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Abstract svenska
Denna rapport avser arbetsprocessen bakom ett examensarbete på Mälardalens högskola med tema
”flöde och processer”. Arbetets uppgift har varit att framställa en informativ bildserie för barn i
årskurs 0 till 6 som informerar om källsortering och motiverar att källsortera. Rapporten innehåller
kvalitativa undersökningar kring hur man framställer bra effektiv informationsdesign anpassat för
barn, hur man finner rätt bildmanér för målgruppen samt huruvida om serier är effektfulla i
läromedel.
Abstract English
This report covers the work behind a project at Mälardalen University with the theme "flow and
processes." Work task has been to produce an informative comicbook for children in grades 0-6
which provides information about recycling and motivates recycling. The report includes qualitative
studies on how to produce good effective informationdesign adapted for children, how to find the
right image fashion to the target audience and whether comic books is striking for educational
purposes.
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1. Introduktion

1:1 Inledning
Jag har studerat Informationsdesign med inriktning Informativ illustration på Mälardalens högskola
(MDH). Utbildningen har innehållit kurser så som perspektiv och färglära, retorik och
berättarteknik, grafisk kommunikation, grafisk produktion m.m. Mitt examensarbete på 15 hp skulle
dra nytta av all kunskap från dessa ovannämnda kurser. Kunskap så som:
- Vilka signalfärger är mest effektiva i sammanhanget?
- Hur tecknar man en retoriskt effektiv bild?
- Hur skall bilden kommunicera med dess mottagare?
- Hur skall bildmaterialet tryckas/produceras?
Mitt projekt blev att framställa ett informationsmaterial som beskrev källsortering. Årets tema för
examensarbetet var flöde och processer. Detta tema var applicerbart på ämnet källsortering då
informationsmaterialet skulle komma att beskriva källsorteringsprocessen att sortera och återvinna
avfall. Målgruppen för detta informationsmaterial var elever på Edvardlundsskolan i Torshälla –
Eskilstuna. Skolan skulle införa ett nytt källsorteringssystem och ville därmed, genom ett lämpligt
informationsmedium, informera eleverna om källsortering.
Informationsartefakten skulle ge en allmän bild av källsortering och därmed inte innehålla
information riktad unikt till Edvardlundsskolan. Om resultatet av detta arbete skulle visa sig lyckat
skulle informationen även komma att användas på övriga skolor i Eskilstuna kommun och även
andra skolor i Sverige. Det skulle visa sig att min bakgrund som serietecknare skulle få betydelse i
detta projekt.
1:2 Problembeskrivning
Eleverna på Edwardlundsskolan i Torshälla saknar fullständig kunskap om källsortering. Det finns
idag inget övergripligt informationsmaterial som informerar om källsortering. Skolan behöver
därmed ett informationsmaterial som beskriver källsortering och källsorteringsprocessens alla steg
grundligt för eleverna.
1:3 Syfte
Syftet med detta projekt är att framställa en informationsartefakt som skall informera barn om
källsorteringsprocessen samt att dessutom motivera dem att källsortera. Informationen skall vara på
barnens språkliga nivå, bilderna skall vara lättförståeliga för barnen, dess innehåll skall tilltala och
intressera barnen.
1:4 Målgrupp
Den primära målgruppen för detta informationsmaterial var barn i klass 0 (förskoleklass) till barn i
klass 6 men det blev barn i klass 2-4 (Se kap 2:2.3 Åldersmässig avgränsning).
1:5 Frågeställning
Huvudfrågan inför detta arbete var: Hur kan man med bilder tydligast informera och motivera barn
klass 2-4 att källsortera? För att få svaret på detta uppkom flera delfrågor:
1:5.2
•
•
•
•
•
•

Delfrågor
Vilket informationsmedium är lämpligt?
På vilken nivå skall informationen ligga?
Hur motiverar man eleverna att källsortera?
Hur skall informationen anpassas för eleverna?
Vilka bilder tilltalar och informerar eleverna bäst?
Ska arbetet avgränsas?
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2. Avgränsningar

2:1 Avgränsning av arbetet
Edvardlundsskolans projekt och deras ambitioner med projektet var mycket stort. Förutom det
faktum att de ville informera barn om källsortering, ville skolan även ha: informativa skyltar vid
varje återvinningsstation på skolan, ny design på sorteringskärlen, en powerpoint-presentation som
berättade om det nya källsorteringssystemet, de behövde hjälp med en del logistikfrågor samt en
informationsfolder som barnen kunde ta med hem. Alla dessa uppgifter skulle kräva mer tid än de
10 veckor som var avsedda för examensarbetet. För att uppnå ett lyckat resultat krävs därför en
tydlig inriktning och avgränsning. Bergström (2007) bekräftar detta: “Avgränsning. Det första
steget i argumentationsarbetet är avgränsningen, som bildar en skiljelinje mellan det som ska vara
med och det som inte ska vara med. Svårare är det inte. En berättelse, som gränslöst flyter ut, når
aldrig sin publik utan med omdöme och krav på relevans måste sändaren kunna sätta punkt.” (2007,
s.71) Avgränsningar var därmed ett måste i mitt arbete. Målet med mitt projekt blev att framställa en
informationsartefakt som beskrev källsorteringsprocessen.
2:2 Nationell avgränsning
Edvardlundsskolan har ett samarbete med en skola i Italien och önskade att informationsmaterialet
skulle kunna användas i deras samarbete. Detta skulle innebära att informationen skulle anpassas till
två nationer med olika språk och kultur. Här krävdes avgränsningar. Förutom de språkliga
skillnaderna mellan Sverige och Italien finns det flera andra aspekter som kan komma att bli
problem vid framställande av ett gemensamt informationsmaterial. Det kan tänkas att barnen i
Italien är vana vid en annan bildkultur än de svenska barnen, en illustration av ett svenskt
mjölkpaket skulle exempelvis inte fungera i Italien. Även berättarmässigt skulle
informationsmaterialet behöva anpassas. Låt oss säga att en del i informationsmaterialet säger;
“Vi måste ta vara på vår miljö, annars kan vi inte plocka smultron på sommaren”. Ett barn i Italien
är troligen inte bekant med smultron då de inte växer där. Listan på kulturella och miljömässiga
skillnader kan göras lång och jag ansåg att själva arbetet med att anpassa ett informationsmaterial
för både barn i Italien och barn i Sverige skulle innebära ett stort projekt i sig. Målgruppen
avgränsades därmed till svenska barn.
2:3 Åldersmässig avgränsning
På Edvardlundsskolan finns det barn i flera åldrar. Från förskoleklassen (klass 0) till
mellanstadieklassen (klass 6). Åldersskillnaden mellan eleverna i klass 0 till 6 var så pass stor att
det skulle bli svårt att finna en median när det gäller språkbruk, illustration och bildspråk till barnen
i alla åldrarna. De yngre barnen var till exempel inte läskunniga. Pettersson (2004), professor i
Informationsdesign vid MDH, skriver följande: “Design av budskap omfattar samspelet mellan ord,
bilder och grafisk form.” (2004, s.15). Det vill säga genom att komplettera den informativa bilden
med text är man ett steg närmare mot lyckad design av budskap. Förvisso finns det exempel på text
och språklös information, såsom monterings anvisningar till en Ikea-möbel. Men när det kommer
till att designa ett budskap anser jag att textkomplettering är att föredra. Målgruppen blev därmed
avgränsad till elever som var läskunninga. Erika Jedar, lärare på Edvardlundsskolan,
rekommenderade därför att informationsmaterialet skulle rikta sig till barnen i årskurs 2-4.
(Se Bilaga 1 Mail till Erika Jedar).
Sammanfattningsvis blev mitt projekt avgränsat till; en informationsartefakt som informerar barn
om källsortering och motiverar barnen att källsortera. Informationsartefakten skall innehålla text,
bild och avgränsas till målgrupp är barn i årskurs 2-4. Samt att materialet begränsas till svenskt
språk och bildkultur. Delar av den färdiga informationsartefakten skulle dessutom kunna användas
till flera av skolans ändamål. Informationsartefaktens bilder skulle till exempel kunna användas som
komplement till en powerpoint-presentation eller som skyltar vid skolans återvinningsstationer.
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3. Metod

3:1 Metodval
För att få grundläggande kunskap inför projektet krävdes research, om källsortering samt
information och design anpassat för barn. Som metodval för att ta reda på detta använde jag mig av
kvalitativa metoder för att få djupare och mer specifik insikt kring varje ämne. Holme & Solvang
(2008) om Forskningsmetodik: “Kvalitativa metoder innebär en ringa grad av formalisering.
Metoden har primärt ett förstående syfte. Vi är inte inriktade på att pröva om informationen har
generell giltighet. Det centrala blir istället att vi genom olika sätt att samla in information dels kan
få en djupare förståelse av det problemkomplex vi studerar, dels kan beskriva helheten av det
sammanhang som detta inryms i”. (2008, s.14). Kvalitativa metoder genererar alltså mer specifik
kunskap och djupare förståelse till skillnad från kvantitativa metoder som ger en mer generell ansats
(2008, s.17). De kvalitativa metoderna i denna research var bland annat litteratur- och artikelstudie
inom ämnena; miljöförstöring, källsortering, design för barn, pedagogik med mera.
Diverse internetsidor blev även användbara för att få fakta om källsortering, till exempel:
Eskilstuna Energi & Miljö: www.eem.se Avfall Sverige: www.sopor.nu Kjell Sortering:
www.kjell.jonkopingenergi.se. Dessutom undersökte jag diverse tidigare examensarbeten som
berörde källsortering, bildpedagogik och tecknade serier. Genom kvalitativa undersökningar fick jag
insikt i dessa ämnen och dessutom kunskap i vad som redan hade gjorts rent gestaltningsmässigt. En
negativ aspekt jag upplevde med att göra kvalitativa undersökningar kring varje ämne var att det
blev väldigt mycket information att ta in och sortera. Ämnet design för barn täckte exempelvis
bildpedagogik, barns läskunnighet och bildförståelse, åldersmässiga och kulturella skillnader mellan
barn etcetera. Detta medförde att det blev svårt att få grepp över all data som hämtades in och
därmed extra arbete att avgöra vad som var applicerbart på arbetet och inte.
3:2 Planering
För att få struktur i mitt arbete framställde jag en planering där jag kunde få en översikt över
arbetsprocessen samt hålla koll på tidsåtgång och deadline. Varje vecka hade sin särskilda planering
samt under hela arbetet skulle loggbok och rapportskrivande fortgå.
3:3 Skissarbete
För att behålla alla idéer som uppkom under arbetet var det viktigt att snabbt få ner dem på papper.
Första idéerna och skisserna kring en bild är mycket viktiga, huruvida om skissen är vältecknad
eller genomarbetad är av mindre betydelse. Zeegen (2006) beskriver vikten av den första skissen:
”Use a sketchbook to record ideas and thoughts in an intuitive and automatic fashion – don et worry
about how the ideas look at this stage”. (2006, s.21). Zeegen menar alltså att första
dokumentationen av idén är viktig och att man inte skall tänka på skissens utseende. Snabba skisser
var därför en återkommande metod under hela arbetet och det fungerade bra att skissa för att hålla
alla idéer till bilder i minnet.
3:4 Intervjuer
Intervjuer av olika slag skedde ett antal gånger, över telefon, över e-post eller ett personligt möte.
Intervjuerna var viktiga delvis för att få information om källsortering men också för att få
information om hur informationsmaterialet skulle anpassas för barnen. För att få en djupare
förståelse kring miljöfrågor och barnens sätt att resonera kring bilder valde jag att utföra kvalitativa
intervjuer med Eskilstuna Energi och Miljö och barnen på Edvardlundsskolan.
3:5 Studiebesök och manérutprovning
Två andra metoder som skulle komma att bli viktiga för arbetet var studiebesök och utprovning av
manér. För att få insikt kring barnens bildtänkande och vilka bilder de föredrog i sitt
utbildningsmaterial behövde jag vara på plats och fråga dem.
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3:6 Gestaltning
Med kunskap om källsortering, kunskap om hur man informerar barn på bästa sätt och insikt kring
vilket bildmanér som barnen föredrog, gick arbetet över i nästa fas vilket omfattade gestaltning.

