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Sammanfattning

Jag har i detta arbete tagit fram en bok för målgruppen barn i 5-7 års åldern som 
informerar om hur en slaktprocess går till. Boken ska vara anpassade efter 
målgruppen på så sett att de effektivt kan ta upp informationen men utan att bli 
skrämda av den. Detta är för att öka barns kunskap om matens ursprung.
  Böcker som hanterar liknande ämnen (döden och jakt) finns men de är skapade 
med ett annat syfte och förmedlar inte den information som ska kommuniceras 
med detta arbete.
  För att genomföra detta har jag gjort ett studiebesök på ett slakteri för att skapa 
en grundlig förståelse för hur en slaktprocess går till samt för att identifiera de 
största svårigheterna med att gestalta denna process. Litteraturstudier inom barns 
inlärning och psykologi har även genomförts för att kunna anpassa materialet till 
målgruppen.
  Resultatet utav dessa studier har legat i grunden till mitt förslag på denna 
barnbok som beskriver en slaktprocess med målgruppens behov i åtanke.

  
       

2



Abstract 

I have in this thesis produced targeted to children in the 5-7 years of age with 
information about how a slaughtering process works. The book will be adapted for
the target audience in such terms that they can effectively absorb the information 
without being frightened by it. This is to increase children's knowledge of the 
origin of food.
  Books dealing with similar topics (death and hunting) exist but they are created 
with a different purpose and does not convey the information to be communicated 
by this project.
  To accomplish this, I have made a study visit to a slaughterhouse in order to 
create a thorough understanding of how a slaughtering process works and to 
identify the main difficulties in visualizing this process. Literature studies in 
children's learning and phsykologi was also undertaken to adapt the material to the
target audience.
  The result out of these studies has been at the foundation for my work on this 
children's book that describes the slaughter process, with the target group's needs 
in mind.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Med dagens urbanisering växer barn upp längre och längre ifrån sitt ursprung. 
Vissa barn har inte fått se kor i verkliga livet och förskolepedagoger vittnar om 
barn som ritat fiskpinnar som simmar glatt i havet samt insisterar bestämt att 
köttbullar är gjorda på deg (Josephine A Andersson, förskolepedagog). 
  Kunskap om var maten kommer ifrån är viktigt då det är grunden för att ta 
hälsosamma beslut med hänsyn till sig själv, ekologin och framförallt djuren.
  Detta är en kunskapslucka som jag och Josephine A Andersson bestämde oss för 
att fylla när vi tog fram bokserien “Från gård till gaffel” år 2013. ”Från gård till 
gaffel” är en pedagogisk bokserie som kombinerar berättelse med faktadelar och 
tillåter föräldrarna själva välja ut vilka delar de vill läsa för sina barn. Som 
exempel så kan föräldrarna välja att endast läsa berättelsedelen för de yngre 
barnen och prata mer om informationsdelarna med de äldre. Hela boken avslutas 
med läs- och faktafrågor som uppmuntrar till diskussion mellan barn och vuxna 
kring bokens innehåll samt en ”rita själv”-del som uppmuntrar barnen både till att 
interagera med boken samt tänka själva på vad det faktiskt är de äter.
  Hittills så har just slaktprocesser varit något vi undvikit i ”Från gård till gaffel”-
böckerna av flera anledningar bl.a. att det är en invecklad process med många steg
som skulle ta upp för mycket plats. 
  Att det där finns en stor kunskapslucka blev tydligt under ett möte med 
grisbönderna från Nibble gård som uttryckte stor frustration mot folks okunskap 
och förutfattade meningar. Detta blev ännu tydligare under ett senare tillfälle då vi
stod tillsammans med dem i deras monter under invigningen av ICA Kvantum i 
Täby Centrum. Under den korta stunden vi stod tillsammans fick de ett flertal 
gånger förklara och försvara sina slaktmetoder. Något som bevisar att detta 
stämmer är den enkätstudie som Emelie von der Burg, student på 
veterinärprogrammet i Uppsala genomförde 2015. Denna enkätstudie riktas mot 
veterinärstudenter i årskurs 1 och 2 med läkarstudenter som referensgrupp. 
Resultatet av enkäten visar att även här finns det kunskapsluckor även om 
personerna i fråga studerar inom ämnet.
  Denna okunskap är ett stort problem då det hindrar konsumenter från att göra 
medvetna val gällande skonsamma slaktmetoder.

1.2 Syfte
I det här arbetet ska jag med hjälp av illustrationer presentera information om hur 
en slaktprocess går till. Detta är för att ge målgruppen kunskap inom detta område
i en tidig ålder samt ge dem en större medvetenhet om matens ursprung.
 Gestaltningen ska ta form i en illustrativ trycksak som ska kunna användas av 
A&L publishing (som extramaterial till boken ”Från gård till gaffel”).
  Denna trycksak skall följa ”Från gård till gaffel”s koncept och ska därför 
utformas på ett sånt vis att föräldrarna ska läsa med barnet.
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1.3 Målgrupp
Den primära målgruppen är barn mellan 5-7 års ålder med föräldrar som anser att 
kunskap om matvaror och dess ursprung är viktigt. Mer specifikt så riktar sig detta
arbete mot barn som inte fått möjligheten att skaffa sig en större erfarenhet av djur
samt natur och det är något deras föräldrar vill ändra på.
 Då denna trycksak är tänkt att läsas tillsammans med vuxen når jag även en 
sekundär målgrupp som är viktig, nämligen barnens föräldrar och anhöriga. 
Denna sekundära målgrupp är viktig då det är de som tar besluten om vilka 
produkter som ska inhandlas i butikerna.

1.4 Problemformulering & frågeställning
Jag har studerat hur den vanligaste slaktmetoden av nöt går till samt målgruppens 
förmåga att ta till sig information via bilder och hur deras syn på döden utvecklas. 

Den frågeställning jag jobbat med är: ”Hur kan jag använda bilder för att beskriva 
en slaktprocess samt anpassa materialet till målgruppen på sådant vis att de kan ta 
till sig informationen uta n att det upplevs som skrämmande?”

1.5 Avgränsning
Då artefakten är tänkt att vara ett extramaterial till boken ”Från gård till gaffel” 
skall arbetet är avgränsat så den kommer endast ta upp en utvald slaktmetod så att 
materialet inte blir för stort. Detta innebär också att den ska ta form i en trycksak 
som kan skickas med och/eller delas ut tillsammans med ”Från gård till gaffel”-
boken.
  I detta arbete skall en färdig trycksak tas fram men den behöver inte vara tryckt 
utan kan presenteras som pdf på skärm.

1.6 Definition
I detta arbete pratar jag mycket om moment och bilder som kan vara 
”obehagliga”, ”skrämmande” och ”otäcka”. Med dessa ord syftar jag på bilder och
moment som många som ej är bekanta med slakt och jakt inte ser så ofta. Det kan 
bero på att det syns blod, styckning eller liknande. Slakt är en process som 
omvandlar en levande varelse till en produkt och det är helt naturligt att de som 
själva inte är vana finner det obehagligt. Målet med detta arbete är att informera 
om hur processen går till och inte att uppmuntra till att ta ställning om vad man 
tycker om den. Därför är det viktigt att hantera dessa bilder och moment med 
eftertanke då starka känslor kan hindra en att ta in den informations som 
kommuniceras.
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2. Metod

I detta kapitel går jag igenom de metoder jag använt mig av i mitt arbete. Jag 
presenterar både de valda metoderna, anledningen till varför jag valde just dem 
samt vad jag ville få ut av att genomföra dem. Resultatet av dessa metoder 
presenteras i kapitlen 3. Teori och 4. Designprocessen.

