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Ordet design kommer från latinets 
designo = peka ut, avbilda, 
framställa. Design är en engelsk 
term och i den engelska ordboken 
står det så här:

de·sign /dəˈzīn/…1.1. Do or plan 
(something) with a specific purpose 
or intention in mind (Oxford 
Dictionaries).

Men design kan betyda olika 
för olika personer. Om man 
frågar någon som jobbar inom 
designyrket kommer du få olika 
svar. Den vanligaste uppfattningen 
om design är att design endast 
handlar om färg och form på en 
produkt eller tjänst. Det är ett 
begrepp som ofta förknippas med 
yta och ytlighet som sedan kopplas 
samman med att produkter/tjänster 
ges ett tillägg som har en tilltalande 
form (Heskett, 2006). Daniel 
Beutler, UX-designer, menar dock 
att detta är fel. Beutler anser att färg 
och form på produkten/tjänsten är 
resultatet av design. Utifrån ett syfte 
skapa något för att tjäna någon (dig 
själv, andra människor, samhället 
och världen) med ett eller flera 
behov som utgångspunkt (Beutler, 
2016).

Design är ett tillvägagångssätt 
för att hitta lösningar på behov 
eller problem. Dessa problem 
eller syften behöver inte vara 
kända eller väldefinierade. Det 
kan räcka med att sätta upp en 
målbild, en föreställning av vad 
som ska åstadkommas för en eller 
flera mottagare. Design ska bidra 
med något till någon för ett värde 
ska uppstå (Beutler, 2016). Men i 
media får design en lättviktig och 
dekorativ roll som inte har något 
större betydelse, utan något rolig 
och underhållande.

”Design är ett av de grundläggande 
kännetecken på vad det är att 
vara människa och något som på 
ett väsentligt sätt bestämmer det 
mänskliga livets kvalitet” (Heskett, 
2006 s.14). 

I boken Design menar Heskett 
att design berör var och en av 
oss i detalj och allt vi gör varje 
dag. Det är väldigt få saker som 
inte skulle kunna förbättras om vi 
ägnade uppmärksamhet åt deras 
utformning.

Grafisk design, 
vad är det?

Så vad är då grafisk design? 
(Kane, 2012) beskriver 

“Design is solving problems. 
Graphic design is solving problems 
by making marks. Type is a uniquely 
rich set of marks because it makes 
language visible. Working success
fully with type is essential for 
effective graphic design.”

Enligt Swedish design awards 
är grafisk design visuell 
kommunikation och ett språk. Det 
är konsten och praktiken att planera 
och projicera idéer och erfarenhet

de·sign /dəˈzīn/…1.1. Do or plan 
(something) with a specific purpose 

or intention in mind. 
(Oxford Dictionaries)
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Grafisk design kan hjälpa 
människor förstå och lättare 
uppfatta komplicerade saker. 
Ett exempel på detta är Agenda 
2030. År 2015 kom 193 länder fram 
till 17 mål som till år 2030 skulle 
uppnås, för en socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbar utveckling 
världen över. Men de märkte tidigt 
att dessa mål skulle bli svåra att 
greppa för de som inte var insatta 
ämnet. Den svenska designer 
Jakob Trollbäck tog på sig jobbet 
att översatte om dessa målen till 
något som alla kan förstå. Utan 
design hade det bara varit ett 
dokument med mycket text som 
ingen skulle ha lust att läsa och 
ännu mindre vilja agera på (The 
Global Goals, 2019).

Bokformgivning
Ett område inom grafisk design 
är bokformgivning.  Böcker är ett 
medie för kommunikation och har 
länge funnits i vårt samhälle. De 
äldsta böckerna var oftast rullar av 
ihoplimmade papyrusblad. Efter 
ett tag uppfanns lumppapperet i 
Kina år 105. Det är då det moderna 
papperets historia började. 
Lumppapper är ett papperssort 
som är gjort helt eller delvis av 
lump som består av slitna och 
kasserade textilier av bomull, ull, 
lin, jute och hampa. Uppfinnande 
av detta material och början av 
boktryckarkonstens innebar stora 
förändringar och snabbt utveckling 
av böckernas utformning. (Sv.
wikipedia.org, 2019) 

I böcker kommer innehållet 
vanligtvis före designen men 
misstro inte design har en stor del 
av hur enkelt en bok är att läsa och 
vilka böcker som köps.

United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization 
(Unesco) har definierat en bok som 
”en ickeperiodisk tryckt publikation 
bestående av minst 49 sidor”. En 
bok består av många delar (Sv.
wikipedia.org, 2019).
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En boks delar: 
1 - Gördel
2 - Flik
3 - Försättsblad
4 - Pärm med omslag
5 - Huvud
6 - Framsnitt
7 - Fot
8 - Högersida, (recto)
9 - Vänstersida, (verso)
10 - Falsning

Bild: Public Domain

Agenda utan design
Bild: Wikpedia ,2019

Designat agenda 
Bild: The Global Goals  



Bakgrund
Normer finns överallt, barn lär sig 
dessa genom den miljö de befinner 
sig i och människor de är runt. Men 
ska det vara konstigt att inte följa 
normer? 

Barn får positiv språkstimulering 
genom att läsa böcker och få 
böcker upplästa för sig. Kan man 
utvidga barns syn på normer i form 
av en bok? Vad händer när barn 
i ung ålder får själv göra val i en 
normkritisk miljö?  

Den 28:e december 2018 släpptes 
den interaktiva Black mirror filmen 
Bender Snatch på Netflix. Det här 
var min första upplevelse med en 
berättelse som man aktivt kunde 
välja hur den skulle fortsätta. 
Det var också här choose your 
own adventure eller spelboken 
på svenska blev presenterad för 
mig. Det fick mig att tänka om 
detta skulle kunna vara ett sätt att, 
omedvetet för dem, utvidga barns 
syn på normer. Om detta skulle 
kunna vara ett sätt att lära barn att 
vara inkluderande genom att låta de 
själva göra val i en normkritisk miljö. 