4. Empirisk undersökning och källkritik
4:1 Studie av barnböcker
Under den empiriska undersökningen det vill säga min personliga faktainsamling, studerade jag
flera barnböcker som handlade om källsortering, natur och miljö. Detta för att ta reda på vad som
tidigare hade skrivits om källsortering riktat till barn, se om böckerna illustrerats eller ej samt ta
reda på vilken nivå informationen och berättandet brukade ligga i tidigare verk. Några av böckerna
hade en berättarnivå som kan liknas mer med
sagoböcker. Dessa böcker berörde inte så mycket
fakta utan fokuserade mer på berättelser om att
värna om miljön samt att källsortering hjälper
miljön.

För större bild: se bilaga 7

4:1.2 Handling där miljön drabbas
Efter att ha läst barnböcker hittade jag bland annat berättelser som visade följderna av
miljöförstöring. Ett exempel på en sådan barnbok är “Hjälp vår jord!” av Lauren Child. I boken
berättar pojken Charlie för sin lillasyster Lola om varför källsortering är så viktigt: “[…] om vi
slänger allting så kommer vi allihop att bli fullständigt begravda under en enorm jättestor hög med
sopor. Och om vi inte återanvänder saker, så kommer allting att ta slut till slut”. (2008, s.13-14) Till
denna text finns bilder som visar hur barnen vadar runt i
en sophög stor nog att begrava dem samt en bild som
visar att jordens träd har tagit slut. Berättelsen ”Hjälp vår
jord” visade på hur man med uttrycksfulla bilder kan
förmedla ett budskap på barnens nivå. Bilderna på
sophögen och det tomma jordklotet visar på ett
uttrycksfullt sätt följden av miljöförstöring.
4:1.3 Handling där barn drabbas
En barnbok som berättar om att barnens miljö kan
drabbas av miljöförstöring är “Lotta-Lotta och Eken” av
Eva Ohlsson Brandsma och Agneta Nordin. Boken
beskriver delvis källsortering men den innehåller även en
saga. Sagan handlar om flickan Lotta-Lotta och hennes
kompis Sander som blir drabbade av miljöförstöring.
Klätterträdet på deras innergård skall sågas ner och de
startar därför en aktion för att bevara trädet. Författarna beskriver boken på följande vis: “För oss är
det viktigt att väcka tankar och intressera läsaren för miljöfrågor. Och att visa att “miljö” betyder så
mycket mer än sopsortering. […] Lotta-Lotta och Eken är en bok om barns medbestämmanderätt
och om hur vi alla kan bli miljömedvetna.” (2001, s.77-78). Boken Lotta-Lotta och Eken visar ett
exempel på barnens nivå hur barnen och deras miljö drabbas av miljöförstöringen eftersom trädet
skall sågas Berättelsen visar också exempel på hur barnen kan vara med och påverka miljön.
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4:1.4 Handling där djur drabbas
En barnbok, som heter “Hjälp sa Akva” av Carina och Björn
Wilke, handlar om hur djuren drabbas av miljöförstöring.
Boken handlar om några barn som träffar en älva i skogen
vid namn Akva. Akva berättar för barnen att det svarta
molnet Monstergluffs förstör djurens miljö. Monstergluffs
symboliserar miljöförstöring i form av ett svart moln. Ett av
djuren som drabbas i sagan är grodan Hoppe: “Hoppe ser
verkligen inte ut att må bra. Han ser ynklig ut bland skräpet
vid strandkanten. Vattnet är smutsigt runt honom.
Näckrosbladet som Hoppe sitter på är visset. Hur länge kan
det bära honom?” (2009, s.6). Illustrationen på denna sidan
visar att grodan ser sorgsen ut och barnen på stranden ser på
grodan med medlidande. Illustratören personifierar grodan
på ett effektfullt sätt och visar hur barnen berörs av grodans
lidande. Denna berättelse kan medföra att barnen som läser
den får empati för djuren som drabbas och förstår vidden av
miljöförstöring.
För större bilder: se bilaga 8

4:1.5 Slutsats av barnböcker och val av informationsmedium
Med inspiration från barnböckerna kunde jag slå fast att många som har informerat om
källsortering, för barn, har använt sig av bilderböcker. För mig som illustratör ansåg jag att detta
vore ett bra informationsmedium att arbeta utifrån. För att tillföra något nytt bestämde jag att
informationsartefakten skulle ta form av en serietidning. Med inspiration från tidigare nämnda
böcker bestämde jag att serien skulle innehålla; uttrycksfulla bilder – som i boken ”Hjälp vår jord”,
en handling där barnen kan vara med och påverka – som i boken ”Lotta Lotta och Eken” samt
innehålla en handling som visar på följderna av miljöförstöring för människor och djur – som i
boken ”Hjälp sa Akva”. För att undersöka om en serietidning var ett lämpligt medium för att
informera studerade jag böcker som handlade om design för barn, böcker om barnboksillustration
samt böcker om seriemediet samt vetenskapliga artiklar där studier visat att serier har varit
effektfulla som informations- och instruktionsmedium. För att informera och motivera barnen skulle
de få se en del av följderna miljöförstöringen som uppstår av att inte källsortera. För att få barnen
att identifiera sig med berättelsen skulle barn finnas med i handlingen. Handlingen skulle visa hur
barnens miljö kan påverkas, t.ex. att deras badstränder eller lekplatser blir smutsiga samt att barnen
kan själva vara med på påverka med källsortering och bidra till en bättre miljö.
Jag fick en idé om att kombinera fakta med serier kan man lära sig på ett roligt sätt. Jag började då
söka i teoretiska och vetenskapliga källor om det fanns belägg för att rolig inlärning är effektivt för
barns inlärning. Till serien behövdes även en faktaundersökning kring källsortering, hur det
fungerar och sopors nedbrytningstid.
4:2 Kurslitteratur från MDH
För att framställa effektiv informationsdesign har jag vid flertalet tillfällen under arbetet utgått ifrån
böcker som tidigare varit min kurslitteratur på MDH. Böcker som:
Bo Bergström - Effektiv visuell kommunikation
Holme & Solvang – Forskningsmetodik
Rune Petterson – Bild & form för informationsdesign
Rune Petterson – Information Design an introduction
Björn Häger – Intervjuteknik
Lawrence Zeegen – The Fundamentals of illustration
Jan-Erik Ander Tredje språket – Kommunikation med flera sinnen
Colin Ware – Visual thinking for design.
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Jag ser dessa böcker som mycket lämpliga källor då de rekommenderas av lärare på MDH och
används som kurslitteratur till kurser i informationsdesign. Rune Petterson har även skrivit boken
Bilder barn och massmedia, detta är förvisso ingen bok som jag tidigare har använt mig av som
kurslitteratur på MDH men jag ser den ändå som mycket lämplig då den är skriven av Pettersson
som är professor i informationsdesign och även delaktig grundare av informationsdesignsprogrammet på MDH.
4:2.1 Informationsdesign anpassat för barn
För att göra informationsdesign anpassat för barn sökte jag efter litteratur och forskning inom
området. ”Design för barn” dök upp under sökandet men informationsdesign anpassat för barn gick
inte att hitta. Jag kontaktade då Yvonne Ericsson, Professor i Informationsdesign på MDH, och
frågade om detta. Enligt Yvonne var det brist på tidigare böcker eller forskning som direkt riktar sig
till informationsdesign för barn. Hon rekommenderade mig dock att undersöka handböcker eller
forskning som berörde design och informationsdesign i allmänhet.
4:3 Böcker om bildpedagogik
För att ta reda på vilket bildspråk och vilka bilder som är effektiva i läromedel studerade jag böcker
om bildpedagogik. Pettersson (1981) hävdar att det är tidigare livserfarenheter som avgör
mottagarens bilduppfattning: “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.” (1981, s.49)
Detta var ett viktigt resonemang att följa under arbetets gång. Serien skulle skildras tidsenligt i en
tid och miljö som barnen kan känna igen sig i. Pettersson beskriver vidare om fyra olika
åldersnivåer där den tredje nivån (barn i 7-12-årsåldern) är barnens konkreta tankeoperationernas
period. Pettersson beskriver denna nivå närmare på följande sätt: “När barnen utvecklar förmåga till
reversibla tankeoperationer, under det tredje utvecklingsstadiet, börjar de reagera systematiskt på
omvärldens konkreta stimuli. Tankevärlden är inte längre bunden till nuet utan det blir möjligt för
barnen att förutsäga händelser och förstå samband. I början av utvecklingsstadiet är barnen
koncentrerade på speciella händelser i ett tv-program men de börjar gradvis förstå handlingen.”
(1981, s.49) Då min målgrupp var barn från klass 2 till 4, d.v.s åldern 8-10, kunde jag identifiera
dem som barn i detta tredje stadie som Pettersson beskriver. Sett utifrån de förutsättningarna som
barn har i dessa åldrar, att kunna förutsäga händelser och förstå samband, kunde jag avgöra på
vilken nivå bildberättandet skulle ligga. Barn i detta stadie skulle enligt Pettersson kunna förutsäga
händelser, barn i detta stadie skulle därmed förstå ett påstående som att “återanvänder vi inte
kommer alla världens resurser att ta slut”. Barnen skulle även förstå samband, till exempel
sambandet mellan nedskräpning och miljöförstöring. Pettersson beskriver tidigare i samma kapitel
att barn i det tidigare stadiet har svårt att skilja mellan fantasi och verklighet och kan därmed inte ta
del av lika avancerad information (1981,s.49).
4:4 Böcker om serier
Frick (1977) skriver om teorier som tyder på att serier kan vara effektfullt som läromedel: “Flera
nya försök pekar emellertid i rätt riktning. Man har ibland lyckats förena informationen med humor
och en lätthet i framställningen som säkert gynnar inlärningen.“ (1977, s.125). Denna teori delar jag
med Erling Frick. Att förena information med humor och därmed gynna inlärning har jag använt
mig av flertalet gånger när jag har gestaltat information. Jag anser att på samma sätt som att dagens
reklamindustri använder sig av humor och nöje, för att få produkter ihågkomna och senare sålda,
kan informationen föras fram med lätthet och humor för att mottagaren lättare skall kunna ta den till
sig och minnas den. Frick berättar vidare om barn som kan vara extra mottagliga för seriemediet:
“Hos skoltrötta och informationstyngda borde en och annan tecknad serie kunna bidra till
omväxling och stimulans.” (1977, s.125). Även jag tror att omväxling kan gynna inlärningen. Till
exempel omväxlingen från en bok med endast text till en bok med text och bild, vilket skulle kunna
vara en serietidning. Böckerna Lena Fridell - Bilden i barnboken, Ulla Forsén - Seriehjältarnas vara
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eller inte vara, Erling Frick - Tecknade serier i undervisningen, Sture Hegerfors samt Stellan
Nehlmark - Seriöst om serier fann jag som lämpliga källor med anledning av att de alla berörde
bilder för barn. Påståenden i dessa böcker tog jag med mig för senare artikelstudie för att avgöra om
deras resonemang kunde stämma.
4:5 Fun factor
I en artikel om design för barn, från tidningen Cap & design intervjuas Johnny Friberg,
programansvarig för utbildningen Child Culture Design på HDK. Han beskriver där att god design
för barn skall uppfattas som rolig för barnen: “Men om vi nu bortser från de vuxnas intressen och
inflytande, vad tycker barn om egentligen? – Först och främst ska det råda en hög ”fun factor”,
förklarar Johnny Friberg. Det ska vara roligt helt enkelt”. (Cap & design nr 2 2011, s.55). Även
Lena Fridell beskriver i boken Bilden i barnboken att nöje, fun factor i den bemärkelsen, är viktigt
för barns inlärning: “Barnet skall inte bara studera och lära sig utan också ha roligt!” (1977, s.77).
4:6 Serier tilltalar barn
Jag undersökte serien och dess förmåga att tilltala barn samt dess pedagogiska förmåga.
Frosén (1982) om hur serier påverkar barn: “Serien som form har en oerhörd attraktionskraft för de
flesta barn. Serien, precis som TV och film, har en spännande och dynamisk form som inte
nödvändigtvis kräver samma aktiva avläsande som till exempel en boksida ur en “riktig” bok. TV,
film och även serien är bild-medier. Man förs rakt in i en miljö och behöver inte, som i boken, läsa
en landskapsskildring till exempel för att veta var historien utspelar sig.” (1982, s.84). Frosén menar
att serien är ett medium som snabbt och lika slagkraftigt som ett TV program eller en film kan fånga
barnens uppmärksamhet. Rent visuellt ger en seriesida intryck mycket snabbare en sida text som
kräver mer aktiv och noggrann läsning innan läsaren får en inre bild av textens innehåll. Förutom
seriernas visuella attraktionsförmåga så är seriens pedagogiska förmåga stark. Ander (2003)
beskriver hur barn tidigt lär sig av serien:
“Redan långt innan barnen börjar skolan har de vant sig vid tv:s och seriernas berättarteknik, där
bilden spelar huvudrollen. För många är serien inkörsporten till det skrivna ordet. De flesta barn
förstår seriernas språk långt innan de lär sig läsa vanliga böcker […] De flesta verktyg som
serieskaparna använder kan med fördel användas för information i andra medier.” (2003, s.134).
Många barn har alltså ett tidigt möte med serier och förstår seriernas språk innan vanliga böcker.
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5. Teoretisk undersökning