2.1 Litteraturstudier
För att skapa en kunskapsöversikt genomfördes en litteraturstudie, detta gav mig 
en överblick över aktuell forskning och grundläggande kunskaper kring ämnet 
slakt. Exempel på litteratur som studerats är text om vilka regler och 
förhållningssätt gällande slakt vilket skapade en kunskapsgrund till studiebesöket.
  Djupare litteraturstudier har även genomförts inom ämnen som exempel visuell 
semiotik, barns inlärning, hur text och bild kan samverka, de gestaltlagar som är 
lämpliga att applicera m.m. Detta gav en  klarare bild av den nutida forskningen 
inom ämnena samt skapade riktlinjer som ska följas vid gestaltning. 
  Fördelen med litteraturstudier är att de snabbt låter mig skapa en grundläggande 
kunskapsöversikt i ämnen som är nya för mig. Litteraturstudier är även en metod 
som passar mig personligen då den låter mig ta in information i min takt och gör 
det lätt för mig att kolla upp det jag inte riktigt förstår.

2.1.1 Målgruppsanalys
För att ta reda på hur barn utvecklas samt tar till sig information samt uppfattar 
bilder i olika åldrar har en målgrupps analys genomförts. Då detta arbete även 
hanterar svåra ämnen som döden har det varit viktigt att ta fram information om 
vilken förståelse barn har om livets slut samt hur den ändras när barnen växer upp.
Denna analys har gjorts genom att studera litteratur inom de ovannämnda ämnena.

2.1.2 Omvärldsanalys
En analys av existerande barnlitteratur som tar upp ämnena död och slakt 
genomfördes. Denna analys var både till för att se om liknade material finns på 
marknaden samt se hur andra hanterat liknande ämnen. 
  Jag har tittat på de språk- och bildstiler som använts i de olika böckerna, samt 
hur de skiljer sig från varandra.
  Förhoppningarna var att denna omvärldsanalys ska visa olika sätt att hantera 
ämnena död och slakt vilket gör det möjligt att analysera för- och 
nackdelar de har.
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2.2 Studiebesök
Slakt är ett laddat ämne då det omvandlar en levande varelse till en produkt. 
Till stora delar går det att läsa sig till hur en slakt går till men hur det upplevs samt
vilka känslor som väcks är inget som går att finna i text. Därför genomfördes 
ett studiebesök med observation. En observation var att föredra i detta läge då jag 
önskade att samla information om ett skeende i en naturlig situation (Patel & 
Davidsson 1994, s. 74).
  Studiebesökets mål var att jag ska personligen få uppleva en slakt, känna de 
känslor som kan uppstå samt identifiera de moment som kan upplevas som 
otäcka. En fördel är att jag kom i kontakt med yrkesmänniskor på slakteriet och 
fick tillfälle att fråga dem om funderingar som kommit upp innan och under 
studiebesöket. 
  För att kunna ta tillvara på den information jag fick under studiebesöket och 
observationen anteknade jag stickord samt ritade skisser under besöket.   
Dessa blev grunden för de fältanteckningar som skrevs endast någon timme efter 
besöket och skapade förutsättning för att göra en meningsfull analys (Mange 
Holme & Krohn Solvang 1997, s. 116).

2.3 Kvalitativ intervju
Kvalitativ intervju av sakkunnig person inom pedagogik är en metod som 
användes då den öppnar för möjlighet till en fördjupad diskussion.  
Då den ägda kunskapen samt erfarenheten inom ämnet pedagogik är begränsad 
har denna typ av intervju hjälpt mig att finna nya perspektiv och få en djupare 
förståelse för ämnet (Widerberg 2002, s. 15). En fördel är att även texten kunde 
diskuteras och på så vis kvalitésäkras.
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3. Teori

I detta kapitel presenterar jag de teorier jag använt mig av i mitt arbete.  För att se 
hur jag applicerat teorierna i mitt arbete se kapitel 5. Gestaltningen. Att skriva 
detta kapitel har hjälpt mig att förstå dessa teorier och har även fungerat som ett 
bollplank som jag återgått till ett flertal gånger under arbetet.

3.1 Barns utveckling och inlärning
  Då detta arbete riktar sig till barn är det viktigt att viss kunskap  skaffas om 
målgruppen för att kunna utföra ett bra arbete. Den kunskap som är mest relevant 
för detta arbete är hur barns syn på omvärlden och dödlighet utvecklas samt hur 
de lär sig och tar in information med hjälp av bilder.

3.1.1 Empati, dödlighet och fantasi
Empati är något som är något som Askland och Sataoen definierar som: ”Ett 
empatiskt sätt att vara innebär förutom medkänsla att man bedömer andras sociala
och moraliska tillstånd och handlar därefter” (Askland & Sataoen 2013, s. 151). 
Empati är något barn utvecklar i ca. Tre- till fyraårsåldern då de lärt sig skilja 
mellan ”mig” och ”dig”, något som är nödvändig för att hålla distansen till den 
som har känslan och inte ryckas med av medkänslan (Askland & Sataoen 2013, s. 
151). Medkänsla är när någon kan urskilja och identifiera en känsla någon annan 
känner och känna samma känsla. Det är något de flesta barn är kapabla till redan 
de första dagarna efter födseln (Askland & Sataoen 2013, sid. 151). Barns 
förståelse för vad döden är samt vad den innebär är något som utvecklas gradvis 
ifrån att de föds till ca. Tioårsåldern (Björklund & Eriksson 2000, s. 26). Tidigt i 
livet (2-3 årsåldern) förstår barn att den som är död inte kan röra på sig och att det 
inte är samma sak som att sova, men de tror även att den som är död kan komma 
tillbaka (Björklund & Eriksson 2000, s. 23). Vid 6 årsåldern vet barnet  att den 
som är död inte kommer tillbaka samt att något händer med kroppen (antingen att 
den begravs eller kremeras), däremot så har de svårt att förstå att ingen kommer 
tillbaka från döden.  Att döden är något som händer alla kan fortfarande vara svårt
att förstå för ett barn i denna ålder. Insikten om att alla kommer att dö och att 
döden är oåterkallelig sker nån gång mellan åtta- till tioårsåldern (Foster 1990, s. 
66-69).
  Något som unga barn har är ett så kallat ’magiskt tänkande’ som innebär att om 
barnen inte ser ett klart orsakssammanhang så tror de att de själva har orsakat det 
som skett (Foster 1990, s. 77). T.ex. Om någon barnet känner är med i en olycka 
kan barnet tro att det skedde på grund av att hen tänkt något illa om den 
olycksdrabbade. På samma sätt kan barnets fantasi verka för att fylla i luckor om 
de undanhålls kunskap eller inte får förklaringar på det som hänt. Därför är det 
viktigt att vuxna talar och förklarar saker och ting för barnen på ett ärligt vis utan 
att ljuga eller undanhålla vissa delar (Foster 1990, s. 76-77). 
 Kunskap om hur barn tänker kring död samt de bästa sätten att möta frågor kring 
det och liknande ämnen är väldigt viktigt i detta arbete, både för att anpassa 
materialet efter målgruppen samt undvika att göra det skrämmande.
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 Barn i 6-7 års åldern börjar få en mer utvecklad koncentrationsförmåga och kan 
koncentrera sig under längre stunder. Det är även vanligt att barnen utvecklar ett 
starkt intresse för ett ämne och/eller skaffa sig samlingar som de lägger mycket tid
på (Grandelius, Lindberg & Lindberg, 2011b).
  En viktig faktor som påverkar barns inlärningsförmåga är kanalkapacitet. 
Kanalkapacitet är en benämning som syftar till en persons förmåga att överföra 
slumpmässiga informationsenheter från en tidpunkt till en annan. Vuxna har en 
kanalkapacitet som klarar av mellan fem till nio informationsenheter. När det 
gäller barns kanalkapacitet varierar det stort beroende på ålder, en femåring kan 
hantera ungefär fem informationsenheter medan ett åttaåring har ungefär samma 
kapacitet som en vuxen (Wood 1999, s. 44-45). Detta är viktigt att ha i tankarna 
vid utformning av artefaktern då det är icke önskvärt att överbelasta barnen då det 
kommer hindra dem från att komma ihåg och lära sig. 
  För att förbättra inlärningseffekten finns det i huvudsak två metoder att använda 
sig av. Den ena är upprepning av informationen som ska minnas och den andra är 
att skapa struktur samt ge informationen en mening (Wood 1999, s. 88-89).

