - og for å få andre aktører til å følge etter.
Etter mange år med import av papir, kan vi endelig benytte norskprodusert, resirkulert papir - lagd av innsamlede drikkekartonger. Hippo
har ønsket å bidra til et lokalt kretsløp: Andre samler inn avfall og produserer papir, Hippo lager og selger nye produkter. Vi har en betydelig
produksjon, både i eget hus og hos nære samarbeidspartnere i Norge.
Egen produksjon gir oss muligheter og kunnskap.23

23 www.hippo.no, 2005
28

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Miljöinformation för barn

Anna Eriksson
Joanna Sätter
Examensarbete, 10p

4.5 Frågesport och CD
I tillägg till målarboken gjordes en tipspromenad i form av frågesport,
frågorna handlar om miljövett och är riktade till barn. Frågorna skrev
av Dag Endal på Hold Norge Rent. Totalt gjordes 11 frågor där de flesta
är 1 X 2 alternativ. Till frågorna gjordes en ram som är densamma för
alla, samt illustrationer till varje fråga för att ytterligare illustrera vad
det handlar om. Frågorna skulle varje skidskola själv skriva ut och sätta
upp. Se bilaga

4.5.1 Layout
Här används lämlarna samt logotypen miljövennene rebuslöp för att
skapa samma karaktär som övriga trycksaker. Även här är logotypen
överst men med det norska ordet för tipspromenad, rebuslöp, underst.
Sedan ritades en ram runt om som i det här fallet kom att bestå av ett
stort antal lämlar som håller sig fast i varandra. Alla frågor handlar om
återvinning och vad man skall göra med sina sopor och till dessa ritades
petflaskor och burkar med pantmärke på, mjölkkartonger, dagstidningar,
konservburkar, vinflaska, pizzakartong, oljekanna, målarfärgsburk,
plastpåsar & bärkassar i en hög samt en mobiltelefon.

4.5.2 Format och bildbehandling
Av Indesigndokumentet gjordes en pdf som sedan brändes på CD-skivor
som distribuerades till skidskolorna tillsammans med målarbok och
diplom. Frågorna gjordes i A3 format men då de är som pdf:er skriver
skidskolorna ut den storlek de kan och sätter upp. För att pdf:erna skall
vara lätta att öppna för skidskolorna gjordes bilderna till jpg-filer.

CD-omslag

Frågesport i skogen
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4.6 Samlingsplatsskylt
Samlingsplatsskylten skall användas i samband med frågesporten och
gjordes i formatet 70x80 cm för att synas ordentligt. Skylten skulle ha
samma karaktär som målarbok och diplom och fick således en stor gruppbild på miljövännerna, logotyp för miljövännerna/samlingsplats och de
tre företagen, SBF, Hold Norge rent & Norsk Resirk.

4.6.1 Format, bildbehandling och
färdigställande för tryck
Tryckeriet ville ha alla bilder och logotyper som eps-filer och i upplösning 150 ppi. För att de i tryckförfarandet skulle ha full kontroll ville
de inte ha en pdf, utan indesign-dokumentet. Materialet som skylten
trycks på är en banderollväv i PVCbelagd polyesterväv som sedan
spänns upp i en specialanpassad rörram.

4.6.2 Tryckeriet
Till samlingsplatsskylten anlitades ett särskilt tryckeri som är specialiserade på skyltar av olika slag. Företaget ligger i Stockholm och har gjort
skyltar till olika evenemang. Tryckeriet specialtillverkar stålramen för
att passa just den storlek på yta som önskas. Skyltmodellen är bra då den
lätt går att flytta och är enkel att ställa i snö. Företaget skriver själva
på sin hemsida att Inntech reste sin första skylt 1986 och har sedan dess
expanderat och utvecklats. Bolaget grundades av Staffan Larsvall som
tidigare jobbat med segelmakeri. Inntech jobbar kontinuerligt med nya
lösningar för maximal exponering och vi uppgraderar ständigt vår tekniska utrustning. Man kan kommunicera på miljoner olika sätt. Olika
exponeringar fyller olika syften och når olika målgrupper. Vi här på
Inntech hjälper er att ta fram ett vinnande koncept. Tillsammans ser vi
till att slutprodukten får största möjliga effektivitet. Finns det inte existerande lösningar idag så tar vi fram dem. Det är vårt sätt att arbeta och
anledningen till att vi är där vi är idag. Vi strävar ständigt efter att ligga
på topp inom teknisk utrustning.24