Det kan vara svårt att ändra något 
som man har lärt sig. Att ändra ens 
bild av världen är inte en lätt sak. 
När barn växer upp lär de sig vad är 
rätt och fel. Jag vill att vårt tankesätt 
ska ändras. Vår bild av vad som är 
rätt och normalt ska ifrågasättas. 
Jag vill att barnen ska få välja vem 
de är och inte en vuxen. Om de blir 
uppmanade att bestämma själv och 
se att det är inte bara finns ett sätt 
att vara och leva, kanske det faktisk 
gör det i vuxen ålder också.

Målet
Genom att upplysa barn från en 
ung ålder att det finns fler alternativ 
än det som är normen, att det inte  
bara finns en möjlighet till hur man 
kan leva sitt liv utan det finns många 
val och det är inget fel att välja ett 
före något annat.   

Frågeställningar
Hur kan man med grafisk design 
utvidga barns syn på norm?

Kan man från tidig ålder lära barn 
att vara normkritiska?

Projekt
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grafisk design utvidga 
barns syn på norm?

Kan man från tidigt 
ålder lära barn att vara 
normkritiska?
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Runt tre års ålder är 
de flesta barn mycket 
glada att man läser för 
dem eller med dem. De 
flesta vid den här åldern 
har möjlighet att förstå 
mer komplexa delar 
i en berättelse än det 
dagliga livet. De anar 
eller förutser ofta vad 

som kommer hända innan de hör det. Redan vid 
tre års ålder kan de se samband mellan orsak 
och verkan och vad som förorsakar vad i en 
berättelsen. Barnen ber gärna få deras favorit 
böcker upplästa om och om igen (Gjems, 2018).

I femårsåldern kommer 
barnet in i en viloperiod, 
efter den turbulenta 
4-årsåldern. Är ofta 
ganska samarbetsvillig, 
ansvarstagande, tjänstvillig 
och resonabel. 5-åringen 
är ofta i balans med sig 
själv och kan därför vara 
omtänksam och kärleksfull 

mot andra, både hemma och i förskolan. Det är 
alltså en social ålder (Gjems, 2018).

Vid fyraårsåldern frågar 
de ofta varför? och 
funderar tänk om. De 
berättar gärna egna 
sagor och kan använda 
långa och för åldern 
komplicerade meningar. 
4-åringen har en bra 
självkänsla och tror på sin 
egen förmåga. Världen 

öppnar sig och barnet söker sig allt längre från 
sina föräldrar, men behöver också den trygga 
basen hemma. Ena stunden stor och kapabel, 
nästa stund liten och behövande. Det är 
motsatsernas tid (Alfvén, 2009).

Efter den lugna perioden 
kommer sexårstiden. Den 
är betydligt stormigare och 
känslolivet åker berg- och 
dalbana. Vid 6 år är barnet 
vetgirigt och har lätt för 
att lära. Vill ha ordentliga 
svar, kan argumentera 
och kompromissa (Alfvén, 
2009).   

Alla barn är unika och det är inte lätt 
att säga att barn ska vara på ett visst 
sätt. Men oftast vid den här åldern 
har barn en vilja att lära sig och där-
med lär sig snabbt och frågar ofta 
hur? Och varför? Vid den här åldern 
är även fantasin stor. 

För barn åldersgruppen fyra till sex 
år kan det variera stort av vad de 
kan språkmässigt. Vissa kan ha stor 

kunskap om bokstäver och omfat-
tande språkligt medvetenskap och 
positiv inställning till läsandet. Med-
an några barn har mindre kunskaper 
om språk, bokstäver och tal då de 
kanske inte har lika mycket erfa-
renhet av att blivit lästa för (Gjems, 
2018).

Målgruppen
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Människan är sociala varelser 
därmed är ofrånkomlig del av oss, 
och all mänsklig gemenskap. För 
att vi ska kunna leva tillsammans 
i ett samhälle krävs det vissa 
förhållningssätt och oskrivna regler 
på hur vi ska vara. Människan 
kommer hela sin livstid omges 
detta, något som kallas för 
normer. Idéer, föreställningar och 
förväntningar av vad som anses 
vara normalt NE skriver: norm är 
det ideal som en person förväntas 
anpassa sig till (NE 2019). Om 
någon bryter mot normer eller 
inte passar in i det som anses 
vara normal anses de konstiga 
eller annorlunda. Det ger därmed 
upphov till diskriminerande 
strukturer.   

Det finns många normer och 
dessa normer är inte samma 
för alla i världen. Olika kulturer 
och förhållningssätt skapar olika 
normer. Men här är några av de 
olika normerna som påverkar barns 
utveckling och vardagsliv i den 
västerländska delen. 

Kropps- och funktionsnormer
Kropps- och funktionsnormen 
innebär att det finns förväntningar 
på att kroppar ska se ut på ett 
visst sätt och att de ska klara av 

vissa aktiviteter. När det gäller 
kroppsformen är det viktigt att barn 
möter många olika slags kroppar. I 
alla delar av vardagen, vare det sig 
i böcker, på tv:n eller leksakerna 
de leker med. Hur vuxna talar om 
sina och andras kroppar har en stor 
betydelse. Det är svårt att lära barn 
att älska sina kroppars som de är 
när vuxna inte gör det (Salmson, 
Ivarsson, 2019).

Etnicitetsnormer
Etnicitet enligt NE “tillhörighet 
till ett visst folk eller en viss etnisk 
grupp.” Etnicitetnormer handlar 
om att människor värderas olika 
beroende på vilken etnicitet de 
tillhör och vilken hudfärg de har. 
När en person blir utsatt för rasism 
är det egentligen inte på grund av 
sin etnicitet utan det är  grund av 
fördomar kopplade till det yttre, till 
exempel hudfärg.

En förälder skriver:
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På mina barns förskola sa de att alla var lika, de låtsades 
inte om olikheterna. Men barnen ser ju att de ser olika ut, 
så det är bättre att bejaka olikheterna samtidigt som vi 
förmedlar att vi har lika värde. Annars osynliggörs den som 
är utanför normen (Salmson, Ivarsson 2019).