3.2 Semiotik
Semiotik är läran om tecken vilket i sin tur är en grundförutsättning för all 
kommunikation (bortsett från ljud och kroppsspråk). Det betyder förstås att 
semiotik är ett otroligt brett ämne men i denna rapport fokuserar jag på den del 
som är mest relevant för detta arbete, nämligen semiotik i bilder.

3.2.1 Ikoner, index & symbol
Alla tecken består av innehåll (det betyder något) samt uttryck (det visar något) 
och går att bryta ner till tre olika delar: ikon, index och symbol (Bergström 2009, 
sid. 286). 
  Ikoner är den typen av tecken som kan ses i den meningen att tecknet liknar det 
den ska föreställa (Lindgren & Nordström 2009, sid. 39). Exempelvis om man 
finner en bild på en blomma i en botanisk trädgård så är det troligt att den bilden 
är en ikon som ska hjälpa oss att identifiera den verkliga blomman tack vare dess 
likhet.
  Index är ett typ av tecken som har ett orsakssammanhang som kan räknas ut 
(Lindgren & Nordström 2009, sid. 39). Ett exempel på detta är harspår i den 
nyfallna snön som fungerar som ett index på att här har en hare precis hoppat 
förbi.
  Symboler i kontrast till de andra två delarna är ett tecken som måste läras in för 
att få betydelse (Bergström 2009, s. 286). Exempel på dessa är de bokstäver som 
används i skriftspråk.
  Vilken av de tre delarna ett tecken ingår i beror förstås på åskådaren och de 
scheman den personen besitter.

3.2.2 Likheter och scheman
Vår uppfattning av bilder samt hur vi förstår dem styrs av de erfarenheter vi har 
av det bilden ska efterlikna. Stämmer erfarenheterna inte ihop med visualiseringen
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kommer det bli svårt för oss att läsa av bilden och förstå den. Hur vi lyckas tolkar 
en bild styrs alltså av semiotiska koder (Kjorup 2004, sid.61). 
  Vid avbildning är likhet mellan bilden och det som avbildas ett nödvändigt 
villkor för att skapa förståelse av vad den föreställer (Kjorup 2004, sid 62-63). Det
som avgör huruvida bilden liknar det som avbildas är åskådarens schema. Schema
består av två beståndsdelar nämligen perceptionscheman och bildschema. 
  Perceptionscheman är ett psykologiskt begrepp som bygger på att alla har en bild
i huvudet på hur något ska se ut. Det betyder att igenkänning av avbildningen sker
när bilden i tillräcklig grad motsvarar den bild vi har i huvudet av det avbildade 
(Kjorup 2004, sid. 73). 
  Bildscheman styrs däremot av konventioner gällande ett särskilt bildspråk. Dessa
kan skilja sig åt beroende på stil, genre, kultur, historia, kontext m.m. (Kjorup 
2004, sid. 66 och 73-74). Till exempel så förväntas olika typer av bilder finnas i 
barnböcker och vetenskapliga tidskrifter och om de byter plats kan det skapa 
förvirring samt oförståelse (speciellt i barnboken då de som läser vetenskapliga 
tidskrifter kan känna igen barnbilder från sin barndom men då barn som läser 
barnböcker troligtvis aldrig har läst en vetenskaplig tidskrift). 
  Dessa olika scheman har ett samspel och påverkar varandra. Till exempel så 
känner vi igen ting från vårar perceptionsschema som hus och bilar på bild 
samtidigt som bildschemat kan vara till hjälp att känna igen t. Ex. Exotiska  djur 
vid första besöket på ett zoo (Kjorup 2004, s. 74). 
  Detta är viktigt att ha i tankarna under designprocessen då målgruppen måste 
kunna förstå bilderna. Under arbetet fick jag ta ställning till huruvida jag ska 
illustrera objekt som de ser ut eller om jag ska ge dem mindre ändringar för att 
målgruppen ska känna igen det lättare.

3.3 Slutning
Slutning är namnet på det fenomen där man iakttar delar men uppfattar helheten 
(McCloud 1993, s. 63), d.v.s. Man fyller själv i de delar som saknas med hjälp av 
erfarenheter och/eller fantasi. Detta är något som är direkt nödvändigt i medier 
som tecknade serier och som jag kan använda i mitt arbete för att undvika bilder 
som väcker obehag. I serier använder de sig av övergångar från ruta till ruta och 
de kan placeras in i sex kategorier. Dessa kategorier är:
1. Ögonblick till ögonblick.
2. Handling till handling.
3. Objekt till objekt.
4. Scen till scen.
5. Detalj till detalj. 
6. Non sequitur.
Dessa kategorier är ordnade efter hur mycket slutning de kräver för att vi ska 
kunna länka ihop dem till en sammanhängande verklighet (McCloud, 1993, s. 70-
72). Den sista kategorin ger inget logiskt sammanband mellan rutorna alls.
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3.4 Text och bild i samverkan
Text och bild i kombination har möjligheten att förstärka ett budskap och/eller 
effektivisera kommunikationen av information. Kombinationen kan även skapa en
förbättrad inlärnings- och minneseffekt då de flesta har ett visuellt minne som är 
bättre än det verbala (Bergström 2009, sid. 288).
  För att skapa ett effektivs samspel finns det två olika metoder att använda sig av, 
dessa kallas att skapa harmoni eller disharmoni mellan text och bild.
  Harmoni är när både text och bild säger samma sak. Till exempel kan man i 
bruksanvisningar hitta texten ”Skruva ihop benet med bordsramen” i kombination 
av en bild där ett bordsben skruvas ihop med en bordsram. Detta skapar en tydlig 
instruktion där mottagaren förstår hur hen ska gå tillväga för att bygga sitt bord. 
Harmoni mellan bild och text funkar därför bäst när information, kunskap och 
instruktioner ska kommuniceras, däremot så förutsätter den att mottagaren är 
motiverad att ta emot budskapet. Dock så kan harmoni skapa en 
överkommunikation som gör en omotiverad mottagare passiv (Bergström 2009, 
sid. 289). Den här kunskapen är viktig då den har hjälpt mig att ta fram ett 
samspel som bidrar till bättre minneseffekt i gestaltningen.
  Disharmoni är när text och bild säger olika saker. Detta kan användas till att 
förtydliga, t. Ex. Använda en text för att fylla i eller klargöra något som 
tillhörande bilden inte kommunicerar. Exempel på detta är en serie där bilden 
visar de händelser som sker medan texten fyller i karaktärernas dialoger 
(Bergström 2009, sid. 288-289). Disharmoni är något jag använt mig av i de 
kritiska momenten för att berätta om det jag valt att inte ta med på bild.

3.5 Visualisering av händelseförlopp
Vid visualisering av händelseförlopp är en serie stillbilder att föredra (Pettersson 
1991, s. 150). Detta är för att en film även skildrar en berättelse så väl som 
händelseförloppet. En serie stillbilder har även den fördelen att de gör det möjligt 
för illustratören att betona de delar som är extra viktiga i processen (Eriksson 
2009, s. 157). Slaktprocessen är invecklad med många delmoment vilket gör 
denna metod lämplig att använda.

3.6 Informationsbilder
Vid skapandet av bilder vars uppgift är att informera är det viktigt att den som 
skapar bilden har ett mål i tanken samt att bilden är anpassad efter situationen och 
målgruppen. Bilden skall ha en sådan form att den tänkta mottagaren ska kunna 
förstå och tolka den på ett optimalt sätt. För att bilder ska vara informativa bör de 
uppfylla vissa kvalifikationer, dessa är:

 Bilden ska ha ett tydligt syfte.
 Bilderna bör kombineras med förklarande text.
 Informationsmängden i en enskild bild får inte vara för stor, detta kan 

undvikas med hjälp av att dela upp informationen i delbilder.
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 En tydlig ordning i bildpresentationen är viktig för att förmedla budskapet 
korrekt.