5:1 Faktaböcker om källsortering
För att få en grundläggande kunskap i ämnet källsortering undersökte jag diverse faktaböcker om
källsortering. Dessa faktaböcker var även de, likt sagoböckerna, riktade till barn.
Då informationsartefaktens målgrupp var barn ansåg jag det viktigt att informationen skulle ligga
på samma grundläggande nivå. Genom att studera faktaböcker riktade till barn, som handlade om
källsortering, kunde jag få en bild av vilken nivå som informationen borde ligga på.
Faktaböckerna beskrev på barnens nivå om allvaret med miljöförstöring, hur mycket skräp vi
slänger, hur återanvändningsprocesserna ser ut, vad man kan återanvända och källsortera m.m.
Dessa böcker innehöll fakta som kunde fungera som bra källa. De fyra faktaböckerna jag läste var:
Återanvänd & återvinn mera! av Carol Inskipp, skolbok som beskrev källsorteringsprocessen,
informerade om avfallets nedbrytningstid samt innehöll övningsuppgifter. Återvinning av Jo
Gordon, beskrev återvinningsprocessen, handlade om kompostering samt soptippar med
informativa bilder. Vår miljö och hur vi kan rädda den av Arne Gidlund, innehöll fakta om
miljöförstöring och hur den påverkar vår planet.
Dessa böcker gav mig fakta som sedan
skulle komma att bli viktiga för
informationsartefakten. I boken
“Återanvänd & återvinn mera” fanns
det uppgifter om hur lång tid det tar
för naturen att bryta ner skräp. 450 år
för en plastflaska, 300 år för en
aluminiumburk, 100 år för en
metallburk etcetera. För att försäkra
mig om dessa uppgifter jämförde jag
dem mot fakta på Stiftelsen Håll
Sverige Rent (www.hsr.se) och de
visade sig stämma. Dessa barnböcker var relativt trovärdiga i och med att de var de enda
faktaböcker om källsortering avsedda för barn som fanns tillgängliga men det krävdes viss
undersökning och granskning med hjälp av Avfall Sverige då böckerna delvis visade på olika fakta.
Det rådde till exempel delade meningar mellan Arne Gidlunds och Jo Gordons böcker. I Jo Gordons
bok stod det till exempel att varje person kastar 12 kg plast om året medans Arne Gidlund hävdade
att det var 45 kg om året. Dessa båda böckerna hade samma tryckår, 1993. På Avfall Sveriges
hemsida fanns dock de aktuella siffrorna för detta ändamål, vilket var 17 kilo.
(www.avfallsverige.se 2011-10-25)
5:2 Vetenskapliga artiklar om serier
Då många böcker visade att serier var effektfulla i läromedel krävdes även vetenskapliga
undersökningar, i form av vetenskapliga artiklar, för att bekräfta detsamma. I mitt sökande efter
vetenskaplig bekräftelse på att serier är effektivt för barns lärande sökte jag bland annat på
nationella bibliotekssystemet LIBRIS (http://libris.kb.se), Göteborgs Universitets Publikationer
GUP (http://gup.ub.gu.se/gup) samt MDH’s fulltextdatabas LIBHUB (http://www.libhub.com). Men
också på utländska universitets hemsidor. Sökorden berörde bland annat. barn och bilder, serier,
pedagogik etcetera.
5:2.2 Undersökning i Kanada
Jag fann, på en hemsidan tillhörande University of British Columbia, artikeln ”Motivating power of
comic books”. Denna undersökning var mycket relevant för mitt arbete. Bonny Norton, professor i
språk och läskunnighet utförde 2003 en undersökning om huruvida serier kan vara lärorika
undervisningen. Grundskole elever i åldern 9-12 fick läsa serien Archie, i Sverige känd som
”Acke”. Norton använde sig av frågeformulär för att finna svar på sina frågor:
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För att få insikt om lockelsen till Acke-serier och barns uppfattningar om läsning frågade hon
barnen; Varför läser du serien Acke? ”Literacy educators can learn a great deal about reading by
understanding the popularity of comics such as Archie. Of the 30 Archie readers who responded to
the question "Why do you like reading Archie comics?" 25 cited humor as key to the Archie
appeal.” (2003, s.142)
Norton fann i sin undersökning att barnen uppskattade Acke för dess humoristiska innehåll.
Detta gav mig mer belägg för att roliga serier tilltalar barn och är effektiva för deras inlärning, på
samma sätt som argumenten framförda i kapitel 6:4.2 Fun factor.
För att få insikt om skoluppgifter som läxor och tyst läsning frågade sig Norton hur läsningen av
Acke-serier skiljer sig mot skolan auktoriserade läs praxis. ”In interview after interview, I gained
the perception that, for these children, texts that are "educational" are almost, by definition, texts
that are abstract and unconnected to their everyday lives. School-authorized literacy practices have,
for many of them, become rituals in which teachers define what is "good," "proper," and
"challenging." (2003, s.145)
Norton menar här att skolans tillåtna litteratur är abstrakt, saknar anknytning till barnens vardag och
har stannat kvar i läroverket av ren tradition. Därför skulle serier kunna bli ett bra komplement där
barnen kan identifiera sig mer med vad de läser. Att serier fungerar som ett bra komplement i
undervisningen hade även de tidigare böcker jag studerat påvisat.
Nortons kom genom utfrågningar och intervjuer fram till att serier kan stimulera barn att lära sig.
Nortons artikel innehåller rimliga resonemang och det är en akademisk professor avhandling.
5:2.3 Undersökningar i USA
Vidare visade en studie vid Marylands Universitet i Baltimore County USA hur serier var effektivt i
läromedel. Maryland State Department of Education (MSDE) hade ingått ett avtal med forskare i
psykologiinstitutionen vid University of Maryland, Baltimore County (UMBC) för att utvärdera ett
pilotprogram som hete ”Maryland Comics in the classroom”. Programmet var ett samarbete mellan
MSDE, Disney Educational Productions och Diamond Comic Distributors Book.
Programmet hade utvecklats för att bevisa att serietidningar kan användas i instruktions syfte.
Studien menade också att det pedagogiska samfundet hade kommit fram till att serietidningar,
grafiska romaner, animerade filmer och andra relaterade material var utmärkta instruktions verktyg:
”The program was developed in response to evidence that comic books can serve a useful
instructional function. In a letter introducing the program to the teachers who would be using it, the
leaders of the collaborative team1 wrote: “In recent years, the educational community has come to
recognize that comic books, graphic novels, animated films, and other related materials are
excellent instructional tools”. (2006, s.2)
Resultatet: Genom analyser av frågeformulär kunde Maryland Comics in the classroom ses som
nyskapande, roligt och mycket intressant för de flesta lärare och elever .
”Analyses of the questionnaires and focus group discussions provided detailed information as to
how the program was perceived by teachers and by students. Overall, the Maryland Comics in the
Classroom program was viewed as innovative, enjoyable, and very interesting by the majority of
teachers and students.” (2006, s.3)
Artikeln Evaluation of the “Maryland Comics in the Classroom” Pilot Program innehåller rimliga
resonemang och det är en akademisk professor avhandling.
I flera av de artiklar som jag läste omnämndes Paul Witty och hans artikel The comics and
instructional method från 1944. Jag undersökte denna artikel för att få ett historiskt perspektiv
kring forskningen på seriernas inflytande som instruktionsmedel. Paul Witty, professor vid
University of Pittsburgh, skrev 1944 The comics and instructional method, Publicarat av: American
Sociological Association (ASA). Wittys frågade ut 2500 barn i åldern 8 – 14 om de läste serier.
Undersökningen visade att 95 pocent av läste serier: ”Paul Witty and associates studied the content
of the reading of comics among 2,500 children throughout the school grades. He found that they
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were read by almost all of the children in the middle grades, with somewhat decreased popularity
on the senior-high-school level. These findings support the statement of the publishers that 95 per
cent of children 8 to 14 years old, inclusive, and 65 per cent of the 15- to 18-years-olds read comic
magazines.” (1944, s.233) Vidare i undersökningen utfrågades barnen om varför de läser serier.
Vanligaste svaren på detta var att de tyckte om historierna samt att de var lätta att läsa.
”The reason for the children's interest in the comics was studied by Reynolds and by several other
investigators. In response to the inquiry, ”Why do you like comics?” it was found that the children's
replies, ”Like the stories” and ”Easy to read,” appeared with almost equal frequency.” (1944, s.233)
Witty skriver att dessa fakta talar för att serier är bra som instruktionsmetod. De flesta barn tilltalas
av serier och serien som medium är ett språk som uppenbarligen är universellt förstått.
Witty menar att det är allmänt vedertaget att inlärningsmetoden bör anammas på ett tidigt stadium i
undervisningen samt att inlärningsmetodens resultat står i direkt förhållande till hur väl utformad
kommunikationen är. T.ex. hur väl en serie är ritad, som i det här fallet. Denna undervisningsmetod
har används, och används än idag, som en grundsten i grundskoleundervisningen runt om i världen:
”These facts have two implications for instructional method. The comics call forth activity common
to most school children, and they employ a language that apperently is almost universally
understood. It is generally admitted that instruction must begin in the on-going activities and
concerns of the learner and that its effectiveness depends on the efficiency of the form of
communication that is employed. Both these relations with instructional method have been used as
a basis for classroom practices by various teachers.” (1944, s.233)
5:2.4 Sammanfattning av artikelstudie
Flertalet av de böcker och artiklar jag läste menade på att läromedel och information anpassat för
barn skall vara roligt (hög fun-factor), tidigare forskning har visat på att serien har en oerhörd
attraktionskraft för barn, fungerar utmärkt som läromedel och instruktionsmedel, serier har en
motiverande kraft hos barn samt att seriernas språk talar tidigt på barnens nivå.
Min personliga erfarenhet av rolig information var att framställa information i serietidningsform.
Jag hade tidigare framställt informationsmaterial i serieform åt Göteborgs Universitet och jag hade
dessutom undervisat i serieteckning åt ABF I Mölndal. Serietidningen jag gjorde åt Göteborgs
Universitet och undervisningen jag höll i på ABF uppskattades mycket. Med dessa erfarenheter såg
jag seriemanéret som lämpligt främst för att böcker och artiklar visat på dess effektivitet som
informationsmedium men också för det var ett medie som jag som illustratör och
informationsdesigner kunde behärska bra. Kort sagt skulle informationsartefakten skulle bestå av en
illustrerad informationsfolder i form av en serietidning.