Normer

Genusnormer
Genusnormerna innebär att vi har 
olika förväntningar på människor 
utifrån vilket kön vi upplever att de 
har. Det är via den här normen som 
säger att vi är och hur vi är flickor 
och pojkar, kvinna och man. Det 
är via genusnormerna vi sortera 
in varandra i olika kategorier. Om 
vi uppfattar en person som tjej, 
tolkar och behandlar vi personen 
annorlunda än om vi uppfattar 
personen som kille. Genusnormerna 
bygger på bland annat könsnormer 
det vill säga idén om två separata 
biologiska kön (Salmson, Ivarsson 
2019).

Familjenormer
Familjenormen gör att vi utgår 
från en viss familjeform när vi 
hör ordet familj, även om en 
tredjedel av alla barn lever i 
en annan familjeform än den 
klassiska “mamma-pappa-
barn” ursprungs kärnfamiljen. I 
familjenormen ingår även också 
idéer på hur en familj ska leva. 
Det finns förväntningar om hur 
semestern eller fredagsmys ska 
firas, vem som som ska vara mest 
engagerad i barnet, vad man ska 
äta inom familjen osv (Salmson, 
Ivarsson 2019).

Ingen får diskriminera eller 
bestraffa ett barn utifrån något 
av barnets föräldrar är eller gör.  
(Barnkonventionen, artikel 2)

Bild: Bäm Stugendal
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Barnbok
Läsning för barn
Att läsa högt för barn har länge 
associerats med en positiv  
språkstimulering men vad är det 
egentligen med högläsning som 
ger en positivt effekt och varför? 
Och på vilket sätt uppnås detta  
på bästa sätt?

När en vuxen läser högt för barn 
kan barnen höra nya ord, lära känna 
skriftsymboler och regler för hur 
böcker ska läsas. Men inte alltid, 
utan det beror även på på vilket sätt 
vuxna läser för barnen. Det finns en 
skillnad på att läsa för barn och med 
barn. Det är vanligt att tänka hög-
läsning som en situation där vuxna 
läser texten ord för ord medan barn 
sitter stilla och lyssnar. Stanna upp 
för att visa upp bilder i boken och 
kanske ibland fråga om barnen 
kan se huvudkaraktären i bilden. 
Detta är att läsa för barn. Interaktivt 
läsning handlar om att ta med barn 
in i texten genom att ställa öppna 
frågor med anknytningar till texten 
som gör att barnen formulerar idéer, 
förslag, tankar eller åsikter om vad 
som händer i boken. Genom att ge 
barnen en chans att ta en mer aktivt 
roll under högläsning lägger man 
grunden där man läser med barn. 
Forskning gjord av Senechal och 
medarbetare (1995) visar att barn 
som engageras att 

aktivt delta i läsningen lär sig fler 
ord och bättre grammatik än barn 
som sitter stilla och är passiva 
lyssnare. Det är inte bara kvantita-
tiva aspektet utan även den kvali-
tativa aspekten. Att läsa med barn 
har visat sig större effekt på barns 
utveckling av vokabuläret än att läsa 
för barn (Gjems, 2018).

Barnet lär sig bokstäverna först 
sedan lär de sig att ljuda sig igenom 
orden. Ganska snabbt lär de att 
känna igen de ofta förekommande 
orden, som till exempel att, men, 
och. Ljudandet fortsätter inför nya 
ord och med träning utökas det 
visuella minnet och gör att barnet 
läser snabbare och snabbare 
(Ulmaja, 2019).

Vissa studier har gjorts på hur vi 
läser med ett så kallad ögonrörelse-
mätningar. Mätningarna visar att när 
vi läser studsar vårt öga fram över 
raderna och när det gäller korta och 
återkommande ord hoppar ögat 
ofta över. Det läsvana ögat behöver 
bara studsa cirka tre gånger per rad 
eftersom vi läser ordbilder. En jämn 
typograferad spalt gör det lättare 
för ögat att studsa fram och därmed 
blir det lättare att läsa jämfört med 
en ojämn och glubbig spalt. Även 
för tajta ordbilder försämrar  
läsbarheten (Ulmaja, 2019). 

6,3%
14,2%

Bokförsäljningsstatistik
Enligt Svenska 
Förläggareföreningen har 
bokförsäljningen ökat med 
totalt med 6,3 % i kronor under 
första halvåret av 2018 jämfört 
med samma period föregående 
år. Försäljning via internet ökar 
via internetbokhandel men 
framförallt genom digitala 
abonnemangtjänster. Dock ser 
man en minskning på den fysiska 
bokmarknaden.     

Medan andra genre minskar 
ökar försäljningen av barn- och 
ungdomsböcker räknat i kronor. 
Den genre har stadigt ökat sedan 
2013. inom ålderskategorin 6–9 
år ökade mest med 16,3% näst 
kommer ålderskategorierna 3–6 
år samt 9–12 år  med en ökning 
på  14,2%. Utifrån denna statistiken 
kan man se ett behov inom 
ålderskategorin 3-6 år (Forlaggare.
se. 2019).

ökning av bokförsäljningen 
under första halvåret av 2018

Försäljningen av 
barnböcker 3-6 ökar med



Spelbok/choose your 
own adventure
Soloäventyr även kallad spelbok i 
bokform(choose your own adven-
ture på engelska) är en rollspels 
likande berättelse där läsaren ställs 
inför olika val som leder berättelsen 
åt olika håll. Denna hybrid mellan 
ett traditionellt rollspel och en 
vanlig bok, gör att läsaren aktivt får 
vara med i berättelsen. Böckerna är 
uppdelade i numrerade stycken, där 
man i slutet av texten hänvisades 
till en valsituation, där berättelsen 
sedan fortsätter beroende på vilket 
val man gjort. Detta gör att läsaren 
själv kunde styra bokens handlingen 
till en viss del. Dessa böcker är även 
ofta skrivna i andra personsperspek-
tiv med du form.  De första versio-
nerna av den här typen av böcker 
började dyka upp på 1970-talet. 
Det var främst avsedda som peda-
gogiska hjälpmedel, där läsaren fick 
lösa diverse pussel och gåtor. Under 
1980-talet var de som populärast. 