 Betydelsebärande och dekorativa funktioner får inte blandas.
 Färger och symboler ska användas på ett konsekvent sätt genom hela 

gestaltningen.
 Bilderna måste vara läsvärda, läsliga och läsbara. (Pettersson 2001, s. 16)

  Dessa kvalifikationer kan användas som en checklista vid framtagning av 
gestaltningen för att säkerställa bildernas informativa kvalitéer. 
  Att en bild har ett högt läsvärde innebär att den är intressant för läsaren.
När en bild är läslig betyder det att det är lätt att förstå vad den försöker förmedla 
och bestäms av bildens utförande.
Läsbar betyder i det här sammanhanget att bilden har funktionella egenskaper som
gör det möjligt för läsaren att ta till sig bilden (Pettersson 2001, s.23).
  Dessa teorier har varit en god guide under mitt arbete (speciellt under 
skissomgångerna) för att utvärdera huruvida bilderna håller måttet eller inte.

3.7 Gestaltlagar
För att få struktur och ordning i sitt material är det till fördel att använda sig av 
gestaltningslagar. 
De vanligaste av dessa är: närhetens lag, likhetens lag samt slutenhetens lag 
(Frank 2004, s. 223).

 Närhetens lag syftar till människans tendens att uppfatta objekt som 
ligger nära varandra som att de hör ihop.

 Likhetens lag handlar om att objekt som påminner om varandra , antingen
i färg, form eller struktur uppfattas som att de hör ihop.

 Slutenhetens lag visar att objekt som omges av något, t. Ex. En ram, 
uppfattas som att de är en grupp (Frank 2004, s. 223).

Gestaltlagarna är till god hjälp för att strukturera information och bidra till en 
bättre inlärningseffekt. Jag har använt dem ett flertal gånger under arbetet (se 
kapitel 5.6 Illustrationer & layout).

3.8 Layout
Vid framtagning av visuell kommunikation så är det viktigt att placera text och 
grafisk element med omtanke. Detta är för att på ett så effektivt sätt som möjligt 
förmedlar den information som artefakten ska kommunicera. Detta är att skapa en 
effektiv layout (Frank, 2004, s.218).

3.8.1 Attrahera och orientera
Bergström anser att layoutens huvuduppgift är att breda väg för budskapet (i detta 
fall informationen) genom att attrahera och orientera (Bergström 2009, s.299).
 För att attrahera mottagaren kan man använda en speciell och kraftfull layout där 
hen rycks med av helheten eller en del av helheten (t. Ex. En stor bild eller en 
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kraftfull rubrik). Något som en ska akta sig för är att göra formen överlastad, 
fyller man ut hela ytan kan formen bli ogenomtränglig och mottagaren tappar 
intresse. Var inte rädd att ha tomma ytor (Bergström 2009, s. 229).
  En god form ska även orientera mottagaren genom materialet. Detta innebär att 
formgivaren bör göra klart vilken ordning de olika elementen ska läsas i samt 
ingångar som ska lotsa läsaren mellan olika material (Bergström 2009, s. 229).

3.8.2 De fyra designprinciperna
Att skapa en god layout kan kännas överväldigande men som tur är finns det fyra 
designprinciper en kan förhålla sig till. Dessa är kontrast, balans, linje och rytm 
(Bergström 2009, s. 232).
  Kontraster är ett användbart verktyg för att ge layouten dynamik och liv samt 
kan till fördel utnyttjas för att skapa ingångar i formen. En annan fördel är att de 
kan användas för att lyfta fram viktiga delar i formen. I huvudsak så finns det fyra
typer av kontraster och dessa är:
Storlekskontrast, en stor bild skapar kontrast gentemot en liten bild.
Styrkekontrast, text i fet teckensnitt skapar kontrast mot text i icke fet 
teckensnitt.
Formkontrast, en frilagd bild skapar kontrast mot en icke frilagd fyrkantig bild.
Färgkontrast, ett rött objekt i en annars svartvit bild skapar kontrast. (Frank 
2004, s. 203)

  Balans är en viktig designprincip att förhålla sig till då alla objekt (vare sig de är
texter, bilder eller annat) utgör en yta som påverkar de andra (Frank 2004, s. 204).
Det är viktigt att formen av helheten inte kantrar åt ena hållet då det kan orsaka att
gestaltningen kollapsar. Frank menar att set finns två olika sätt att arrangera 
innehållet på, nämligen symmetri eller asymmetri (Frank 2004, s. 204). 
  En symmetrisk layout skapas när formgivaren utgår från en centrerad 
vertikalaxel och placerar bilder, texter samt övriga objekt liksidigt kring denna. 
Effekten av detta är ofta en lugnt och harmoniskt intryck men kan även uppfattas 
elegant och ståtlig (Bergström 2009, s. 234).
  Ett asymmetriskt arrangemang skapas när när man låter de olika objekten 
balansera mot varandra i mer diagonala riktningar. Detta kapar en mer dynamisk 
form samt öppnar för intressanta och flexibla formspråk (Frank 2004, s. 204).
  Linjering är en designprincip som är extra viktigt i tidningar och tidskrifter, den 
ser till så att t.ex. Huvudrubriker hamnar på samma höjd och att bilder infogas 
enligt samma mönster från första till sista sidan. Linjering skapas ofta med hjälp 
av ett stödraster och/eller mall som används mer eller mindre konsekvent 
beroende tidningen eller tidskriften (Bergström 2009, s. 234). Då jag ville hålla 
min utformning dynamisk har jag inte applicerat denna princip aktivt i arbetet. 
Det enda jag har gjort är att undvika att lägga text och viktiga bildobjekten inom 
tre centimeter från kanten för att undvika att formen flyter ut men även detta har 
jag brutit mot i vissa delar.
  Rytm är den designprincip som, med hjälp av spännande variationer tar med 
mottagaren på en liten resa genom formen. Detta är viktigt, speciellt i större 
produktioner då det gör att mottagaren vill gå vidare, se mer och inte tröttnar. Till 
hjälp för att skapa en rytm kan en formgivare använda sig av förstärkningar och 
förstärkningsscheman (Bergström 2009, s. 235).
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  I detta sammanhang syftar begreppet förstärkning på tilltalande texter och bilder 
som stimulerar mottagaren och motiverar denne att gå vidare i materialet 
(Bergström 2009, s. 235).
  Begreppet förstärkningsscheman syftar till de mönster dessa förstärkningar dyker
upp, de kan dyka upp kontinuerligt, i intervaller eller i ett mer variabelt mönster. 
Ett kontinuerligt mönster betyder att förstärkelserna kommer på ett väldigt fixerat 
sätt vilket kan bli förutsägbart och enformigt om det överanvänds. I ett intervalls  
mönster kommer förstärkelserna också på ett bestämt vis men innehåller även 
mindre intressanta bitar emellan vilket kan leda till att mottagaren blir uttråkad. 
Det förstärkningsmönster som är att föredra är därför ett variabelt sådant. I ett 
variabelt förstärkningsmönster dyker förstärkningarna upp oregelbundet samt i 
överraskande intensitet vilket skapar en spännande rytm som stimulerar 
mottagaren (Bergström 2009, s. 235). Då dessa förstärkningar även kan fungera 
som ett slags mentalt vägmärke skapar de även god minneseffekt då de ger 
mottagaren avvikande detaljer att lägga på minnet (Bergström 2009, s. 236).
  Dessa teorier har varit extra viktiga tidigt i arbetet då jag fokuserade på helheten 
(se kapitel 5.2 Bildmanus) men även senare när jag fokuserade mer på enskilda 
bilder (se kapitel 5.6 Illustrationer & layout). 
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4. Designprocessen

I detta kapitel berättar jag om det uppbyggande arbetet inför mig gestaltning samt 
presenterar resultaten av de metoder jag använt under arbetets gång.
För att på bästa sätt beskriva den designprocess som använts har denna modell 
tagits fram:

Modell av designprocessen.

För en genomgående beskrivning av de olika momenten se kapitel 2. Metod.