15

6. Gestaltningsprocess

6:1 Intervjuer och utfrågningar
För att få kunskap om hur man tidigare informerat om källsortering i Eskilstuna besökte jag
kontoret på Eskilstuna Energi & Miljö. Under mitt första besök på Edvardlundsskolan mötte jag
Reiner Schultz, anställd på Eskilstuna Energi och Miljö (EEM), han var mycket insatt miljöfrågor
och drivande i skolans miljöprojekt. Han gav mig tips på hemsidor som handlade om källsortering,
till exempel www.avfallsverige.se och www.sopor.nu, han redogjorde kort hur sorteringen fungerar
med mera. Reinar var en stor tillgång i mitt fortsatta arbete och jag valde att intervjua honom. Häger
(2007) skriver om frågor man bör ställa sig själv inför en lyckad intervju: ”Vem ska du intervjua?
Vem är bäst? Vem kan vara mest villig att berätta? Vem kan bäst berätta med levande och konkret
språk? [...] Vilken del av händelseförloppet är mest intressant att personen beskriver?” (2007,
s.223). Då jag upplevt Reiner som drivande och insatt i ämnet var han för mig en självklar person
att intervjua. Vid intervjun mötte jag även hans kollega Micael Peterson. Jag frågade en del
grundläggande frågor såsom hur källsortering fungerar och hur skräp skall sorteras, detta för att få
en så korrekt bild av källsortering som möjligt för mitt fortsatta arbete. Reiner och Micael hänvisade
till en informationsbok som EEM släppt, Färgsortera! ABC, denna bok beskriver väldigt
grundläggande om sopsorteringsstationer och vilket avfall som hör till respektive sortering.
Jag frågade även om vad som händer när skräp hamnar i naturen, vad som händer om skräp sorteras
fel, EEM's färgsorteringssystem med mera. (Se bilaga, Intervju med EEM, för komplett intervju).
6:1.2 Faktaexempel
Reiner menade att EEM's tidigare informationsmaterial, som visat sig vara effektivt, har innehållit
faktaexempel som visar fördelar med källsortering. Exempel som; “Metallen som går åt till alla
kapsyler på ett år motsvarar metallmängden i 2200 bilar”. Reiner berättade vidare att dessa exempel
även hade motiverat barn att vara med och källsortera efter att de har tagit del av informationen.
Till exempel ville barn i en mellanstadieklass i Eskilstuna börja spara och metallsortera kapsyler
efter att de hade hört exemplet med 2200 bilar. För att få material till detta ändamål hänvisade
Reiner till Avfall Sverige och hemsidan www.sopor.nu. Detta blev en viktig källa till faktaexempel.
Jag kontaktade Avfall Sverige efter intervjun för att få information om dessa typer av liknelser. Jag
fick flera exempel som kom senare kom till användning i serien. Här följer ett exempel på en sådan
liknelse: “Koka 38 koppar kaffe på gårdagens tidning. Din gamla tidning är en riktig guldgruva. Om
du lämnar den till materialåtervinning sparas en massa energi – den räcker gott och väl till att
brygga morgonkaffet en hel månad. Varje år återvinns 420 000 ton tidningar. Den energibesparing
det ger jämfört med att hugga ner nya träd räcker till att brygga en hel termos kaffe var till hela
jordens befolkning.” (www.sopor.nu 2011-10-25). Detta är liknelser som barnen kan relatera till och
också vara med och påverka, genom källsortering, de blir då också motiverade att delta i arbetet.
6:1.3 Människor och djur drabbas av miljöförstöring
Micael och Reiner berättade om att tidigare informationsmaterial hade formulerats på barnens nivå
så att barnen förstod allvaret med miljöförstöring och att alla, inklusive barnen själva, drabbas om
vi inte tar vara på miljön. Fakta som; “Miljöföroreningar leder till att vi inte kan bada i havet på
sommaren”, “Om miljön förstörs så kan vi inte plocka smultron i skogen”, “Om vi inte kastar
skräpet i soptunnan så drabbas våra lekplatser och fotbollsplaner”. På detta sätt förstår barnen att
miljöförstöring även kan påverka barnens miljö negativt. Micael och Reiner nämnde även ett annat
sätt att få barnen att förstå miljöförstöringens allvar. Genom att få barnen att känna empati med
djuren som drabbas av miljöförstöring kan detta också motivera dem att vara rädda om miljön. Ett
exempel på detta kan vara påståenden som; “Om vi sågar ner alla träd så har ekorrarna ingenstans
att bo”, “Om vi kastar glas i naturen så kan djur skära sig på glaset”. Detta förde mina tankar till
tidigare barnböcker som använts sig av samma berättarteknik.

16

6:1.4 Färgkoder till informationsartefakten
EEM ville att deras färgkoder på något sätt skulle vara med i
informationsartefakten. Dessa färgkoder finns med i boken
Färgsortera! ABC, färgkoderna symboliserar kommunens
sopsortering;
Grön – matavfall,
Orange – plastförpackningar,
Gul – pappersförpackningar,
Grå – metallförpackningar,
Blå – Tidningar
Vit – övrigt hushållsavfall.
Även om barnen hade olika förhållande till sortering i hemmet (påse eller sorteringskärl) ansåg
EEM att det var viktigt att kommunens sorteringsfärgkod skulle arbetas in i kommunen och att
avfallet naturligt skulle komma att förknippas med respektive färg.
6:1.5 Sammanställning av intervjun
Resultatet av intervjun med EEM gav mig grundläggande kunskap om Eskilstunas källsortering.
Färgsortera! ABC blev en bra informationsskälla; hur sorteringen går till och vilka färgkoder som
hör till vad. Intervjun gav mig också en idé om att använda faktaexempel i mitt planerade
informationsmaterial. Faktaexempel som visade hur källsortering kan förbättra för oss människor,
för att illustrera för barnen hur viktig källsortering är och att de också kan vara med och påverka.
Jag fick även idén att illustrera informationen på ett sätt som visar barnen att även barnens miljö
och djurens miljö drabbas av miljöförstöring. (Komplett intervju, se bilaga 1)
6:2 Behovet på skolan
Då detta informationsmaterial skulle framställas i samarbete med Edvardlundsskolan var det viktigt
för mig att diskutera med lärarna om vilket behov och önskemål de hade av information. Jag
kontaktade därför Erika Jedar, lärare på Edvardlundsskolan, och ställde frågor.
Några av frågorna var; vad vet eleverna om källsortering idag? Vad är det dom inte vet? Händer det
att vissa barn inte tar källsortering på allvar? Vilken åldersgrupp är mottaglig för denna typ av
information? Enligt Erika Jedar var barnen osäkra på färgkoderna, hur de skall skiljas åt och hur
man återvinner. Hon berättade vidare att alla barnen på skolan tar dessvärre inte källsortering på
allvar och att skolan inte har gett dem tillräckligt goda förutsättningar för att lära sig detta.
Som lämplig åldersgrupp för denna typen av informationsmaterial borde enligt Erika Jedar vara
klass 2-4. Med dessa svar kunde jag dra slutsatsen det fanns verkligen ett behov av information
beträffande källsorteringsprocessen, hur sorteringsfärgerna fungerade och att informationsmaterialet
dessutom måste kunna motivera barnen att källsortera. Jag beslutade därmed att serien skulle
innehålla en informerande del och en motiverande del.
(Komplett intervju, se bilaga 2)
6:3 Bildmanér – Utprovning
Mediet serier var nu fastställt, fastställande av manér var nu nästa fas. Vilket bildmanér kan tänkas
tilltala barn i årskurs 2-4? För att hitta ett manér som tilltalar barnen finns en enkel lösning – Fråga
dem. I artikeln om design för barn, från tidningen Cap & design intygar Johnny Friberg att man bör
fråga barnen om designen är tillfredställande: “Hur tar man då reda på vad som tillfredställer denna
unga målgrupps behov och önskemål? Det spontana svaret känns självklart: Fråga dem. Johnny
Friberg håller med.” (Cap & design nr 2 2011, s.55). För att ta reda på vilket bildmanér som skulle
tilltala eleverna så krävdes därför en utprovning av bildmanér. Jag bestämde därför att besöka
Edvardlundsskolan fråga eleverna om vilka bilder de tyckte om. Efter min kontakt med Erika Jedar
hade vi tidigare avgränsat informationsmaterialet till elever mellan klass 2 till 4, jag bestämde
därför att besöka en andraklass och en fjärdeklass.
17

6:3.2 Samma motiv med olika manér
För att ta reda på vilken typ av manér som tilltalade barnen gjorde jag en manérutprovning, genom
att visa upp bilder i olika manér och genomföra en omröstning. När manérutprovningen skulle göras
ansåg jag det viktigt att bilderna som skulle visas skulle ha olika manér men inte olika motiv.
Om man använder bilder med olika motiv i en bildomröstning kan påverka de utfrågades val.
En bild med fartfyllt eller roligt motiv kan exempelvis få fler röster av det skälet att bilden är rolig
och inte för dess egentliga manér tilltalar. Därför beslutade jag att teckna fem bilder av olika manér
fast med samma motiv, detta för att få rättvisa synpunkter på bildernas manér utan risk för olika
värderingar av olika motiv. Motivet till bilden blev en pappa och två barn som betraktar en överfull
soptunna. Soptunnan gav en fingervisning om bildens syfte nämligen källsortering. Karaktärerna
som stod runt om skulle visa manérens olika sätt att gestalta barn, vuxen, pojke och flicka.
6:3.3 Val av manér
För att ta reda på olika bildmanér så undersökte jag
några av dagens, och några äldre, tecknade tv-serier och
serietidningar som var avsedda för barn. Utifrån
stillbilder valde jag att inspireras av följande serier: The
Simpsons, Dragon Ball, Dexters laboratorium samt den
svenska filmen Dunderklumpen. Anledningen till att jag
valde dessa serier som inspiration var delvis för att dom
var olika rent stilmässigt i teckning, färgsättning och
linjetjocklek men också för att det var stilar som jag
som illustratör kunde behärska och efterlikna i mitt
tecknande. Större bilder på olika manér: se bilaga 9
Efter ett samtal med Peter Johansson,
universitetsadjunkt på MDH, beslutade jag dock att välja bort bilden med Simpsons-manér. Vi kom
fram till att serien Simpsons är unik i sin bildstil och en bild med denna bildstil skull ge för mycket
anspelningar från serien, dess värderingar, handling, popularitet och därmed kunna påverka de
utfrågades val. De övriga bildernas manér gav inte någon direkt anspelning till någon serie. Jag
ändrade därför på bilden så att den inte var av Simpsons manér. Jag lade dessutom till två bilder
som påminde mer om min egen stil. Se bilder: Eget manér

Simpsons manér

manga-manér

Eget Manér

Vi måste börja
källsortera Pappa!

Dexter Manér

Dunderklumpen
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Eget Manér
För större bilder: se bilaga 10

6:4 Kompletterande övningar:
För att komplettera manérutprovningen utförde jag ytterligare två moment. En teckningsövning och
ett frågeformulär. I teckningsövningen fick barnen själva gestalta vad de tänkte på när de läste
orden; kartong, plast, glas, papper och matavfall. Genom att studera barnens bilder kunde jag få en
uppfattning om vilka bilder som barnen kopplade till respektive ord. Resultatet av detta tänkte jag
sedan studera av när jag skulle gestalta symboler i källsorteringsbeskrivningen. Teckningsövningen
skedde i klassrummet. Detta ledde till att en del elever diskuterade vad de skulle rita, medans andra
jobbade själva. Rektor Bo Söderberg hade dock en del att säga till om i denna utprovning. Flera
utav barnen hade tecknat ett dricksglas under ordet “glas”. Bo Söderberg menade att till exempel ett
dricksglas inte kunde symbolisera återvinning för glas då detta kunde missleda barnen och få dem
att tro att dricksglasen skulle kastas tillsammans med returflaskor, vilket är två skilda sorteringar.
Jag noterade detta och undvek därför att gestalta dricksglas som symbol för glas.