Det publicerades en mängd böcker 
i olika miljöer. Den mest kända var 
serien Fighting Fantasy släpptes av 
Puffin Books. Den var skapad av Ian 
Livingstone och Steve Jackson och 
såldes sammanlagt över 15 miljoner 
exemplar som var översatta till 23 
olika språk (Wilhelmsson, 2015).

Jimmy Wilhelmsson skriver: 
“du var hjälten. Du kunde göra 
simpla val – och dina val styrde din 
berättelse. Magiskt, tyckte jag“  
(Wilhelmsson, 2015).

“För mig är spelboken en del av min 
uppväxt och formade en bit av min 
fantasi genom att öppna upp döda 
sidor text och låta mig, den som 
läser, göra valen” (Wilhelmsson, 
2015).

”du var hjälten...
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En fantasifull verklighet
Barn är fantasifulla och ser inte 
verkligheten som vuxna. Att tänka 
från barnens perspektiv innebär att 
ibland inte se verkligheten som den 
är. Ett barn lever i nuet, och tänker 
sällan på morgondagen. Det som 
är uppenbart för oss vuxna är inte 
uppenbart för barn. För barn är 
många situationer och upplevelser 
nya (Reumann, 2019).

Fysisk bok eller på 
en skärm? 
Ett läsförståelsetest gjordes 2013 
där man studerade läshastighet, 
ögonrörelse och hjärnaktivitet för 
att se om det var svårare att läsa på 
skärm än på papper. Resultatet blev 
väldigt jämnt, enda skillnaden som 
man kunde se var att personerna 
äldre än 65 år läste både snabbare 
och med mindre ansträngning på 
Ipad jämfört med på papper eller 
e-link. Dock föredrog samtliga  
grupper att läsa på papper  
(Kretzschmar, 2013).

Det finns en fördel med pappers-
formatet, det underlätta nämligen 
inlärningen då det skapas ett taktilt 
minne. Exempelvis när man blädd-
rar och man kan se hur långt man 
har läst. På en skärm visas bara en 
sida i taget och därför bidrar det 
inte till att ge något spatialt minne 
när man läser. Alltså är det svårare 
att få överblick av hur långt texten 
och hur långt man har kommit i den 
(Mangen, 2013).

Projektet skulle kunnas lösas via ett 
digitalt plattform, det hade kanske 
till och med varit enklare. Men för-
delen med pappersformat och den 
unika taktila känslan kan inte få till 
på en skärm (än så länge) och det 
är något som barn i framtida gene-
rationer förlorar. Med den snabba 
digitaliseringen av dagens samhälle 
får vi inte tappa den fysiska världen. 
 
Förenkling
Genom att abstrahera en bild till 
det mest nödvändigaste kan man 
förstärka det ännu mer och därför 
kan man faktiskt relatera sig lättare 
karaktären om det är förenklat än 
om det är en detaljerat teckning, 
skriver Scott McCloud i Understan-
ding comics: the invisible art. Han 
skriver även att han tror det är störs-
ta orsaken till att vi som barn blir så 
fascinerad av serie. Eftersom det 
finns en universell identifiering och 
enkelhet i serier (McCloud, 1994). 

För att barn ska kunna identifiera sig 
med karaktärerna min barnbok är 
illustrationerna inte detaljerade. Två 
prickar för ögon, streck för näsa och 
mun. Illustrationerna på karaktärer-
na har heller inga kön, detta för att 
göra en normkritisk miljö och inte 
behöva definiera vilket kön varje 
person har.

En normkritisk miljö
Hur kan man göra en barnbok 
normkritisk? Om barn lever i en 
miljö där de får uppleva fler kulturer, 
hudfärger och olika sätta att leva, är 
det första steg till att vara mer inklu-
derande. De måste få uppleva dessa 
olikheterna i leksaker de leker med, 
filmer de kollar på och i böckerna 
de läser. (Salmson, Ivarsson 2019) 
lista upp några sätt att ge uttrycka 
och plats för fler kulturer för barn.

• Läsa böcka som utspela sig på 
många olika platser i världen 
och olika sätt att leva. 

• Läsa böcker som visar barn med 
många olika hudfärger i en mo-
dern svensk vardag (Salmson, 
Ivarsson 2019). 

Att ta upp alla normer som påverkar 
ett barn är svårt och ännu svårare 
att ta upp alla normer i en enda 
barnbok. Med tanken på att det 
här projektet endast pågår i sex 
månader kommer det fokuseras på 
familjenormen. Detta betyder inte 
att andra normer uteslutes utan har 
bara mindre fokus i lösningen. 

11

Vlken bild är lättare att relatera sig till? 
En mer detaljerad eller en förenklad bild?

Bild: Forgemind ArchiMedia

Bild: kasiQ Jungwoo



Tidslinje
START 1 2 3

4

5

6 7

Frågeställning
Hur kan man med grafisk 
design utvidga barns syn på 
norm?

Kan man från tidig ålder lära 
barn att vara normkritiska?

Kreativ brief
För att få en bättre idé om vad jag vill med 
projektet skrev jag en kreativ brief. En slags 
karta som ska stödja mitt kreativa tänkande 
från problem till lösning, ett viktig första 
steg. 

Den ger ett skelett eller ett slags ramverk 
för ditt kreativa arbete, innehåller en väl 
identifierad och välformulerad sammanfatt-
ning av de nyckelfaktorer och aspekter som 
kan påverka ditt projekt. Att starta ett projekt 
utan en kreativ brief är som att åka på en 
resa utan en karta

Research
Vem är målgruppen, hur är de, hur tänker 
de? För att skapa något för en målgrupp 
måste man lära känna och ha ett större 
förståelse om de, annars kan man skapa för 
vilket annat målgrupp som helst. Under re-
searchen får dessa frågor svar. Vilka normer 
blir de påverkad av och hur man kan utvidga 
det? Vad är den bästa lösningen? 