4.1 Litteraturstudie
För att skapa en grundläggande kunskap i hur en slakt går till har 
Jordbruksverkets hemsida besökts. Hemsidan erbjuder en lättförståelig 
genomgång i hur olika slaktprocessen går till samt information om bestämmelser 
som ska följas. Jordbruksverket är en statlig myndighet som anses vara en pålitlig 
källa att utgå ifrån då de själv beskriver sin verksamhet på detta vis: 

”Jordbruksverket är en statlig myndighet.
Statliga myndigheter arbetar på uppdrag av regeringen.
De statliga myndigheterna är experter som ska informera regeringen 
om vad som händer inom olika områden.
De ska se till att samhället fungerar 
enligt de lagar som riksdagen har bestämt.

Jordbruksverkets uppgifter
Myndigheterna har olika arbetsuppgifter.
En av Jordbruksverkets viktigaste arbetsuppgifter är
att se till att djur mår bra och inte blir sjuka.

Jordbruksverket ska också se till
att mat som kommer från jordbruket är bra
för både miljön, djuren och människorna
och att det är bra att leva på den svenska landsbygden.”

(Jordbruksverket, citerat 05-08-2015)
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Resultatet av den litteraturstudie som presenteras i kapitlet 3. Teori har gett mig en
god kunskapsgrund att bygga min gestaltning på.

4.1.1 Målgruppsanalys
Målgruppsanalysen gjordes genom att studera litteratur inom barnpedagogik och 
psykologi.              
  Resultatet som analysen gav visar att artefakten bör ha en gräns på fem 
informationsenheter som barnet ska komma ihåg. En annan viktig fakta som kom 
fram var att barn under sex år inte vet att döden är oåterkallelig vilket barn över 
sex gör, även om de inte riktigt förstår det. Detta är relevant då målgruppen fick 
lov smalas av från 3-7 till 5-7 års ålder på grund av denna information. En viktig 
punkt som måste tänkas på är att vara ärlig och inte undanhålla information då 
barn i så fall fyller luckorna med hjälp av sin egen fantasi vilket kan ge en felaktig
uppfattning om hur saker och ting fungerar.

4.1.2 Omvärldsanalys 
De böcker som använts i denna omvärldsanalys är Adjö, herr Muffin av Ulf 
Nilsson (2002) och Döden boken av Pernilla Stalfelt (1999) som båda blivit 
rekommenderade från flera källor som bra barnböcker med ämnet döden. En 
annan bok som också användes i denna analys var Ella på älgjakt av Elisabeth 
Berggren (2012) då den inte bara hanterar ämnet döden utan även gör det i 
sammanhang med jakt vilket är ett nära besläktat ämne med slakt.
  Dessa tre böcker visade att det finns olika sätt att hantera ämnet. I Adjö, herr 
Muffin till exempel använder de en väldigt sentimental ton (se Bilaga 3 –
Omvärldsanalys) Detta skapar väldigt sorgsna känslor och är troligtvis ett bra 
verktyg för vuxna för att prata med barn om döden om de förlorat någon i deras 
närhet. Detta är inte bra för detta arbete och är något som bör undvikas då syftet 
inte är att skapa känslor utan att informera om hur en process går till.
  Tonen i Döden boken är mycket sakligare och bildtexter används både för att 
förstärka bilden och ger formen en rytm som för en vidare i boken. Språket är kort
och lättläst med enkla ord som är lätta att förstå och de få svårare orden får en 
liten förklaring. Bokens illustrationer är gjorda i dadaistisk stil och innehåller 
mycket humor som ger en lättsammare stämning. Något som denna bok gör bra 
som jag hoppas på att kunna använda mig av är dess sakliga och neutrala ton. När 
man hanterar ett ämne som kan anses som kontroversiellt är det viktigt att undvika
att inkludera värderingar i informationen (se Bilaga 3 – Omvärldsanalys för 
exempel på hur det gjordes i denna bok).
  Ella på älgjakt har även den ett mer sakligt sätt att hantera ämnet men använder 
sig av en mer berättande stil. Den delen av denna bok som är viktigast för detta 
arbete är när Ellas farbror Olle skjuter en älgkalv och det som händer efteråt. När 
älgkalven sköts valde illustratören att inte vissa kalven som blir träffad utan visar 
istället Olle som siktar med bössan och sedan en bild på en älg som ligger ner 
några sidor efter. 
På det viset undviker Werngren att visa själva ögonblicket där kalven blir dödad 
och låter bilden av den liggande kalven fungera som ett index för att visa vad som 
hänt. Detta är bra sätt att hantera situationen då hon inte visar den våldshandling 
som dödade kalven som annars hade kunna vara obehaglig för barnen. En annan 
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del som hanteras på ett bra sätt är tillvaratagningen, d.v.s. Det moment där de skär 
upp älgens mage för att ta ut inälvorna. Detta moment valde de att visa från en 
annan vinkel så det enda som syns i bilden är älgens rygg och berättar istället vad 
som händer i texten.
  De resultat denna omvärldsanalys har givit är insikt i hur andra talar om döden 
med barn samt visat alternativa sett att göra det på. Den har även visat hur viktig 
tonen i berättandet är. Den ger även exempel på hur de olika teorier som 
litteraturstudien fokuserar på kan användas för att undvika att väcka anstöt men 
fortfarande berätta om processen på ett ärligt vis utan att undanhålla information. 
Även om vissa böcker innehåller delar som kan beskrivas som informativ 
illustration samt det finns en bok som har ett liknande problemområden (jakt) så 
finns det ännu inget material riktat mot barn som hanterar ämnet slakt.

4.2 Studiebesök
Måndagen den 29/6 genomfördes ett studiebesök på Roslagens slakteri och chark 
som är ett småskaligt slakteri norr om Stockholm. Den slakt som bevittnades var 
nöt med kulgevär som bedövningsmetod.
  Då jag kommer frå en familj med jägare är jag inte helt främmande med 
processen och har troligtvis lättare att hantera sånna här situationer än de som 
aldrig varit med om något liknande. Detta var något jag behöved tänka på för att 
ge en god bedömning av vad som kan upplevas som skrämmande.
  Den stora fördelen med detta studiebesök var att den gav en tydligare bild på hur
en slakt kan gå till rent praktiskt, hur lång tid de olika momenten tar samt vilka 
delar som kan upplevas som otäckast. Något som jag reagerade på var hur snabbt 
avblodningen gick, faktum är att det tog bara några sekunder innan kon var tömd 
på blod. De delar under processen som jag upplevde som starkast var 
avblodningen på grund av allt blod samt när de började flå kon (se Bilaga 2 – 
Antekningar från studiebesök).
  Övriga fördelar med detta besök är att det gav tillfälle för diskussion med 
slaktmästaren som gav oväntad kunskap. Exempel på sådan kunskap är id-numren
som djuren är märkta med vilket gör det möjligt för konsumenter att söka på 
köttets ursprung.

4.4 Val av slaktmetod
Den slaktmetod som valdes till detta arbete är nötslakt då det var den typen av 
slakt som visades under studiebesöket. Då jag själv har bevittnat den blir 
skildringen av denna metod mer genuin än vad andra metoder som endast 
studerats via text har möjlighet att bli. En annan fördel med att välja denna metod 
är att det endast är en godkänd bedövningsmetod i Sverige vilket gör det möjligt 
att visa på ett ungefär hur det går till i hela landet (skillnaderna är mängden djur, 
uppstalningstid och verktyg).
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4.5 Koncept & skisser
Med hjälp av skisser provades olika sätt att gestalta den utvalda slaktmetoden för 
att välja ut förslag för vidareutveckling. Då en process beskrivs bäst i en bildserie 
(Eriksson 2009, s. 157) så ska slaktmetoden delas upp i olika moment. Skissandet 
fokuserar i största del på de moment som under studiebesöket identifierades som 
obehagligast (avblodningen samt när de flås) men skall även komma att innefatta 
hela händelseförloppet samt de karaktärer som dyker upp i berättandet.