Teckning av elev i klass 2

Teckning av elev i klass 4
För större bild: se bilaga 11

Övergripande så var följande motiv vanligast i teckningsövningen:
Glas: Glasflaskor
Plast: Plastpåsar, plastflaskor
Metall: Konservburkar, plåtburkar
Kartong: Mjölkkartong
Papper: Tidning, ritpapper
Matavfall: Äppelskrutt, bananskal
Den generella bilden barn hade av respektive ord visade sig stämma väldigt bra med de symboler
som EEM använde sig av i boken Källsortera! ABC. Till exempel Mjölkkartong som
pappersförpackning. Dessa bilder tog jag med mig i mitt arbete för senare illustration av symboler
för glas, plast, metall, kartong, papper och matavfall.
6:4.2 Frågeformulär:
I frågeformuläret ställdes följande frågor: Vilka tecknade filmer tycker du om?
Har du några favorit TV-spel? Har du någon favoritserietidning? Varför tror du att källsortering
är så viktigt? Frågorna om favoritfilmer, TV spel eller serietidning var avsedda för att kanske ge
kompletterande upplysningar om det fanns något gemensamt manér för dessa medier som barnen
tyckte om. Dessa frågor visade sig dock ge väldigt skilda svar och det var svårt att se en röd tråd
genom barnens val. Det som var tydligt att se var dock att de flesta barnen föredrog Kalle Anka som
serietidning. Sista frågan Varför tror du att källsortering är så viktigt? Svarade barnen generellt att
källsortering var viktigt för miljön och var en nödvändighet för att jorden inte skulle gå under (Se
bilaga Utprovning på Edvardlundsskolan). Redan här visade det sig att barnen hade viss insikt kring
allvaret med miljöförstöring och mottagliga för hur viktigt det är. Fjärdeklassen gav en del
kortfattade svar på frågefurmuläret. Det bör dock tilläggas att sista utfrågningen med fjärdeklassen
pågick mellan kl 12-13:00. I och med att detta var dagens sista lektion så var barnen, enligt läraren,
en aning rastlösa på slutet och gav därmed ganska korta omotiverade svar. En sådan undersökning
skulle kanske därför vara bättre att lägga tidigare på dagen.
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6:5 Resultatet av manérutprovning
Manérutprovningen var det primära syftet med studiebesöket, för att fastslå en seriestil. Barnen fick
i grupp se de sex bilderna med olika manér, uppklistrade på en vägg, och själva bedömma vilken
bild de föredrog. Sedan fick barnen skriva på lappar och rösta. Bilden som jag tecknat med
inspiration av serien Dragonball, tecknat i den japanska seriestilen manga, visade sig vara det manér
som barnen föredrog. Denna bild vann överlägset omröstningen i både klass 2 och 4.
En trolig förklaring till att bilden av manga-manér fick flest röster kan ha mycket att göra med
moderna tv-serier såsom Dragonball, Pokémon, Beyblade, Digimon, med flera, som alla följer
japanskt manga-manér. Flertalet manga-serier har även publicerats i Sverige sedan år 1999 från
bland annat Bonniers förlag, bland annat serien Dragon ball. ”2009 är ett jubileumsår för Dragon
ball. Det är nämligen tio år sen Bonnier Carlsen började ge ut Dragon ball och mangan har, bara i
Sverige, sålt i över 1,5 miljoner exemplar!” (www.bonniercarlsen.se 2013-04-14)
(Komplett frågeformulär och omröstningsresultat, se bilaga 3, 4)
6:6 Sammanfattning inför gestaltning
Den teoretiska grunden var nu lagd. Med följande data skulle informationsartefakten gestaltas:
Barnböckerna jag hade studerat visade exempel på att en illustrerad berättelse kan användas för att
lära ut något.Vetenskapliga artiklar bekräftade att serier är gångbara i läromedel och
instruktionsmedel. EEM menade att tidigare informationsmaterial om källsortering man använt i
Eskilstuna har innehållit liknelser i form av faktaexempel, vilket hade visat sig effektivt.
Faktaexempel från exempelvis Avfall Sverige. EEM önskade även att deras färgstandard skulle
finnas i informationsartefakten. Faktaböckerna jag läste gav information om källsortering och gav
fakta så som nedbrytningsprocessen av skräp. Håll Sverige rent samt EEM bekräftade och
kompletterade dessa uppgifter. Rune Pettersson hade i sin avhandling definierat den målgrupp jag
hade (barn i åldern 8-10) tillräckligt utvecklade i sin bildförståelse för att förstå ett
informationsmedium där de behöver förutsäga händelser och förstå sammanhang. Jag beslutade att
lämpligt informationsmedium för detta ändamål var en serietidning. Flertalet böcker och
vetenskapliga artiklar bekräftade att serier är gångbara som läromedel och instruktionsmedel.
För att fastställa bildmanér utfördes en bildutprovning, resultatet visade att barnen helst skulle vilja
se informationen gestaltad i japanskt manga-manér.
Efter att ha sett på behovet på skolan, undersökt lämpligt informationsmedium, undersökt tidigare
information om källsortering, samt sett resultaten efter studiebesöken drog jag slutsatsen att
informationsartefakten skulle bli:
En informativ mangaserie som informerar barn om källsortering och motiverar dem, genom
faktaexempel, att utföra källsortering.
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7. Gestaltning