Biblioteksbesök
Hur är dagens barnböcker skrivna? Hur 
är de utformade? Detta frågor innebar ett 
besök till biblioteket och utforska djupare in 
i barnboksvärlden. Här studerades hur långa 
barnböcker är, hur mycket text de har och 
hur de är utformade bild förhållande till text. 
Besöket var också ett tillfälle att bli inspire-
rad, inte bara av svenska författare utan även 
utländska. Ett tillfälle att bli inspirerad av 
utländska böcker översatta till svenska men 
även utländska böcker på deras ursprungs-
språk. 

Inspiration berättelsen
Efter kontexten och frågeställningen var 
skrivet och bestämt var nästa steg att komma 
på en berättelse. Hur kan en berättelse vara 
intressant för barn men samtidig lära de  att 
vara med öppen och inkluderande? 

Olika metoder användes för att få igång kre-
ativiteten och komma på en berättelse som 
är intressant och har ett budskap bakom det. 
Mer om det på sida 15.

Skriva berättelsen
Att skriva en interaktiv berättelse innebär att 
man behöver ha en större översikt på hel-
heten, eftersom beroende på vilka val man 
gör i berättelse tar en till olika ställen och 
handlingar. Jag lät fantasin flöda och skrev,  
inget var fel, allt var möjligt det går alltid att 
redigera berättelsen senare.  

50% Presentation
Presentation för klassen, handledare mm. 
Här var berättelsen klar.  

12
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8
Testa  och prototypa
Jag testade olika storlekar för att ge rätt 
känsla. Jag hade lånat tre olika böcker 
från biblioteket och en spelbok. Böckerna 
var i storlek 215 x 285 x 10mm (Flykten av 
Francesca Sanna), 265 x 235 x 8mm (Pijas 
bästa av Pija Lindenbaum). Jag gjorde 
dummys med dessa storlekar. Den storleken 
från choose your own adventure bok var 
lite för litet för en bilderbok. Den hade 
passat bra om det var mer text vilket min 
berättelsen inte hade. 

Jag valde tillslut 210x250 mm eftersom den 
var stor nog för illustrationerna men hade 
inte en konstig form som 215 x 285 x 10mm 
hade. Som gjorde att den var för stor när det 
öppnades i uppslag.

Här gjorde jag även första skissen av 
illustrationerna. En väldigt enkelt version 
och syftet med det var för att jag skulle veta 
vilka illustrationer som skulle göras och hur 
sidorna låg beroende på vilka val som man 
gör.

Illustrera
Som verktyg används en Ipad och Apple pen 
och appen Procreate. Detta var första gången 
jag använde appen för att illustrera och illus-
trera övertaget. Appen hade många inbyggda 
funktioner som jag än idag inte testat. 

Jag började med att illustrera karaktärerna. 
Detta för att jag visste att den här delen skulle 
ta längst tid. Jag delade upp och illustrerade 
saker var för sig och sedan satte ihop illustra-
tioner i rätt komposition. Detta också för att flera 
illustrationer återanvändes till olika sidor. Ibland 
återanvändes exakt samma illustration och 
ibland återanvändes illustrationen med modifie-
ring, som till exempel olika ansiktsuttryck. 

I bakhuvudet hade jag illustrationen av Kelly 
Anna. För åt det här hållet var det jag ville åt 
mina illustrationer, en lösare form på människo-
kroppen. Men genom att kolla på andra illustra-
törer som inte hade gjort samma stil som Kelly 
Anna blev jag påverkad. Min hjärna sa åt mig: 
det här ser inte rätt ut., Så här ser det inte ut i 
barnböcker. Det fick mig att tänka på hur nor-
mer verkligen har en påverkan på oss. För vad 
är det som säger att illustration på en karaktär i 
en barnbok inte kan se annorlunda ut? Genom 
att använda den här stilen kan man visa barn att 
det finns olika kroppar och former och att det är 
ingen form som är mer rätt än andra.  

Skicka boken för tryck
Efter många korrekturläsning av olika perso-
ner skickades boken för tryck, den 20/5 till 
Luleå Grafiska.

Utställning/vernissage
Under vecka 21 var det fix att få upp saker 
för utställningen. Den 25/5 var det dags för 
vernissage 

Inspiration illustration
Nu var det dags att illustrera. Men hur ska 
man översätta den här berättelsen till bild? 
Pintrest var till stor hjälp här. Timmar och 
timmar spenderades på hemsidan. 317 olika 
pins sparades i anslagstavlan examensarbe-
te. Alla pins var dock inte i samma stil utan 
illustrations stil på de bilder som sparades 
förändrades något under projektets gång. 

Illustrationen av Kelly Anna från 
min moodboard.

13



Storytelling card
Storytelling card är ett spel som trig-
gar igång kreativiteten genom att 
sätta ihop kort med bilder och uti-
från det berätta en berättelse. The 
shadow world är ett storytelling spel 
skapad av Shan Jiang. Spelet går 
ut på att använda dessa 20 bildkort 

och skapa en berättelse. Med dessa 
kort kan 2 432 902 008 176 640 
00 olika kombinationer skapas och 
oändligt med storytelling historier. 
Denna metod användes mest för att 
få igång kreativiteten och berättelse 
skapande. 

olika kombinationer

Brainstorming
Brainstorming är en idégenereringsmetod där 
syfte är att hitta nya idéer och utveckla kreativt 
tänkande. 

Illustrationskurs - Skillshare
En sida som har varit hjälpsam för 
projektet är Skillshare, en plattform 
med online kurser inom ämne som 
design, foto och illustration. Detta 
var en plattform där jag blev inspire-
rad och lärde mig mer om att illus-
trera och nya tekniker och tankesätt 
inom illustration och hur en barnbok 
skapas.