4.5.1 De kritiska momenten 
De moment som jag tog mig an först var avblodningen, ett antal skisser togs fram 
som visade momentet när de skedde samt de verktyg som användes.

Exempel på de första skisserna på momentet ”avblodning”.

Dessa bilder är av mer ikonisk natur, d.v.s. de liknar det de ska föreställa 
(Lindgren & Nordström 2009, sid. 39). Jag anser att detta inte är ett bra sätt att 
visa momentet på, även om det är ett tydlig vis att visa vad som händer så skapar 
blodet starka bilder som kan uppfattas som otäcka. Därför gjordes fler skisser som
visade andra tidpunkter i momentet samt andra vinklar.

Förslag från andra skissomgången.

De som denna skiss visar är de ögonblick precis innan snittet läggs och därför 
syns inget blod. Denna bild är däremot inte lika tydlig och behöver en förklarande
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text för att läsaren ska förstå vad som händer, detta är i enlighet med Pettersson 
som anser att förklarande bildtexter är något en informativ bild bör ha (Pettersson 
2004, s.12). Även Werngren, illustratören till Ella på älgjakt använde denna 
metod på ett lyckat vis för att undvika allt för stötande bilder (se kapitel 4.2.2 
Omvärldsanalys). Bilden är fortfarande informativ då den visar andra viktiga 
detaljer för momentet, som att djuret är medvetslöst, hänger upp- och ner (så att 
blodet ska rinna ut snabbare) och att det är en slaktare som lägger snittet. 

Första skissen på ”tillvaratagningen”.

De andra momentet som upplevdes som skrämmande var tillvaratagningen då 
djuret blev flådd och urtagen. De otäckaste momenten skedde under processen 
gång och genom att fokusera på processen syfte och resultat kunde jag undvika de
starka bilderna. Genom att välja mellan frågorna vad (vad var det som hände?), 
hur (hur gick det till?) och varför (varför gjorde de så?) kan jag anpassa 
materialet. Svaret på de olika frågorna är:
Vad? De tog bort skinn och inälvor.
Hur? Genom att flå djuret och skära upp magen.
Varför? Bl. A. För att dessa delar inte blir mat utan har andra 
användningsområden.
Av dessa frågor så är det endast svaret på hur som bjuder på starka bilder vilket 
betyder att om jag endast väljer att svara på vad och varför så kan jag undvika 
dessa. Detta är en bra även för att dessa svar skapar mening till det som sker. Av 
den anledningen hanterades denna process genom att skapa en bildserie som visar 
vad de olika restdelarna som inte blir mat används till. Detta är ett bra sätt att 
hantera problemet då det både undviker starka bilder och höjer informationsvärdet
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då illustrationerna visar till vilken nytta dessa delar kommer till. Detta ger 
informationen även en mening vilket ger en ökad inlärningseffekt (Wood 1999, s. 
88-89).
  Under arbeten identifierades även ett tredje problematiskt moment, nämligen 
bedövningen. Bedövning av nötkreatur sker nämligen genom att slaktaren skjuter 
kon i huvudet med ett kulvapen eller en bultpistol. En person som skjuter ett djur i
huvudet skapar en bild som kan mycket väl uppfattas som skrämmande. För att 
lösa detta tog jag inspiration från Ella på älgjakt (se kapitel 4.2.2 
Omvärldsanalys) och illustrerade en slaktare som hanterar vapnet som ska 
användas istället för de ögonblick då kon faktiskt skjuts. 
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5. Gestaltning

I detta kapitel presenterar jag min slutgiltiga gestaltning och går närmare in på de 
teorier jag använt mig av. Här skriver jag hur mina tankar gick när jag tog fram 
mina bilder och visar rakt på hur jag applicerat de olika teorierna i mitt arbete.

5.1 Manér 
Detta arbete består av två delar (en berättande del och en informerande del) och 
dessa har olika manér. Dessa manér kommer refereras till som manér B 
(berättelsedelarna) och manér I (informationsdelarna). Fördelarna med detta är att 
de skapar en formkontrast mot varandra vilket skapar dynamik och ger formen liv 
(Frank 2004, s. 203) samt i enlighet med likhetens lag ger intrycket av att delarna 
med samma manér hör ihop även om de inte är på samma sida (Frank 2004, s. 
223). En annan fördel med två manér är att vissa delar sticker ut vilket skapar en 
ökad minneseffekt då bytet av manér blir ett slags vägmärke att lägga på minnet 
(Bergström 2009, s. 236). Den tydliga skillnaden mellan de olika manéren är att 
de håller isär de informativa bilderna med de mer dekorativa som, för tydlighetens
skull, inte bör blandas (Pettersson 2001, s.16).
  För att få bästa resultat användes information från Teori och Omvärladsanalys 
som vägledning vid utformning av manér. Då jag även har tidigare erfarenhet av 
att ta fram material till denna målgrupp la jag även viss tillit till min egen expertis.

Manér B.

Manér B är gjort i en expressionisk stil vilket ofta förknippas med sagor 
(Pettersson 2001, s. 15), detta är till fördel då de understryker det faktum att dessa 
delar inte är informativa utan mer berättande i karaktären. Att manér B är mer 
uttrycksfullt syns i karaktärernas ansikten som med stora ögon visar en stor 
mängd känslouttryck i gestaltningen. Bella uttrycker många känslor som 
exempelvis glädje, förvirring och rädsla medan Mamma är lugn och glad. 
Karaktärernas interaktion är väldigt viktig vilket gör att de ofta har ögonkontakt i 
gestaltningen. Detta mer uttrycksfulla manér är även till god hjälp för att möta 
målgruppen i de frågor och den oro som informationen kan väcka.
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Manér I.

Manér I är det manér som används i de informativa delarna i arbetet och är därför 
anpassat för detta ändamål. I jämförelse med manér B så är manér I mer förenklat 
vilket tillåter mig att lyfta fram och förstärka de viktiga delarna i bilden (McCloud
1993 s. 30) men även exkludera det som kan uppfattas som skrämmande 
(Holmberg 2004, s. 97).  
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5.2 Bildmanus
För att skapa en överblick av artefakten skapades ett bildmanus som ger en 
grundläggande uppfattning av hur balansen, linjeringen, kontrasterna och framför 
allt rytmen fungerar. Balans och kontraster kommer diskuteras senare i arbetet så 
därför fokuserar detta kapitel på rytm. 

Bildmanus.

De förstärkningsschema som används är variabelt vilket skapar en spännande och 
stimulerande rytm som för läsaren vidare i materialet (Bergström 2009, s. 235).
  Materialet är uppdelat i två delar som samarbetar i att skapa en rytm samt 
attrahera och orientera läsaren igenom materialet. Dessa delar är en berättande del 
och en informerande del. 
Den berättande delen fungerar som materialets attraherande del då det är den som 
för in läsaren samt guidar hen till de informativa delarna i materialet. Den 
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fungerar även som materialets pauser där informationen får bearbetas och nya 
frågor skapas. Texten som används i denna del är mer berättande och baseras på 
ett barns upplevelser samt hens konversation med en förälder.
Den informativa delen är materialets förstärkelse som skiljer sig från den 
berättande delen både i manér och berättarstil. I dessa delar används informativa 
element som bildserier för att förklara ett händelseförlopp (Pettersson 1991, s. 
150) samt förklarande bildtexter för att förstärka inlärningseffekten (Bergström 
2009, s. 288).

Denna bild visar skillnaderna mellan de olika manéren.
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En visualisering av rytmen ser ut på detta vis:

Denna visualisering visar hur förstärkelserna ökar i intensitet under berättelsens gång.

Det finns flera fördelar med att dela upp arbetet på detta vis. Exempel på dessa 
fördelar är att då de informativa delarna sticker ut skapar de en förbättrad 
minneseffekt (Bergström 2009, s. 236) samt att de tillåter en uppdelning av 
informationsenheter. Det är bra då barn inte har en sån stor kanalkapacitet (Wood 
1999, sid. 44-45) och ju mindre informationsenheter de måste hålla i huvudet ju 
lättare kan de minnas dem.
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5.3 Karaktärskoncept
Berättelsen kretsar kring två karaktärer, dessa är Bella och Mamma. 