7:1 Serie i färg eller svartvitt
Serierutorna blev slutligen tecknade i svartvit,
med undantag för vissa detaljer i som fick färgläggning.
Det fanns tre goda skäl till att utforma serien på detta sätt.
1. För att gestalta manga-manér 2. För att uppnå popout effekt och likhetsprincip 3. För tidsmässig och
ekonomisk aspekt.
7:1.2 Gestalta manga-manér
För det första hade resultatet av manér-utprovningen
visat att barnen föredrog serier tecknat japansk mangamanér. För att teckna en serie så nära manga-manér som
möjligt bestämde jag att inte använda färg. Svartvita
bilder, med undantag för omslaget, är typiskt för japanska
serier. Frederick L Schodt (1983) bekräftar detta:
"The cover and the first few pages are printed in eyecatching color on glossy paper, but unlike American
comics the stories inside are in monochrome. As if to
compensate, the first story may be printed in black ink
with one color – such as red – overlaid. For variation, the rest of the stories may be printed on
different shades of opaper, usually rough and recycled" (1983, s.13). Schodt menar alltså att en
omslaget brukar tryckas i färg men att innehållet trycks i svartvit är typiskt för manga. Likaså menar
Thierry Groensteen (1991) att vissa delar i serien publiceras i färg men att svartvit är standard:
"Quelques titres paraisses en couleurs, mail le noir et blanc constitue la norme." (1991, s.20)
Även de manga-serier Bonnier Carlsen har gett i Sverige har publicerats i svartvit.
Jag kontaktade Fredrik Strömberg, ordförande för Svenska Seriefrämjandet och frågade vad han
ansåg om saken. Strömberg menade att svartvita bilder är typiskt för manga.
Jag kontaktade även Simon Lundström svensk manga-översättare, föreläsare och lärare. Även han
menade att svartvita bilder är vanligast i manga. Delvis av med anledning av att serier kommer ut
veckovis i Japan och man hinner därför inte färglägga dem men också för att det blir billigare att
producera. Jag anser att Strömberg och Lundström har god insikt i ämnet manga. Strömberg är
författare till böckerna ”manga! Japanska serier och skaparglädje” och ”mangabiblioteket” och
Lundströn har sedan 2003 översatt ett stort antal manga till svenska. Bland de mer kända titlarna
finns One Piece, Mästerdetektiven Conan, Neon Genesis Evangelion, Full Metal Alchemist m.fl.
Med detta till grund drog jag slutsatsen att inte använda färg i serien för att uppnå manga-manér.
Jag studerade också handböcker för hur man tecknar manga. Genom att teckna figurerna med vissa
anletsdrag, hållning, frisyrer, uttryck med mera, kan man närma sig manga-manér. Till stor hjälp var
handboken How to draw manga volume 1: Compiling Characters av Tatsuhiro Ozaki.
7:1.3 Pop-out effekt och likhetsprincip
Genom att låta vissa delar av serien vara färglagda kunde s.k. pop-out effekt uppnås (se Kap 7:7.3
Pop-out effekt) samt likhetsprincip (se Kap 7:7.4 Likhetsprincipen).
7:1.4 Tidsmässig och ekonomisk aspekt
En annan anledning till svartvit serie var att arbetets tidsbegränsning. Det fanns helt enkelt inte tid
att teckna varje ruta lika detaljrikt i färg, som exempelvis omslaget till serien. Detta förde även
tankarna till den ekonomiska aspekten. För att framställa materialet så snabbt och kostnadseffektivt
som möjligt skulle svartvit vara en bra lösning delvis för att spara in på tid men också för att spara
in på tryckkostnader. Rune Pettersson understryker att den ekonomiska aspekten är viktig när
informationsdesign skall formges: ”Formen skall underlätta användningen, vara estetiskt tilltalande
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och anpassad efter krav på ekonomi, material, människa, miljö, organisation och teknik.”
(2004, s.15)
Under min tid på MDH läste jag kursen Grafisk produktion. Vi fick där i uppgift att illustrera en
trycksak. Kursansvarige lärare Peter Johansson sade under kursen att omslaget skall representera
delar av innehållet och ge läsaren en känsla av vad som komma skall. Detta tillämpade jag i
framställandet av manga-serien. För att läsaren skulle få en känsla av innehållet bestämde jag att
teckna en scen ur serien som speglade seriens handling, nämligen karaktärerna som tittar på en
papperskorg full av skräp. Detta omslag valde jag att färglägga då färg på omslaget var vanligt
förekommande hos manga.
7:2 Semiotik i serien
För att förstärka vissa uttryck i serien valde jag använda mig av semiotik, genom till exempel flugor
som indikerar stank, klocka indikera tid, glödlampa indikera idé etcetera.
I början av serien bär familjen ut sina sopor för att kasta dem. För att förstärka uttrycket av
illaluktande sopor tecknade jag flugor som svävade över skräpet. Tanken med flugorna var att de
skulle indikera stank. Frågeformuläret barnen svarade på gav en fingervisning om vad barnen hade
för referensramar kring källsorteringens alla delar glas, kartong, plast etcetera. Mjölkkartong var
exempelvis bilden av kartong som de flesta barnen delade med varandra. Detta gav mig insikt kring
vad barnen redan kunde om källsortering och gav idéer till att illustrera symboler av soporna som
skall sorteras på ett sätt som barnen kände igen.
7:2.2 Tidsenlig eller otidsenlig symbol
Vid ett tillfälle i serien använde jag mig av en bild som jag ansåg var symboliskt effektiv,
en äldre typ av klocka i form av ett fickur. Mitt syfte med denna bild var att ge en bild av tid. Jag
ställde mig först frågan om klockan var för omodern och därmed kunde skapa förvirring hos barnen
då klockor ser annorlunda ut i dagens samhälle. Det kan tyckas att en modern klocka borde
användas istället för att göra bilden mer tidsenlig.
Under mitt besök på Edwardlundsskolan frågade jag barnen om vilka tecknade serier de läste eller
såg på TV. Förutom alla moderna tecknade serier brukade många av barnen även se på äldre serier
som var egentligen var aktuella mellan 40- och 60-talet. Exempel på sådana serier är till exempel
Kalle Anka, Tom & Jerry och Scooby Doo som ofta visas som repriser på TV kanaler som till
exempel Cartoon Network. Enligt min undersökning som visade på att barnen läste äldre serier drog
jag slutsatsen att föremål som till exempel en gammalmodig klocka inte skulle vara helt obekant för
barnen då dessa ofta förekommer i äldre serier. Skulle istället en modern klocka användas finns
flertalet modeller att välja mellan och det skulle snarare förhindra att förmedla bildens innehåll och
dess betydelse än att ge effekt. Även om ett fickur kanske inte används i samma utsträckning idag
som förr i tiden behöver det inte betyda att mottagaren inte förstår vad det är han/hon ser. Ett
riddarsvärd är exempel på ett föremål som inte används i dagens läge men känns än dock igen av de
flesta. Jag anser att ett gammalt fickur är en tillräckligt inarbetad bild för att den skall kunna brukas
i en serie för barn. Disketten och telefonluren är till exempel sedan en lång tid inaktuella föremål
men trotts detta används de fortfarande som inarbetade symboler. I moderna skrivprogram finns
bilden av en diskett för funktionen spara och på moderna mobiltelefoner finns telefonluren på
knapparna för svara eller avsluta samtal.
7:3 Djur som karaktärer i serien
Att förmänskliga djur och göra dem till karaktärer är en vedertagen metod inom serieteckning.
Samtliga av Walt Disneys karaktärer, såsom Kalle Anka, Musse Pigg, Djuren i Djungelboken,
Bambi etcetera, är exempel på detta. Fridell (1977) menar att man kan närma sig barnen genom att
använda sig av djur i huvudrollerna. I det här fallet talar Fridell om illustratören Richard Scarrys
djur: “Många barnboksförfattare, däribland Scarry, använder djur i sina berättelser som ett led i
adaptionsprocessen. Djuren blir ett sätt att “tala barnspråk”. Scarry själv anför bland annat
psykologiska och pedagogiska skäl för sitt användande av djur i människors samhälle.”
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(1977, s.112). Jag bestämde dock att inte använda djur som huvudkaraktärer i serien, detta delvis
med anledning av att serien skulle återspegla den verkliga situationen men också för att serien
skulle komma att innehålla djur i naturen skadas av miljöförstöringen som orsakas av människor.
Skulle huvudkaraktärerna (människorna) ta skepnad av djur i det här fallet skulle det då ske en
paradox i och med att djuren skulle förekomma både som orsak och som utsatt för
miljöförstöringen. Däremot tänkte jag förmänskliga djuren i serien för att de skulle kunna agera
som seriefigurer och tala på barnens nivå.
7:4 Genusperspektivet
En fråga jag ställdes inför var genusperspektivet i serien. Den grundläggande idén jag hade till
seriens handling var att en av de tre karaktärerna upplyser för de andra om innebörden av
källsortering. Jag resonerade kring huruvida pappan, pojken eller flickan var lämplig för detta.
Skulle pappan beskriva för barnen skulle berättelsen bli en tillrättavisning från en förälder och jag
ansåg inte att detta vore en bra lösning. Efter tidigare samtal med Rektor Bo Söderberg på
Edvardlundsskolan menade han att barnen behöver förstå bakgrunden till varför de skall källsortera,
inte att de skall källsortera med andledning av att Mamma eller Pappa säger åt dem utan för att
annars drabbas miljö, djur och natur. Jag ansåg det då bättre att ett barnen i serien beskriver
källsorteringen. Nästa fråga jag stod inför var huruvida pojken eller flickan skulle berätta om
källsorteringen. Jag bestämde mig för den yngre flickan, av den enkla anledningen att hon var
yngst. EEM menade i sin informationsfolder Källsortera! ABC att källsortering är barnsligt enkelt.
Jag ansåg då det som mest lämpligt att den yngsta av de tre skulle berätta om källsortering då den
skall framstå som så enkel att även de yngre kan förstå budskapet och ta det till sig.
7:5 Seriens upplägg
Efter de fakta jag funnit under förstudien till denna serie samt fått ta del av behovet från skolan
beslutade jag att serien skulle bestå av tre grundläggande delar.
1. En motiverande del som genom fakta motiverar varför man bör källsortera.
2 En informativ del som beskriver rent praktiskt hur källsortering går till.
3. Samt en blandning av information och motivation. Till exempel Informationen
“stålet från en årsförbrukning kapsyler räcker till 2200 nya bilar.” Motiverar att börja källsortera.
7:6 Storyboard
Vid återkommande tillfällen under min tid på MDH har jag
arbetat med storyboards det vill säga att skissa fram ett scenario
på det som senare skall tecknas. Under exempelvis kursen
Informativ animation fann jag denna metod som väldigt effektiv
för att få en överblick på det jag planerade att gestalta. Denna
metod tog jag även till i detta projekt. Ozaki (1999) menar att
man skall skriva ner seriens handlingsscenario innan man
tecknar: “Of course you think about the script, and there are
various ways you can do this. You should jot down the outline.
In japanese we use the word “urotto” from “plot for this first
rough draft. […] Next, write out the plot developments, one to a
page.” (1999, s.9) Därför skrev jag ner idén till handlingen
innan jag gjorde första skissen. På detta sett kunde jag tidigt få
en översikt om hur serien skulle se ut
och text var enklare att redigera än att sudda och ändra i en
skiss.
För större bild: se bilaga 12
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7:6.2 Seriemanuset kort sammanfattat:
Ruta 1-4. En pojke, hans yngre syster och deras Pappa skall kasta skräp. Soptunnan är full av skräp.
Ruta 5-6. Vi måste börja källsortera! Säger flickan. - Äsch! Varför skall man källsortera? Fnyser
pojken. - Därför djur, natur och människor skadas av allt skräp som inte återanvända. Säger flickan.
Ruta 7-9. Flickan berättar vidare om hur mycket skräp som kastas per år, hur människor och djur
drabbas av detta och hur lång tid det tar för skräpet att brytas ned.
Ruta 10. - Oj! Hur vet du allt det där? Frågar pojken. - Det berättade fröken i skolan, har inte eran
fröken berättat om källsortering?
- Njaaa, hehe, kanske. Skrattar pojken.
- Hur går det då till med källsortering? Frågar Pappan.
Ruta 11-13. Beskriver källsorteringsprocessen.
Ruta 14-16. Tre liknelser som beskriver hur källsortering hjälper miljön.
Ruta 17-19. Efter en tids källsortering säger pojken: - Källsortering låter ju toppen! Kom så tävlar
vi om vem som kan samla flest kapsyler!
– Slut
7:7 Informationsdesign i serien:
Förutom seriens kraft att vara informationsbärare, har jag använt flera informations designsprinciper i framställandet av seriens bilder.
7:7.2 Linjetjocklekar
I och med att serien till större delen var svartvit behövdes noggrant linjearbete för att skapa
tydlighet. Genom att teckna olika linjetjocklekar i exempelvis teknisk illustration kan man uppnå
tydlighet. Inom informationsdesign talas det ofta om “linje mot luft” det vill säga konturlinjen som
skall tecknas tjockare. Frohm (2004) skriver följande om denna teknik: “Linjetjocklekar är viktiga
att tänka på i svart-vita linjeteckningar. Att göra bilden helt igenom med tunna linjer gör den blek
och att bara använda tjocka linjer gör den svart och “tung”. Låt linjetjocklekarna variera och skapa
på så sätt en mer “levande” bild. En bra tumregel är att använda en grov linje mot luft, objektets
ytterkontur, en mellantjock linje på utåtstående detaljer inom objektet och tunna linjer till objektets
innanmäte.” (2004, s.124) Enligt Frohm kan man alltså genom att variera linjetjockleken och
strategiskt placera dem i bilden, skapa
tydlighet. Jag kände mig övertygad om att
denna teknik även kunde appliceras på
serieteckning. Enligt Martin (2005) är
linjetjockleken och känslan att variera den,
väldigt viktigt för att skapa en tydlig serie:
”Inking is important largely because pencil
lines are much harder to reproduce than
bold, black line art. It’s also more difficult
to create a variety of line weights and
textures with a pencil than with a brush or
crow-quill pen.” (2005, s.2) Med detta i
åtanke tuschade jag blyertsskisserna digitalt
och varierade ständigt linjetjocklekarna för
att skapa tydlighet.
Bild: Ett exempel på hur jag arbetade med linjetjocklekarnas variation i serien, tunnare linjer i
figurernas innanmäte och tjockare runt deras konturer. Lägg särskillt märke till soptunnan i mitten
som har tjockast kontur, detta för att få den att hamna i fokus.
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7:7.3 Pop-out effekt:
Genom att teckna serien svartvit och endast använda visst färgsättning kunde ett viktigt
kontrastvärde uppnås. I bilderna som beskrev källsortering hade jag tecknat alla typer av sopor
grupperade var och för sig, glas-, papper- och plastförpackningar osv. På nästa sida skulle dessa
sopor sorteras i respektive sopkärl. För att förstärka kopplingen mellan sopor och kärl valde jag att
ha en färgad cirkel bakom varje skräpsymbol som matchade en färgad cirkel på rätt sopkärl.
Färgerna jag använde var den standard som EEM hade utnämnt i sin informationsbok Färgsortera!
ABC. Genom att endast färglägga denna del tillför det två saker till serien. För det första ger det
ökat kontrastvärde på den delen av serien som egentligen är viktigast, nämligen källsortering.
För det andra skulle lösningen med de färgade cirklarna visa EEM’s färgsorteringssandard och
dessutom få den att synas tydligt då övriga serien skulle vara helt svartvit. Inom informationsdesign
talas det om s.k. pop-out effekt vilket innebär att något sticker ut rent visuellet i ett visst
sammanhang. Ware (2008) beskriver detta närmare: “The strongest pop-out effekt occur when a
sinle target object differs in some feature from all other objects and where all the other objects are
identical, or at least similar to one another.” (2008, s.29) I det här fallet skulle de färgade delarna av
serien bidra till en pop-out effekt då de skiljer sig från merparten av den övriga serien som är
svartvit.
7:7.4 Likhetsprincipen
Ett annat återkommande begrepp inom informationsdesign är likhetsprincipen eller similarity som
det heter på engelska. Likhetsprincipen innebär att människan har en förmåga att koppla samman
objekt som ser lika ut. Det gäller inom allt som sker i vår miljö, även de bilder vi ser.
Hemsidan www.formulate.com, onlinehandbok för informationsdesign, beskriver bakgrunden till
likhetsprincipen ”The principle of similarity is quite straightforward: things that look similar are
assumed to be related in some way. This is a sensible assumption if you think about the world
around you. Parents and children (usually) look similar, as do creatures from the same species.”
(www.formulate.com 2011-08-18) Pettersson (2002) nämner även om hur färger kan användas för
att nyttja likhetsprincipen: “In accordance with the ”theory of similarity or the ”similarity law”, we
tend to group impressions on the basis of their similarity. Objects sharing similar characteristics,
such as colour, orientation, pattern, shape, size, texture, value are seen together and belong
together.” (2002, s.241)
Jag beslutade att använda mig av likhetsprincipen för
att förstärka kopplingen mellan sopor och sopkärl i
serien. För att länka samman bilderna på källsorterat
skräp, i ruta 9, 11 och 12, med sopkärlen i ruta 13
kunde även här färgerna bidra till effekt. Idén med
färgen och dess pop-out effekt, nämnd i kapitel 7:7.3,
skulle nu även bidra till sammankoppling mellan
bilderna genom likhetsprincipen. Genom att
färglägga en fylld cirkel bakom varje typ av skräp
och sedan använde samma färgade cirkel på
sopkärlen uppstod likhet mellan de olika
serierutorna. Även om användandet av färg i en
mangaserie stred mot mitt tidigare beslut att teckna
svartvit skulle serien vinna på att innehålla enstaka
delar i färg. Merparten av serien skulle bli i svartvit
och de enstaka färgade fälten skulle få mer
uppmärksamhet enligt bra informationsdesign.
Bild till höger: Färgen fick nu tre funktioner i serien; EEM’s sorteringsfärger fick synas, färgen
bidrog till pop-out effekt som satte sorteringsfärgerna i fokus samt att soppornas tillhörighet till
respektive sopkärl kunde förstärkas genom likhetsprincipen med färg. Följ de röda linjerna för att
se sambandet. För större bild: se bilaga 13
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7:8 Resultat av gestaltning
Serien i sin helhet resulterade i ett omslag och fyra seriesidor. Den första sidan i serien fungerade
som en introduktion till problemet med källsortering (familjen upptäcker att papperskorgen är full)
de övriga tre sidorna innehöll tre faser; en motiverande del, en informerande del och en del med
blandning av information och motivation.
Den motiverande delen
berättade om att vi måste börja källsortera, annars drabbas djur, natur och människor. Kastas skräp i
naturen tar det många år för naturen att bryta ner det.
Den informerande delen
beskrev rent praktiskt hur källsortering går till, vilka sopor som sorteras, hur de sorteras och i vilket
sopkärl de skulle slängas. Här presenterades även EEM’s färgstandard.
Den informerande och motiverande delen.
Denna del innehöll information om varför det är bra att källsortera och vad vi kan göra för bidra till
en bättre miljö. Genom att visa att läsaren exempel på hur han/hon kan vara med bidra till en bättre
miljö kan vederbörande bli motiverad till att börja källsortera. Ett exempel kan vara: “Om alla
svenskar återvinner sina kapsyler under ett år skulle stålet från kapsylerna räcka till 2200 nya bilar
varje år!”.
Efter godkännande från EEM om folderns faktainnehåll kontaktade jag Edvardlundsskolan
och presenterade materialet för rektor Bo Söderberg. Även han godkände materialet. Serien var nu
klar och redo för utprovning.