14
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Inspiration
Inspiration kan komma från 
olika miljöer, situationer och 
plattformar. Jag undersökte 
olika barnserier, barnböcker, 
spel och illustrationer. Boken 
var alltid i baktanke av allt jag 
gjorde i vardagen och jag 
försökte få inspiration från allt 
runt omkring mig. 

Lovers in a dangerous 
spacetime är ett datorspel 
som jag spelade under den 
här tiden och något som jag 
verkligen blev inspirerad av. 
Spelet var sött och roligt att 
spela och gjorde att jag ville 
att min bok skulle utspela sig 
i rymden. Detta också för att 
jag kunde vara fri från jordens 
begränsningar, och vara 
fantasifull som ett barn. 

Moodboard
Utifrån de inspirationerna jag 
hade samlat på mig gjorde jag 
en moodboard av vilken känsla 
jag ville åt men också vilken 
typ av illustrationsstil jag ville 
göra boken i. 

Illustrationerna är platta 
med olika färgblock som 
skapar en bild. Människorna 
har inte alltid den perfekta 
proportionella kroppen. Vilket 
jag ville visa i boken att ingen 
människa har en perfekt 
kropp och synliggöra olika 
kroppsformer. Kroppen har 
inget bestämd form. Genom 
att blir inspirerad av dessa 
illustrationer kan jag sedan 
skapa mitt eget formspråk 
där jag abstrahera till det 
viktigaste detaljerna. På det 
sättet kan barn lättare relatera 
sig till illustrationerna och även 
synliggöra olika kroppsformer.
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Karta För att få en större översikt på hela be-
rättelsen och vilka val som man kan göra 
och vart de leder till skapade jag en 
karta “träd av vilka val man kunde göra”. 
Eftersom beroende på vilka val man gör 

i berättelse tar en till olika ställen och 
handlingar. Detta var också viktigt att 
hålla koll på och hålla reda på vilka val 
tar läsarens till vilka sidor. 
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Färg är en viktig del av att skapa rätt 
känsla i en berättelse. (Itten, 1971) 
skriver att harmoni betyder jäm-
vikt, krafternas symmetri. När man 
talar om färgernas harmoni menar 
därmed samverkan mellan två eller 
flera färger och olika personer kan 
ha helt skilda åsikter på vad som är 
harmoni eller disharmoni.

Med dessa färger och färgerna 
tagna från min moodboard skapade 
jag färgpaletten för boken. Färger-
na ska kunna samarbeta med en 
berättelse som utstrålar glädje och 
vänlighet. Den utvalda färgpaletten 

bygger även på en neutral repre-
sentation med inspirationen från 
naturen. (Itten, 1971) menar att ljus 
och mörker som polära kontraster 
har en stor och grundläggande be-
tydelse för mänskliga livet och hela 
naturen. Denna kontrast mellan ljust 
och mörk använde jag för att skapa 
min färgpaletten. De dova färger-
na speglar mot de ljusare/klarare 
för att skapa en dynamisk kontrast 
som både underlättar läsbarhet och 
skapar liv i formen. En balanserad 
färgskala bidrar också till att lyfta 
innehållet på ett behagligt sätt.

Jag väntade med att välja ett 
typsnitt till brödtexten i boken för 
beroende på hur illustrationerna 
blev skulle vissa typsnitt passa bättre 
än andra. Ett typsnitt som har god 
läsbarhet och samtidigt fungerar bra 
med illustrationerna.  

Äldre typografer brukar säga att 
typsnitten med klackar/seriffer har 
bättre läsbarhet än linjära typsnitt. 
Men detta menar Nina Ulmaja som 
är designansvarig/formgivare på 
Albert Bonniers Förlag att det stäm-
mer inte längre. 

Efter att ha ritat en stor del illustra-
tionerna kände jag snabbt att ett 
sans serif typsnitt skulle passa bäst 
till illustrationerna. Jag testade flera 
san serif typsnitt tills jag landade 
på Avenir Next. Typsnitt skapades 
av Adrian Frutiger och har många 
vikter. Sedan den släpptes har den 
varit en populär typsnitt då den 
passar både till tryck och på skärm. 
(Fonts.com, 2019) Typsnitt har också 
en väldigt geometrisk form vilket 
passade till illustrationerna. 

”Det finns idag många välritade linjära typsnitt som 
både bildar sammanhållande ordbilder och har öppna 
former, vilket ger luft och ljus till texten. Och gör texten 
lättläst.” (Ulmaja, 2019)

TypsnittFärger

18

Gult symboliserar glädje och optimism 
då vi blir påminda av solen. Inom  
hinduismen associeras gult med  
kunskap och lärande. (Strandberg, 
2018).

Blått har en lugnande effekt 
och associeras med pålitlighet 
(Strandberg, 2018).

Avenir Next 

CMYK 
24, 75, 58, 15

CMYK 
67, 88, 37, 40

CMYK 
76, 53, 31,15

CMYK 
1, 11, 11, 0

CMYK 
3, 38, 91, 0

CMYK 
47, 10, 21, 0



Karaktärerna
För att få till karaktärerna bra kräv-
des många omgångar av försök. 
Vissa karaktärer ritade jag om helt 
då det inte kändes rätt över tiden. 

Mitt formspråk
Mitt visuella uttryck är ganska platt 
och enkelt. Detta syns också på 
illustrationerna i boken. Det var 
första gången jag illustrerade och 
verkligen första gången jag illustre-
rade något för barn. Under projek-
tet var jag också tvungen att hitta 
miN illustrations stil, något som inte 
var lätt. Det kunde ändras från dag 
till dag. En av anledningarna till det 
här projektet är också för att utmana 
mig själv och att utveckla mitt form-
språk inom illustration. 