Bella är kläd i färgglada kläder som skapar färgkontrast som får 
henne att sticka ut. Mamma har ett mer neutralt färgschema.

Dessa karaktärer är baserade på den information om målgruppen som gavs under 
researchen. Bella är ett ett nyfiket barn med ett starkt intresse (musik) och om hon
kommer i kontakt med något hon inte förstår så fantiserar hon ihop en egen 
förklaring (Foster 1990, s. 76-77).

Bella undrar hur den stora kon får plats i en liten förpackning.

Mamma är en lugn person som alltid ställer upp och svarar på Bellas frågor och 
möta hennes oro på ett ärligt vis utan att undanhålla information. 
Detta är, enligt litteraturstudien, det bästa sättet att agera när barn kommer med 
svåra frågor (Foster 1990, s. 76-77).
  Representation (att det finns karaktärer som barnen kan se sig själva i) är viktigt  
men en nackdel med detta arbete är att med de koncept jag valt så finns det endast
en barn-karaktär vilket gör det svårt att representera alla. Därför valde jag att gå i 
en annan riktning och ta fram en karaktär som sticker ut och är lätt att känna igen, 
det märks på Bellas kläder som utmärks med en blå T-shirt som har detaljer i rött 
och gult. Denna färgkombination skapar en stark, nästan skrikig effekt vilket gör 
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att hon sticker ut och snabbt går att hitta på sidan. Rött är vanligt på 
flickavdelningarna och blått på pojkavdelningarna, anledningen till detta anses 
vara konsumenternas efterfrågan (Ambjörnsson 2011, s. 24). Att blanda dessa två 
färger gör Bellas kläder till en utstyrsel som kan falla både pojkar och flickor i 
smaken. Bellas kläder med starka och energiladdade färger speglar även hennes 
personlighet som är energifylld, utåtriktad och inte rädd för att fråga om sånt hon 
undrar över. Mammas kläder har en neutralare färgskala för att hon även visuellt 
ska ge ett intryck av att vara lugn och snäll, detta är även anledningen till att hon 
ler i varje bild hon är med i. 
  Enligt en undersökning av Olika förlag AB framkommer det att antalet 
bilderböcker med pojkar i huvudrollen är större än de med flickor i huvudrollen 
(Salmson & Tomicic). Detta är en av de anledningar till att jag valde att göra Bella
till flicka.
  Sverige är idag ett multikulturellt samhälle med personer av alla möjliga 
etniciteter, detta är något jag valt att illustrera genom att ge mina karaktärer 
en mörkare hudfärg.

Slaktare klädd i arbetskläder.

Övrig karaktär som dyker upp i detta arbete är slaktare, hans uppgift är att var till 
hjälp vid visualisering av hans arbete. Han klär sig i de skyddskläder som används
på ett slakteri. Karaktärens utseende är baserat på en ung sommarjobbare som 
fanns på plats under studiebesöket.

5.4 Format
Då denna produktion är tänkt som extramaterial till boken ”Från gård till gaffel” 
så har den samma format som den, d.v.s. Liggande A4-format. 

5.5 Text
I texten har jag valt att använda ett så lätt språk som möjligt och undvikit långa 
samt svåra ord. De svåra ord som finns i texten fick en förklaring för att hjälpa 
barnen att förstå. Texten är i harmoni med bilderna, d.v.s. Att de säger samma sak 
(Bergström 2009, sid. 289). Detta skapar upprepning som ger en ökad 
inlärningseffekt (Wood 1999, s. 88-89).  Vid vissa tillfällen låter jag texten fylla i 
den information som inte syns i bilderna. För att säkra kvalitén har jag låtit 
pedagogen och författarinnan Josephine A Andersson läsa igenom texten och 
föreslå förbättringar där det behövs.
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5.6 Illustrationer &  layout
I detta kapitel visar jag upp de informationsbärande illustrationerna samt förklarar
hur jag har tillämpat teorin i dessa.

5.6.1 Uppstallning, fixering & bedövning

Bild: Uppstallning, fixering & bedövning.

Denna sida visar vad det först som händer med kon när den kommer till slakteriet 
är för något. Detta är en process med många steg vilket gjorde det viktigt att göra 
läsordningen tydlig, till det använde jag mig av numrering. Slutenhetens lag 
användes för att strukturera texterna och bilderna. Tydlig ordning och struktur är 
viktiga för att informationen ska förmedlas korrekt och ge en bättre 
inlärningseffekt. 
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Jag har även använt ”objekt-till-objekt” (stall, fixeringsbox, gevär och upphängd 
ko)  slutning (se kapitel 3.3 Slutning) vilket tillåter läsaren att själv fylla i det som 
hänt mellan de olika stegen. Detta är extra viktigt mellan stegen  3. Bedövning 
och 4. Avblodning då det som händer däremellan är att slaktaren skjuter kon i 
huvudet och det är något som kan upplevas som skrämmande.
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5.6.2 Avblodning

Bild: Avblodning.

Avblodningen är en känslig del i materialet både för att det är då som kon dör 
samt för att kon tappas på blod. För att anpassa bilden till målgruppen och 
undvika att visa slaktarens kniv och allt blod, tog jag inspiration från Elisabeth 
Werngren. Hon hanterade en liknande situation i Ella på älgjakt där bilden visas 
från en vinkel som döljer det som är skrämmande och låter texten berätta vad som
hände.
  Denna bild visar även vilken viktig del den berättande delen har i detta arbete. 
Likt Ella i Ella på älgjakt reagerar Bella på den nya informationen och vänder sig 
till sin Mamma med nya frågor. Mamma bemöter Bellas frågor på ett lugnt vis 
och svarar på ett ärligt vis utan att undanhålla information. Det är på detta vis en 
vuxen rekommenderas bemöta barns frågor för att undvika att de tänker ihop en 
egen förklaring (Foster 1990, s. 76-77). För att göra materialet anpassat till 
målgruppen är det viktigt att inkludera dessa delar för även om materialet ska 
läsas med vuxen så finns risken att barnet läser materialet självmant utan vuxnas 
kännedom. 
Det finns även en risk att den vuxna som barnet läser med själv inte vet hur hen 
ska agera. Då är det till stor hjälp att ha Mamma som finns där som stöd för både 
barn och vuxna.
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5.6.3 Tillvaratagningen

Uppslag: Tillvaratagningen.

Syftet med denna bild är att visa vad som händer med kroppen efter att kon blivit 
avblodad. Processen som sker då kallas för tillvaratagning och kan bjuda på en del
starka bilder (se Bilaga 2 – Antekningar från studiebesök). 
Tillvaratagningen är ett viktigt moment där de delar som ska bli mat separeras 
från de som ska användas till annat. En del biprodukter som huden och vissa 
inälvor har andra användningsområden medans andra som t. Ex. mjälten måste 
förstöras då de kan bära på farliga TSE-smittor. I detta arbete valde jag endast 
inkludera exempel där biprodukterna kommer till användning för att visa de 
många användningsområden de faktiskt har. 
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 Detta moment skapade en del problem av flera anledningar. Den första skissen 
såg ut på detta vis:

Första skissen på ”tillvaratagningen”.

I denna skiss ville jag separera ”efter-bilden” från de övriga och skriva om den 
separat. Tanken var att jag skulle använda mig av en asymmetriskt arrangemang 
där pilar och närhetens lag användes för att visa vilka objekt som hör ihop men 
detta blev icke effektivt eftersom de två bilderna känns som en bild vilket gör att 
hela formen känns obalanserad och ostrukturerad. 
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Den slutgiltiga skissen på ”tillvaratagningen”.