För större bild: se bilaga 13
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8. Utprovning
Nu återstod det att se vad barnen tyckte om serien. För att få svar på detta utförde jag ännu ett
frågeformulär som barnen fick fylla i efter att de hade läst serien. Frågorna var som följer:
Var serien svår att läsa?
Var serien rolig att läsa?
Vad tyckte du om stilen serien var tecknad i?
Var det något du inte förstod i serien?
Har du lärt dig något av serien?
Känner du dig mer motiverad att börja källsortera efter att ha läst serien?
Har du några egna tankar om serien?
Serien skulle visa sig få ett generellt bra intryck på eleverna.
På frågan Var serien svår att läsa? Svarade 22 utav 25 NEJ i Klass 2E och i Klass 4D svarade 20
utav 23 NEJ. Med dessa siffror kunde jag fastslå att språket var på bra nivå för elevernas
läsförståelse, både i klass 2 och 4. Ingen av eleverna uppgav heller att det det fanns något i serien
som de inte förstod
24 av 25 i klass 2E och 20 av 23 i klass 4D ansåg att serien var rolig att läsa. Kommentarer från
barnen var bland annat att de tyckte om seriefigurerna, att de tyckte om tecknarstilen och att
tecknarstilen gjorde det roligare att läsa. Alla barnen i Klass 2E ansåg att de hade lärt sig något av
serien. I Klass 4D ansåg 16 av 23 att de hade lärt sig något. Enligt barnens kommentarer hade de
lärt sig hur man källsorterar, varför man skall källsortera och varför källsortering är viktigt.
Några egna kommentarer från båda klasserna var att texten var för liten och att de gärna hade sett
serien i färg. För närmare statistik; se Bilaga 5 och 6 Elevernas kommentarer kring serien
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9. Slutsats

9:1 Svar på frågeställning
Frågeställningen inför detta arbete var:
Hur kan man med bilder tydligast informera och motivera barn klass 2-4 att källsortera?
Arbetets resultat gav slutsatsen:
Genom att framställa en informationsfolder i form av en serietidning, som dessutom är tecknad i ett
manér som barnen själva valt, får man ett slagkraftig informationsmedium som tilltalar och
informerar barnen på ett roligt sätt. För att tydligt informera och motivera barnen om
källsorteringsprocessen skall den beskrivas på ett grundläggande sätt, med exempel som visar hur
källsortering bidrar till en bättre miljö. På detta sätt kan barnen se hur de själva kan vara med och
delta och bidra till en bättre miljö. En svartvit manga-serie har också sina fördelar informativt då
utvalda delar kan färgläggas. Detta bidrar till pop-out effekt dit extra uppmärksamhet skall riktas,
likhetsprincip där delar skall kopplas ihop samt visa EEM's källsorteringsfärger på sorterade sopor
och deras sopkärl.
9:2 Svar på delfrågor
För att nå fram till detta resultat fick följande delfrågor besvaras:
9:2.2 Vilket informationsmedium är lämpligt?
Under arbetets gång sökte jag efter effektiva sätt att berätta och lära ut. Jag gjorde då
efterforskningar kring huruvida serier var effektfulla i läromedel och instruktionsmedel,
vilket senare kunde bekräftas genom litteratur och artikelstudie.
9:2.3 På vilken nivå skall informationen ligga?
Den språkliga nivån var en viktig aspekt i arbetet. Målgruppens läskunnighet är väldigt spridd (barn
i klass 0 till 6). Efter samtal med skolans lärare beslutade jag att anpassa materialet till klass 2 till 4.
För att ta reda på vilken nivå som informationen och berättandet skulle ligga, rent språkmässigt och
informativt, undersökte jag vad som tidigare skrivits för barn om källsortering. Efter att ha studerat
barnböcker kunde jag anpassa mitt språk efter dessa.
9:2.4 Hur motiverar man eleverna att källsortera?
EEM lade fram förslaget att använda faktaexempel för att motivera till källsortering då det tidigare
hade visat sig vara ett effektivt sätt att informera. Dessa fakta exempel fanns att hämta från
www.sopor.nu. Faktamässig grund kring källsortering och miljöförstöring kunde jag fastställa
genom att jämföra faktaböcker i ämnet samt att intervjua EEM om källsortering och miljöfrågor.
Folderns upplägg med informerande del och motiverande del visade sig lyckad då barnen både tog
till sig informationen och även motiverades att börja källsortera (detta enligt sista utfrågningen).
9:2.5 Vilka bilder tilltalar och informerar eleverna bäst?
Efter utfrågningen av bildmanér kunde jag fastställa att serier i japanskt manga-manér uppskattas
bäst av barnen. I och med att barnen tyckte manga var roligt att läsa, kunde jag här koppla manga
till fun-factor vilket är lyckad design för barn.
9:2.6 Hur skall informationen anpassas för eleverna?
Efter beslutet att gestalta en serie i japanskt manér kom frågorna hur man närmar sig detta manér på
bästa sätt, med inspiration från diverse japanska serier kom jag fram till att gestalta serien i svart-vit
för att efterlika manga-manér. Jag undersökte även hur figurerna skulle tecknas för att efterlikna
manga så mycket som möjligt. Serien blev sedan ett slagkraftigt informationsmedium. Detta genom
en retoriskt effektivt berättad serie, varierande linjetjocklekar för extra tydlighet,
pop-out effekt för att belysa viktiga delar samt likhetsprincipen för att koppla hur soporna skulle
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sorteras i källsorteringsprocessen. Färgerna som användes i serien stämde sedan med EEM's
färgstandard vilket var önskemålet från EEM.
9:2.2 Ska arbetet avgränsas?
Serietidningens målgrupp skulle fastställas: både utländska och svenska elever var mottagliga för
detta material. Men på grund av språkmässiga och bildkulturella skillnader beslutade jag att gestalta
materialet på svenska. Projekt avgränsades till att framställa en informationsartefakt som beskrev
källsorteringsprocessen.
9:3 Resultat
Av resultatet att döma efter utprovningen kunde jag fastslå att en serietidning, i det här fallet en
manga-serie, var mycket effektivt medium för att framföra budskapet om källsorteringsprocessen
till barnen. Resultat uppskattades både av elever och lärare.

10. Förslag till vidare forskning
Då några av skolbarnen ansåg att seriens samtliga sidor borde vara tryckta i färg. Som förslag till
vidare forskning skulle man kunna fråga sig om det finns flera sätt att uppnå pop-out effekt och
likhetsprincipen än att förlägga enstaka partier. Kan kanske pop-out effekt och likhetsprincipen
uppnås genom olika konturer eller symboler? Man skulle även kunna göra en större undersökning
huruvida färglagda serier är mer informativa än svartvita.
När skolan lät trycka upp serien tryckte man den i A5-format, en del av barnen ansåg då att seriens
text var för liten. Detta skulle enkelt kunna lösas genom att trycka serien i dubbelvikt A4-format
istället, vilket är seriens avsedda format. Layoutfrågor och formgivningen av serien skulle kunna
utvecklas.
Under mitt arbete med serien kunde jag inte hitta några vetenskapliga artiklar eller böcker som
berörde informationsdesign anpassat för barn. Detta skulle förslagsvis vara en utmaning för vidare
forskning. Frågor anknutna till informationsdesign skulle då kunna vara; hur fungerar barnens
perception? Hur tolkar barn bilder? Hur mycket information kan ett barn ta in och minnas?
För att göra serien mer informativ skulle man kunna lägga till interaktion i serien. Till exempel låta
barnen färglägga serien själva. Man skulle kunna undersöka om extra pysselavsnitt skulle öka
intresset och inlärningen hos barnen. Barnen skulle till exempel själva kunna sortera skräpet genom
att klippa och klistra i ett separat pyssel-kapitel.
Edwardlundsskolan hade ett samarbete med en skola i Italien. Deras ambition var att serien även
skulle kunna användas i Italien. Vidare forskning kan bedrivas kring hur serien skulle kunna
anpassas till Italien. Förutom språkmässiga skillnaden finns det kanske annan bildkultur att ta
hänsyn till, annat utseende på skräpet som skall återvinnas, annan sorteringsstandard etcetera.
Eller finns det kanske ett internationellt sätt att undervisa med serier som inte påverkas av nationella
eller kulturella skillnader?
Man skulle även kunna göra utprovningar på fler manér och kanske finna ett annat manér än manga
som är populärare och informativare för en bredare målgrupp. Intresset av manga kan förändras
med tiden i och med att barn präglas mycket av nya manér och nya serier via TV, serietidningar,
internet med mera.
Man kan också fråga sig om det finns fler effektiva sätt att genomföra undersökningar annat än
frågeformulär och manér-utprovning. Finns det kanske frågesporter, övningar, lekar eller andra
aktiviteter som är effektiva för att få svar på frågor från barnen?
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11:2 Elektroniska källor
www.avfallsverige.se - Avfall Sverige, intresse- och branschorganisation inom avfallshantering.
www.sopor.nu - Samarbetsprojekt mellan Avfall Sverige, Naturvårdsverket, El-Kretsen mfl.
www.hsr.se - Stiftelsen Håll Sverige Rent, opinionsbildande organisation som verkar för att minska
individens nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten.
www.bonniercarlsen.se – Bonnier Carlsen förlag, producerar samtliga manga-serier som säljs på
svenska i Sverige.

11:3 Artiklar
Motivating power of comic books. Av Dr. Bonny Norton. Professor och forskare vid University of
British Columbia, 2329 W Mall, Vancouver, BC V6T 1Z4, Canada
Maryland Comics in the classroom. Av Dr. Susan Sonnenschein. Professor i psykologi vid
University of Maryland Baltimore County. 1000 Hilltop Rd, Baltimore, MD 21250, United States
The comics and instructional method. Av Paul Witty. professor vid University of Pittsburgh,
4200 Fifth Ave, Pittsburgh, PA 15213, United States
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12. Bilagor