Material
Under biblioteksbesöket lånade jag 
hem flera böcker för att undersöka 
om hur barnböcker är uppbyggda. 
En av böckerna jag lånade hem, 
Det fattas något här av Klara Pers-
son hade en bra papperskvalitet. 
Inlagan var 150 g Munken Polar. 
Munken Polar är ett obestruket de-
signpapper som ger en matt känsla. 
Den distinkt kritvita nyansen lyfter 
fram bilder på ett bra sätt. Munken 
Polar har utvecklats för offsettryck 
men passar även bra till andra tryck-
tekniker (Arcticpaper.com, 2019). 
Obestruket papper passar mycket 
bättre till färgskalan än bestruket 
papper och eftersom det kommer 

vara illustrationer  på varje sida 
passar det bra med det med den 
kritvita färgen på pappret. 

Jag eftersökte Munken Polar på 
tryckeriet men den fanns inte hem-
ma. Dock hade tryckeriet Edixion 
som är ganska lik, vilket kändes bra. 
Boken trycktes i 170g/m2 Edixion 
på inlagan och omslaget Edixion 
300g/m².

Tanken från början var att ha ett 
hårdband på boken. Dock visade en 
offert från Luleå grafiska att det skul-
le går på 3500 kr + 6 % moms för 
10 exemplar. Detta var också bara 
för bindningen och inte själva tryck-
et. Det skulle också ta två veckor att 
göra boken, vilket var alldeles för 
mycket tid som jag inte hade och 
för dyrt. Vilket gjorde att det fick bli 
mjukband istället med limbindning. 

Boktitel
Du är hjälten är namnet på boken. 
Jag ville förstärka att det handlar 
om läsaren och att det är läsaren 
som är hjälten och det är den som 
gör valen. Namnet är också inspire-
rad av Jimmy Wilhelmssons kom-
mentar ang spelboken. . 

“du var hjälten. 
Du kunde göra simpla val – och dina val 

styrde din berättelse. Magiskt, tyckte jag.“  
(Wilhelmsson, 2015)

19 Bild: Bäm Stugendal



Tryck
Boken skickades till Luleå grafiska 
för att tryckas och jag åkte dit för att 
vara med när de tryckte.  Jag åkte 
sedan iväg när boken skulle sättas 
ihop. Inom kort fick jag ett medde-
lande från tryckeriet att min bok var 
klar. Dock märkte jag att det hade 
blivit ett litet fel, sidorna hade blivit 
förskjutet ett steg. Det gjorde att det 
blev helt fel uppslag och sidnumren 
försvann för att de låg nu längst in 
och syntes knappt. Det hade blivit 
ett missförstånd med tryckeriet 
men det löste sig och nya exemplar 
trycktes.  

Vernissage
I tidigt stadie började jag funde-
ra på hur man kan göra för lyfta 
fram boken i ett rum med andra 
utställare. Att bara ha boken på ett 
bokställ kan blir lite tomt. När jag 
tänker på högläsning för barn ser 
jag framför mig antingen en vuxen 
läser för barnet i sängen eller en 
läshörna med fåtölj. Att ha en säng 
i ett litet utställningsrum blir trångt, 
däremot att ha en fåtölj och mysig 
läshörna var mycket möjligt i rum-
met. Med en fåtölj, sidbord, kudde, 
och filt skapade jag läshörnan på 
konsthallen på kulturens hus i Luleå. 
Utställningen gav också en insikt av 
hur uppskattad det verkligen är av 
den här typen av bok. En alternativ 
till skärmvärlden men ge barn en 
interaktiv underhållning samtidigt 
visar på en inkluderande värld.
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Resultat
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Slutresultatet av det här projektet 
blev en barnbok på 34 sidor med en 
interaktiv historia om en hjälte och 
bästa kompis Sonic, ute på äventyr 
på planeten Nuris. Där hjälper de 
ett barn att hitta sina föräldrar. Totalt 
kan läsaren göra tre kontinuerliga 
val som ger två olika slut. 
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4

I framtiden, år 2050 reser en hjälte och 
utforskar planeter som människor har flyttat 

till. Du är hjälten. Till din hjälp har du din bästa 
kompis Sonic som är en talande katt.

5

Gå till sida 6
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12 13

Var ska vi leta?

BAKOM HUSET: Gå till sida 14
BREDVID SVAMPARNA: Gå till sida 16
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Nope här var de inte. 
Men ni hittar ett par skor. 

Stackars personen som går utan skor!

16 17

Vill du kolla bakom huset? 

JA: Gå till sida 18
NEJ: Gå till sida 22

25



Den är skriven i du-form, vilket 
gör att huvudpersonen inte har 
ett skrivet kön. Huvudpersonen 
nämns som hjälten eller du. Detta 
för att barnet ska associera sig till 
huvudkaraktären oavsett vilket kön 
och själv få bestämma vilket kön de 
själv har. I boken nämns heller inte 
hon/han/flicka/pojke utan använder 
barnet/hjälten/du/föräldrar. 

När barnet i boken beskriver sina 
föräldrar använder barnet sig av 
beskrivningar som lockigt hår eller 
fräknar. Inget som egentligen säger 
om det är en man eller en kvinna 
utan bara beskriver de viktigaste 
detaljen. För är det egentligen 
någonting som säger att måste 
beskrivas om det är en man eller 
en kvinna? Är det verkligen viktigt 
för berättelsen? Kan det vara så 
att vi gör det bara för vårt egen 
skull, att vi vuxna ska kunna dela in 
människor i olika grupper?  

När barnet nämner sina föräldrar sä-
ger barnet aldrig min mamma och 
pappa utan använder  istället mina 
föräldrar. Eftersom för barnet är det 

barnets föräldrar även om det är två 
mammor eller två pappor eller en 
mamma och en pappa eller ingen 
mamma och pappa. En familj kan 
se olika ut och det är okej. De kan 
fortfarande vara ett barns föräldrar.

Inkludera fler genom att synliggöra 
det som inte i vanliga fall syns. Det 
finns många fler sätt att leva och 
familjeförhållande än det  som visas 
dagen böcker och medier. 