24. www.inntech.se, 2005

Samling i Trysil.
30

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Miljöinformation för barn

Anna Eriksson
Joanna Sätter
Examensarbete, 10p

4.7 Resultat
Kunden är mycket nöjd med resultatet och materialet har använts på de
norska skidorterna sedan februari med mycket gott gensvar. Från vissa
håll har det funnits önskemål om att materialet skall finnas på engelska
då de vissa veckor har fler engelskspråkiga gäster än norska. Detta har
dock inte kunnat genomföras då det inte finns utrymme i budgeten för att
trycka fler exemplar idag. I maj deltar SBF i en mässa för skidskolor och
skidanläggningar i Sverige och Norge där materialet presenteras.
På Hold Norge Rents hemsida finns följande information om Miljövennene
att läsa. ”Miljøvennene er et samarbeidsprosjekt mellom Skiskolenes
Bransjeforbund, Norsk Resirk og Hold Norge rent. Målet er å skape økt
bevisst om forsøpling, kildesortering og gjenvinning blant barn og ungdom som deltar på skiskoler.
Initiativet til prosjektet kom fra ledelsen i Skiskolenes Bransjeforbund
som har fulgt et tilsvarende prosjekt i Sverige. Der har Håll Sverige Rent
vært samarbeidspartneren. Hver vinter deltar flere titusener barn, unge
og voksne på skiskoler her i landet. Mange av skolene er knyttet til de
store skidestinasjonene som f.eks. Trysil, Kvitfjell, Norefjell, Hemsedal,
Geilo osv.
Norsk Resirk har velvillig stilt opp som sponsor for prosjektet, og kunnskap om kildesortering, panting og gjenvinning er en sentral del av det
skiskoleelevene skal få med seg - i tillegg til bedre skiferdigheter.
Til prosjektet er det laget ei pakke med materiell som skiskolene kan
bruke til å lage miljøaktiviteter for skiskoleelevene:
• Malebok
• Rebusløype om kildesortering og gjenvinning
• Diplom til alle som gjennomgår opplegget
• Bannere/plakater som synliggjør budskapet
Noe av materiellet kan en se ved å klikke på lenkene i høyre kolonne.
Skiskolenes Bransjeforbund har et omfattende opplegg for å skolere og følge opp instruktørene som driver skiskolene, og prosjektet
”Miljøvennene” vil inngå som en del av pensum for instruktørene. ”25

25 www.holdnorgerent.no, 2005
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5.

Diskussion

Att göra trycksaker för barn är både intressant och lärorikt och detta
har varit ett intressant och spännande projekt. Samarbetet har flutit på
smidigt och redan i ett tidigt stadium hade vi det ganska klart för oss hur
det hela skulle se ut. Trots att uppdragsgivarna sitter i Norge har kommunikationen via mail och telefon fungerat bra. När arbetet var klart
och i drift gjordes ett studiebesök i Trysil för att se hur det hela fungerar.
Då arbetet startade i god tid har det inte varit några problem att hålla
tidsplanen.
Fördjupningen om pedagogiska illustrationer har varit lärorikt och
ger verkligen fördjupad förståelse för hur barn uppfattar illustrationer.
Dessvärre var litteraturutbudet en smula knapphändigt. Det fanns inte
många böcker att tillgå och de som hittades var sällan riktade enbart mot
barnens behov. Här finns alltså mer att önska, det är ju ändå barnen som
är vår framtid och att deras inlärning sker på ett effektivt och stimulerande sätt borde vara väldigt viktigt.
Barn är ju i regel väldigt nyfikna och allt vad de vuxna gör ser barnen
och registrerar det för att sedan efterlikna. Vilket i och för sig kan vara
både bra och rent livsfarligt. Det vi vill ha sagt är att det väldigt sällan
är barn som lämnar en massa ölburkar efter sig på fjället... Kanske en
målarbok för de vuxna är nästa steg i den här kampanjen.
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6.

Slutsats

För att kunna förmedla ett budskap till barn är det mycket viktigt att
vara rak och ärlig. Informationen bör åtföljas av en eller flera illustrationer som är gjorda på ett sätt som barn kan tolka och förstå rätt. Beroende
på vilken målgruppen är, måste illustrationerna motsvara deras mognads- & förståelsenivå och informationen skall vara tydlig. För barn skall
det vara roligt att använda sin fantasi och kreativitet vid inlärning. Det
man gör med händerna, i det här fallet färglägga, befästs som kunskaper
som man minns och förstår. Ett gammalt kinesiskt ordspråk som bekräftar detta lyder som följer:
Jag hör och jag glömmer
Jag ser och minns
Jag gör och jag förstår
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8. Bilagor
A

Tidsplan

B

Teckensnittprov Bradley Hand ITC

C

Teckensnittsprov Minion

D

Rebuslöp
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Bilaga A, tidsplan

v41-44
v45
v46
v47
v48
v49
v50
v51
v52
v53
v1
v2
v3

Planeringsmöte
Dummy samt story
Illustrations arbete start
Layoutarbete start
Arbete
Arbete
Arbete
Arbete
Arbete
Illustrationer klara
Tryckfärdig pdf
Tryck
Allt till CD klart

v13
v14
v15
v16
v17
v18
v19
v20
v21
v22

Planerings rapport 13/3
Litteraturstudier tom v15
Rapportskrivning tom v 20
Halvtidsrapport/seminarium

Inlämning senast kl 12.00 mån 25/5, göra presentation
Redovisning
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Bilaga B, Teckensnittsprov Bradley Hand ITC
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Bilaga C, Teckensnittsprov Minion

Minion
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789.:,;(”’*!?)
Grader använda i Målarboken:
12

Trude är en tjej som gillar att åka snowboard och har
precis lärt sig nya trick av sin snowboardlärare.

12

Truls tycker bättre om att åka skidor, han har skaffat sig flera
nya vänner i skidskolan under veckan.
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Bilaga D, Rebuslöp

40

Anna Eriksson
Joanna Sätter
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Miljöinformation för barn

41

Anna Eriksson
Joanna Sätter
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Miljöinformation för barn

42

Anna Eriksson
Joanna Sätter
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Miljöinformation för barn

43

Anna Eriksson
Joanna Sätter
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Miljöinformation för barn

44

Anna Eriksson
Joanna Sätter
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Miljöinformation för barn

45