12:1 Intervju med Eskilstuna Energi och Miljö 2011-04-14
Vad är farligast för miljön?
- Elektroniksaker och batterier.
Vad kan hända om skräp sorteras fel?
- Det leder till extrasortering vilket är onödigt extraarbete. Maskinerna som återvinner soporna
kan dessutom gå sönder; hamnar glas i plastmangeln så går den sönder, om kuvert sorteras som
papper så kommer limmet från kuverten att täppa igen instrumenten som återvinner pappret.
Vad händer om skräpet hamnar i naturen?
- Det leder till miljöförorening. Människor och djur kan skada sig på vassa föremål som glas och
metall. Det innebär också en brandrisk då glasbitar kan genom starkt solljus antända exempelvis
tort gräs.
Vad använder EEM för metoder för att informera om källsortering?
-EEM’s aktuella informationsbok ”ABC”, Interaktiva datorspel, powerpoints och hemsidor såsom
www.eem.se, www.ftiab.se, www.sopor.nu samt www.avfallsverige.se.
Vad kan motivera barn att börja källsortera?
- Ge dem liknelser! Exempelvis “Metallen som går åt till alla kapsyler på ett år motsvarar
metallmängden i 2200 bilar”. Berätta för dem att alla drabbas om miljön förstörs. Förklara på
deras nivå. T.ex; Om vi inte har ren miljö så kan vi inte bara på sommaren, klimatet påverkas av
miljöförstöring vilket leder till att ingen snö faller på vintern, om miljön förstörs kan vi inte plocka
smultron på sommaren
Har ni exempel på miljöliknelser?
- 8000 kapsyler motsvarar en kaross till en volvo. Skulle alla glasflaskor som förbrukas i Sverige
under ett år ställas brevid varann på rad så skulle de sträcka sig ett varv runt jorden. Vi minskar
utsläppen med 70% om vi återanvänder papper. Biobränslet från ett toalettbesök motsvarar bränsle
för att färdas 40 meter med en biogasdriven bil. Biabränslet av 20 bananskal ger biobränsle för att
färdas 1 kilometer med en biogasdriven bil. 1 kilo återanvänd plast motsvarar 1,8 liter olja.
Har ni exempel på vart jag kan finna källor som bekräftar dessa miljöliknelser?
- Kontakta www.sopor.nu och www.avfallsverige.se.
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12:2 Bilaga 2. Mail till Erika Jedar 2011-04-14
Hur tar barnen emot ny information på Edvardlundsskolan idag?
Dagstidningar, internet, läroböcker, film, studiebesök, stenciler, trycksaker... något annat?
-Lärarprat och ”föreläsningar”.
Vad är det eleverna redan vet om källsortering idag? Har de koll på färgkoderna?
Vet de om vilka saker som kan källsorteras? till exempel glas, papper, plast etcetera.
- De är osäkra på färgkoderna och har dålig koll på vad som är vad.
Vad är det kring källsortering som eleverna inte vet?
- Färgkoderna och vad som skall sorteras och vad som återvinns. Vad händer med det som återvinns resp inte
återvinns.
Som jag sa till dig på telefon så upplever jag det som viktigast att barnen får lära sig varför det är så viktigt att
källsortera. Vad händer om vi inte källsorterar? Vad händer med vår miljö? Detta för att motivera barnen att självmant
vilja källsortera. till exempel inte panta burken för att läraren har sagt så, utan för att om den hamnar i naturen så skadas
miljön och därmed skadas vi människor. För att använda ett slitet begrepp: lära dem vett och etikett, fast på ett sätt som
får barnen att förstå att det dom gör bidrar till något bra för miljön!
Låter detta som ett bra syfte för informationsmaterialet?
-JA!
Hur skall man då gå till väga för att få barnen att förstå allvaret med att vårda vår miljö?
Skall man ta till liknelser? till exempel "Om vi inte källsorterar så händer detta...".
-JA!
Upplever ni det som ett problem att vissa barn inte tar källsortering på allvar? Hur märker ni det i så fall?
-Vi tycker inte att vi har gett barnen rätt förutsättningar för att fixa detta på ett bra sätt, tyvärr! Det blir ju ett
bekymmer inför framtiden.
Är det så att vissa barn kastar skräp utanför skräpkorgarna till exempel?
Om ja: Varför gör de så? Är det häftigt att göra tvärt emot? Känns källsortering löjligt?
Vad tror ni? Papperskorgar används, vi saknar dock kärl inomhus för att hantera detta på bästa sätt.
Har ni tips på någon handbok/litteratur som beskriver hur man med bild informerar på barnens nivå?
Eller en bara en bok som beskriver pedagogik på en grundläggande nivå?
-Vi känner inte till något bra just nu, kan det finnas hjälp att få från lärarprogrammet på MDH?
Sista och viktigaste frågan;
Vilken klass/klasser är lämpliga som målgrupp för detta projekt?
-Vi vill att klasserna 1-6 blir involverade. Kontakten med Italien ligger på 4-6.
Vi tycker att åk 1-3 är mest mottagliga och att informationsmaterialet skall ligga mot 2-4 utifrån läskunnighet osv.
Jag tror att seriemediet kan vara ett bra sätt att informera barnen då man kan på ett humoristiskt vis ta till sig
informationen lättare.
En förutsättning för att barnen skall kunna förstå en serie är det en förutsättning att barnen kan läsa och dessutom
förstå svårare ord som till exempel förpackning, återvinning, sophämtning m.m.
Är det stor skillnad på barnens läskunnighet och läsförståelse mellan klass 1-4?
-Jo, det är viss skillnad. I åk 2 har de flesta läskunnighet men kanske inte förståelsen riktigt. Jag tror ändå att det kan
funka med ett material som riktar sig mot 2-4, lika för alla.
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12:3 Bilaga 3. Utprovning på Edvardlundsskolan - Klass 2
Pojkar. Antal: 9
Vilka tecknade filmer tycker du om?
- Scooby doo, star wars clone wars, mumin, kalle anka, tom & jerry, svampbob fyrkant.
Har du några favorit TV-spel?
- Pirates of the carabian, james bond 007, Call of duty, Black ops, Halo Ridic, Trik brik, scooby
doo spel, king kong, Buzz, Robot Jam, gta iv, indiana jones.
Har du någon favoritserietidning?
- Kalle anka, kalle anka pocket, star wars, lego tidningar.
Varför tror du att källsortering är så viktigt?
- Det är bra för miljön, för att man kan göra om det flera gånger, det är viktigt med naturen, det
blir bättre för miljön, om vi inte hade källsortering så skulle luften vara giftig, det är viktigt, för att
jorden inte ska gå under! Att man inte häller olja i vattnet.

Flickor. Antal: 11
Vilka tecknade filmer tycker du om?
- Scooby-doo, Scooby-do på zombie-ön, tom & jerry, Snövit.
Har du några favorit TV-spel?
- GTA: San Andreas, Hello Kitty, Kneckt, Buzz, Spyro 2 och 3, Donky Kong.
Har du någon favoritserietidning?
- Spara och Slösa, Kalle Anka, Tom och Jerry, Hästar, Djurtidningar, Bamse.
Varför tror du att källsortering är så viktigt?
Bättre för miljön, Bra för naturen, Man kan göra om det igen, Det blir bättre för naturen, Viktigt för
naturen, För djur och växter dör annars.

Barnens bilder:
1. Glas: Vinfilaska, Coca cola flaska 3, Fanta flaska, Kaffekopp, Dricksglas,
2 Plast: Plastlinjal, BR påse, Spelförpackning, H&M postorderpåse, Plastpåse, Bubbelplast,
Hemköppåse, Handkräm tub, Plastgevär, Cooppåse, Plastflaska
3 Metall: Nyckel, Colaburk, konservburk, Bil, Majsburk, Smycken, Militärhjälm
4 Kartong: Kartonglåda, Leksakskartong, Mjölkpaket, Julakartong
5 Papper: Ritpapper, Serietidning, Tidning, Kalle Anka pocket, Toapapper
6 Matavfall: Hamburgare, Pizza, Äppelskrutt, Bröd, Bananskal, köttbit, Tårta.
Manérutprovning: Övertygande seger för bilden med manga-manér (15 av 20 röster)
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12:4 Bilaga 4. Utprovning på Edvardlundsskolan - Klass 4
Pojkar. Antal: 11
Vilka tecknade filmer tycker du om?
- Chowder2, Family Guy, Simpsons , Svampbob fyrkant, Tom och Jerry, Dumma mig,
Dunderklumpen.
Har du några favorit TV-spel?
- Fifa 11, World of Warcraft, Halo, Minecraft, Command and conquer zero hour, Lego Star Wars III
The Clone Wars, League of legends, Call of duty black ops, GTA IV, Mortal combat 4, NHL 10.
Har du någon favoritserietidning?
- Helge, Kalle Anka, Bamse, Kalle och Hobbe.
Varför tror du att källsortering är så viktigt?
- För att man skall kunna göra om sakerna så att det inte tar slut, Miljön förstörs, Annars går
jorden under! Annars förstör man miljön, Det är viktigt att källsortera för att få bättre miljö.

Flickor. Antal: 10
Vilka tecknade filmer tycker du om?
- Musse Pigg, Svampbob fyrkant, Simpsons, Family Guy, Lilo och Stitch, Corpse Bride.
Har du några favorit TV-spel?
- Kinekt, The Sims 3, Spiro, Sims, Super Mario Bros, Mario Kart, Fifa, Simpsons.
Har du någon favoritserietidning?
Kalle Anka, Hälge, nej, Kalle och Hobbe, Winx, Porträttet på vinden.
Varför tror du att källsortering är så viktigt?
- Det är bra för miljön, För det är bra för jorden, för att jorden inte skall gå under, Det får miljön
att må bättre och allt mindre utsläpp ökar, Allt fler kommer att bry sig om hur viktig miljön är!
För att om man kastar grejer på marken så förstör man miljön!

Barnens bilder:
1. Glas: Vinglas, fönster, glasflaska, ölflaska, dricksglas, vas, tv skärm,
2 Plast: Coca Cola flaska, smörpaket, plastpåse, schampoflaska, sugrör, linjal, fryspåse, icapåse,
plastficka, lego, plastlådor, spelkontroller,
3 Metall: Kattmat konserv, bil, kaviartub, bestick, majskonservburk,
4 Kartong: Mjölkkartong, juiceförpackning, äggkartong, flyttlåda, skokartong
5 Papper: Dagstidning, hushållspapper, skrivpapper, serietidningar, almanacka, toapapper,
6 Matavfall: Fiskben, äppelskrutt, potatisskal, smörgåsar, benrester, godis, grönsaker, frukt, korv,
köttbullar, bröd, korv med bröd,
Manérutprovning: Bilden med manga-manér fick mest röster (12 av 21 röster)
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12:5 Bilaga 5. Elevernas kommentarer kring serien – Klass 2E
Pojkar: 11 Flickor 14
1. var serien svår att läsa?
JA: 3 NEJ: 22
Om JA: Vad var svårt?
Det var för små bokstäver, Det var för mycket text.
2. Var serien rolig att läsa?
JA: 24 NEJ: 1
3. Vad tyckte du om tecknarstilen?
Fint och bra, Den var jättefin, Fin handstil och fina figurer, Dom var roliga att kolla på, Det var
ganska bra, Fint och jag skulle också vilja kunna rita så, Bilderna var fina, Den stilen var bra, Den
var mycket rolig och bra, Den var bra. Sån tecknarstil gillar jag.
4. Var det något du inte förstod i serien?
JA: 0 NEJ: 25
5. Har du lärt dig något av serien?
JA: 25 NEJ: 0
Hur man källsorterar och att det är bra för naturen, Hur många år det tog för naturen att bryta ner
skräp, Lite ord som jag inte förstod innan, Jag har lärt mig att det är bra att sortera, Jag har lärt
mig att källsortera, Att sortera rätt, Att soporna kan användas till bra saker! Att man inte skall
kasta skräp i naturen för att det är miljöförstöring!
6. Kommer du att källsortera mer efter att du har läst serien?
JA: 19 NEJ: 6
7. Har du några egna tankar om serien?
Serien är bra som den är, Jag tycker serien är bra, Den får folk att veta hur man gör, Dom var bra,
det var dom finaste gubbar jag set och pojken vid stranden var söt, det är bra att man påminner
barn och vuxna att källsortera, du borde vara berömd! Serien var bra men det fanns inte så mycket
att läsa, Henrik var bra på att rita.
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12:6 Bilaga 6. Elevernas kommentarer kring serien - Klass 4D
Pojkar: 14 Flickor: 9
1. var serien svår att läsa?
JA: 3 NEJ: 20
Om JA: Vad var svårt?
Det var för små bokstäver.
2. Var serien rolig att läsa?
JA: 20 NEJ: 3
3. Vad tyckte du om tecknarstilen?
Den var bra och rolig, Den var väl okey, Den var kanonbra men den vore bättre med färg, Snygg,
Den var riktigt häftig, Tecknarstilen var rolig, bra! Den blev lika lyckad som jag trott! Den var
mycket bra och fin, Det såg ut som riktig manga! Tecknarstilen gjorde det roligare att läsa, Det var
söt tecknarstil,
4. Var det något du inte förstod i serien?
JA: 0 NEJ: 23
5. Har du lärt dig något av serien?
JA: 16 NEJ: 7
Man måste källsortera annars förstörs världen, Att man skall källsortera, Att det är viktigt och bra
för miljön att källsortera, Jag lärde mig mer om källsortering! Jag har lärt mig att källsortera, Det
där med kapsylerna, Att det tar lång tid för naturen att bryta ner skräp, Jag har lärt mig att glas
kan användas flera gånger, Att 1 årsförbrukning kapsyler blir 2200 bilar,
6. Kommer du att källsortera mer efter att du har läst serien?
JA: 19 NEJ: 6
7. Har du några egna tankar om serien?
Jag önskar bara färg, Grymt lärorik och väldigt rolig, Jag tycker det var roligt att det var färg på
källsorteringen,Serien är bra som den är, Lite kort men rolig att läsa
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12:7 Bilaga 7. Bilder ur boken “Hjälp vår jord!” - Lauren Child.
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12:8 Bilaga 8. Bilder ur boken “Lotta-Lotta och Eken” - Eva Ohlsson Brandsma och Agneta Nordin.
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12:9 Bilaga 9. Olika seriemanér.
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12:10 Bilaga 10. Egna tecknade seriemanér.
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12:11 Bilaga 11. Barnens egna teckningar.
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12:12 Bilaga 12. Skisser.
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12:13 Bilaga 13. Seriens upplägg.
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13:14 Bilaga 14. Komplett serie (Skriv ut följande fyra sidor dubbelsidigt och vik på mitten för att få rätt form)
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