Feedback från vernissage 
Feedbacken från vernissagen var 
positivt. Många gillar att den var 
interaktiv och det var många som 
nämnde att de gillade färgschemat. 
Flera var även intresserad av att 
köpa boken. En besökare frågade 
om den var testad på många barn 
vilket den inte var.  Den frågan gav 
mig en tanke. Barnen hade kunnat 
varit med under hela processen när 
man bestämmer färger, typsnitt och 
skapar illustrationerna. Istället för 
att låta barn testa boken på slutet 
när den är klar. För mig gick tiden 
istället åt illustrationslärandet.
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Ni ser något på marken. Pojken 
tar upp lppen

Barnet puttar monstret vilket 
gör att monstret blir ledset och 
argt. Monstret blir jättestort och 

läskigt. Ni blir rädda och vill 
springa iväg.

26

 - Nini! hör du barnets föräldrar säga.  
De tar sig loss och springer så de står 

som ett skydd framför.

27

Gå till sida 28

4

I framtiden, år 2050 reser en hjälte och 
utforskar planeter som människor har flyttat 

till. Du är hjälten. Till din hjälp har du din bästa 
kompis Sonic som är en talande katt.

5

Gå till sida 6

Ni svänger höger och plötsligt hör du 
något i buskarna och bestämmer dig för att 
gå närmare och kolla. Bakom buskarna 
gråter ett barn.

- Hej, varför är du ledsen? Frågar du. 
- Jag är ledsen för att jag har tappat bort mina 
föräldrar. Vi lekte kurragömma men jag hittar 
dem inte,  svarar barnet.

En hjälte hjälper andra och därför tänker du 
hjälpa barnet att hitta sina föräldrar. 

10

- Mina föräldrar är modiga, 
starka, har fräknar och 

har lockig hår, säger barnet.

11

Gå till sida 12

Bild: Bäm Stugendal
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Reflektion
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Alternativa tillvägasätt
Då jag aldrig riktigt ha illustrerat innan 
underskattade jag hur långt tid det 
skulle ta att illustrera alla bilder till 
berättelsen. Även om jag skrev berät-
telsen på ett sätt som gjorde att många 
av bilderna kunde återanvändas tog 
det ändå för lång tid. Det slutade med 
att jag bara hann göra första delen av 
berättelsen. På sida 8 i boken kommer 
hjälten till en korsning med vänster 
och höger skylt. På den här sidan ska 
man egentligen kunna välja att gå hö-
ger eller vänster och då kunna läsa om 
en till berättelse beroende på vilket val 
man gör.  

Under ett projekts gång är det natur-
ligt att saker inte blir som man hade 
tänkt sig. Eller upptäcker man på slutet 
nya sätt och metoder som hade skapat 
mer flyt under processen. Efter det här 
projektet fick jag den insikten att det 
hade varit bra att involvera min mål-
grupp under hela projektets gång. Att 
låta barnen vara med under valet av 
färger, typsnitt och karaktärer illustre-
rande. Men eftersom jag hade mindre 
erfarenhet av att illustrera gick tiden 
istället åt att lära mig att illustrera.  

I nästa steg hade jag velat testa boken 
mer på barn, vad de tycker om både 
berättelsen och interaktionen. Som 
en av besökaren på vernissage sa, 
det hade varit ett bra nästa steg och 
utveckla boken till något ännu bättre. 

Dröm scenario
En bok utan något skrivet kön och att 
barnen får själv bestämma kön låter 
som en drömbok. Men det finns fak-
torer som kan förstöra detta. Det kan i 
stor del beror på personen som läser 
till barnen. Beroende på hur perso-
nen läser för barnen kan karaktärerna 
uppfattas olika och på det sättet sätta 
kön på något som egentligen inte har 
ett skrivit kön. 

Hade man kunnat gjort den bok utan 
att den här faktorn påverkas? Det 
hade varit att en göra en bok till barn 
i den åldern där barn inte får böcker 
upplästa. Men blir det då för sent att 
lära barn vara mer inkluderande? Är 
normer redan skrivna? Inget är egent-
ligen permanent men det kan vara 
svårare ändra på det som man anser 
vara normal.

Vad bidrar projektet med?
Genom att utforska ett mindre bekant 
område och utforska vad som är norm 
hittade jag ett formspråk som på en-
kelt sätt bryter familjenormen genom 
att synliggöra det som i vanliga fall 
inte visas. Jag använder grafisk design 
för att även bryta normen för vad en 
barnbok kan vara. Använda ett maner 
som är väldigt populär nu och har ett 
vuxnare uttryck och satt in det i barn-
boksvärlden.

Ett av målen i agenda 2030 är mål 10 
Minska ojämlikheten och i delmålen 
10.2 står det:

Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människors, 
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, 
ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, 
blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet 
(Globala målen, 2019).
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Barnen i denna generation kommer växa 
upp och fortsätta utveckla vårt samhälle. 
Om de redan som barn lär sig att vara 
inkludrande genom till exempel böcker 
eller i de miljö de växer upp i skapar det 
ett mer hållbart samhälle och framtid. 

Barnen tänker nödvändigtvis inte hur 
dessa böcker kan påverka dem. För ett 
barn är böckerna är ett sätt att underhålla 
sig med. Men som vuxna har vi ett ansvar 
att lära de. De kommer i framtiden leda 
samhället framåt och vad händer när vi 
inte lär dem vara inkluderande?  

Tankar efter projektet 
För en mer inkluderande samhälle känns 
det här projektet som en viktig del i 
utvecklingen. Att ständigt fortsätta bättra 
och lära nästa generations barn att accep-
tera varandra för vad man är. Det kanske 
tar en stund och resultat kanske inte syns 
direkt men det är bättre än att  vända ryg-
gen och säga att det är inget fel och att vi 
kan/borde inte utveckla synen på normen.  

Ingenting är perfekt, allt går att utveckla 
och jag kommer efter projektets slut fort-
sätta arbeta med det här. Illustrera nästa 
del av berättelsen som jag inte hann. Ut-
veckla och utmana dagens normer för en 
mer inkluderande samhälle, för vår barns 
och kommande generationer skull.
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