Problemen med den första skissen löstes genom att kombinera ”efter-bilden” med 
de andra bildobjekten. De  fungerar då som en helhet som skapar ett symmetriskt 
arrangemang som ökar (Bergström 2009, s. 234) samt kombinera närhetens lag 
med slutenhetens lag för ökad struktur (Frank 2004, s. 223).
  En annan svårighet med detta moment är att antalet informationsenheter är fler 
än vad ett barns kanalkapacietet kan förväntas klara av. Målgruppen jag valt att 
rikta mig till är mellan fem till sju år gamla och de yngsta kan inte förväntas klara 
mer än fem informationsenheter (Wood 1999, s. 44-45). Sammanlagt är det åtta 
informations-enheter i denna bild vilket  är för mycket för en femåring men är på 
gränsen av vad en sjuåring klarar av (Wood 1999, s. 44-45). Att dela upp 
informationsenheterna på fler bilder var ingen bra idé då det skulle störa 
översikten och jag ville inte förminska mängden information då den redan är 
nerskalad.
  Dessa problem löste jag genom att organisera och kategorisera informationen. 
Organisering är en metod som kan användas för att öka inlärningseffekten (Wood 
1999, s. 88-89) samt genom att kategorisera biprodukterna och deras 
användnings-områden minska antalet informationsenheter. Där jag använt mig av 
både närhetens- och slutenhetens lag för att visa att de olika objekten hör ihop blir
effekten så pass stark så att tre objekt kan ses som en enhet. Så istället för att ha 
åtta informationsenheter så har jag nu fyra med före- och efterbilden och de två 
biproduktsobjekten, där användningsområderna fungerar som en underrubrik. 
Detta underlättar för barn med låg kanalkapacitet då det nu endast är fyra 
informationsenheter att ta in. Barnen med högre kanalkapacitet har däremot 
möjlighet att se närmre och ta in biprodukternas användningsområden. Detta 
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skapar en mening till separerandet av biprodukterna vilket i sin tur skapar en ökad
minneseffekt (Wood 1999, s. 88-89). 
  Den viktigaste delen med denna sida är att visa att den döda djurkroppen blir till 
en slaktprodukt och detta framhävs med hjälp av storlekskontrast (de så kallade 
före- och efterbilderna större än de övriga) (Frank 2004, s. 203). 
 I detta moment har jag även fått stor användning av semiotiklära vid framtagning 
av de olika bildobjekten.

Jackan och pölsan är exempel på ikoniska tecken

Här har vi exempel på ikoner som föreställer det de representerar (Lindgren & 
Nordström 2009, sid. 39), en jacka och en tallrik pölsa. 

Biogas och matta är exempel på index.

Dessa är exempel på indexiala tecken som visar hur det olika sakerna används 
vilket skapar ett orsakssammanhang (Lindgren & Nordström 2009, sid. 39). Detta 
tillvägagångssätt är väldigt användbart då biogasen är osynlig, därför valde jag 
istället att visa vad den användes till (att driva bussar framåt). Mattan bjöd på den 
svårigheten att den utseendemässigt inte skiljer sig från själva djurskinnet vilket 
gjorde att jag inte kunde illustrera den som den ser ut. Därför valde jag att visa en 
matta som användes genom att ge bilden ett annat perspektiv och 
ställa en möbel på den.
 

Bilderna på inälvor och djurskinnet kan fungera både som ikoner och symboler.

Här har vi två bildobjekt som faktiskt kan fungera som både ikoner och symboler 
beroende åskådarens erfarenheter. De är ikoniska i sin natur på det viset att de 
liknar det de ska föreställa (d.v.s. ett djurskinn och inälvor) (Lindgren & 
Nordström 2009, sid. 39). Däremot så är dessa objekt ovanligt i vardagen så är det

36



inte säkert att det ingår i åskådarens perceptions- eller bildscheman vilket betyder 
att läsaren  inte säkert kan identifiera vad ikonerna ska representera (Kjorup 2004,
sid 62-63). 
Därför behöver bilderna en förklaring. Dessa förklaringar är som en 
överenskommelse över vad bilderna visar vilket ger dem symboliska egenskaper 
(Bergström 2009, sid. 286).   
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5.6.4 Styckningen

Bild: styckning.

Syftet med denna bild är att svara på Bellas grundfråga: ”Hur får kon plats i den 
lilla plastförpackningen?” och ge styckningsprocessen en enklare beskrivning. För
att visa hur olika delar av djuret blir till olika produkter valde jag att använda mig 
av ett styckningsschema. Detta är att föredra då de flesta styckbitar är svåra att 
identifiera om man inte har utbildning. Även här valde jag att fokusera på syftet 
bakom processen genom att visa en slags för- och efterbild(er). Det faktum att det 
endast är en förebild (styckningsschemat) men flera efterbilder (maträtterna) visar 
på mängden av kött och de olika användningsområdena de olika köttyperna har. 
Fördelen med att använda ett styckningsschema är att den visar siluetten på djuret 
(vilket gör djuret lättare att känna igen) samt att linjerna över djuret illustrerar 
effektivt hur kroppen delas upp. Igenkänningsfaktorn är extra stor just här då 
exakt samma siluett används tidigare i arbetet. 
Styckningsschemat har även stor chans att passa in i barns perceptionsschema då 
det blivit vanligare att stora matbutiker visar dessa för att själva informera om var 
på djuret de olika köttbitarna funnits.

5.7 Intervju
Då jag ville kunna diskutera min gestaltning i intervjun tog den plats sent i mitt 
arbete. Jag valde att fråga ut en kvinna som själv har barn, har jobbat med barn 
samt har erfarenhet av att ta fram litteratur riktat mot barn. Jag anser att hon är 
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väldigt kompetent inom detta område och därför är hennes synpunkter väldigt 
viktiga för detta arbete. 
  Under intervjun diskuterade vi både bilder och texter. Bildarbetet tyckte hon var 
väldigt bra, det fanns en klar pedagogisk framtoning och mina ansträngningar för 
att undvika att göra bilderna obehagliga både tydliga samt effektiva. I texten fann 
däremot vissa småfel och för enkelhetens skull valde hon att maila mig 
anteckningar om dessa. För övrigt tyckte hon att språket var bra och mina 
förklaringar av svåra koncept effektiva, fast vissa av dessa tåldes att upprepas. En 
av dessa var medvetslös som hon tyckte man kunde ha med även vid 
avblodningen för att verkligen få fram det.
  Vi diskuterade även vikten av att denna bok ska läsas tillsammans med vuxen 
och kom fram till att den bör ha en framsida där den informationen kommer fram 
tydligt.
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6. Slutsats & diskussion

I detta kapitel berättar jag om de resultat mitt arbete har givit, de slutsatser jag kan
dra ifrån det samt diskuterar det som hade kunnat göras annorlunda.

6.1 Slutsats
Den viktigaste slutsattsen jag kan ha med mig ifrån detta arbete är att när man ska 
informera om starka ämnen måste man välja sitt tillvägagångssätt med omtanke. 
Starka bilder som våld och blod kan frammana starka reaktioner vilket kan hindra 
läsaren från att ta till sig informationen effektivt. Av den anledningen valde jag att 
grunda mitt arbete på teorier inom visuell semiotik och slutning vilket tillät mig 
att undvika dessa starka bilder. Hur jag använt mig av semiotik syns tydligast i 
den här bilden:

Bild på momentet tillvaratagningen.

Jag använde mig av ikoner, index och symboler för att visa biprodukterna och 
lyfta deras användningsområden. På detta vis undviker jag de starka bilderna som 
kom med denna process och ökar informationsvärdet.  
  De bästa exemplen på hur jag använt mig av slutning syns i dessa bilder:

Dessa bilder visar det som händer från det att kon kom till slakteriet fram tills
dess att den dör.

Här har jag delat upp händelseförloppet i fyra bilder. Mellan varje bild så händer 
det någonting men jag låter läsares slutningsförmåga fylla i det som sker mellan 
bilderna. Detta är extra viktigt mellan bild tre och fyra då det som händer mellan 
dem är att kon blir skjuten i huvudet vilket är en väldigt stark bild som jag vill 
undvika. Då barn har en tendens att fantisera ihop egna förklaringar när de inte får
all information använde jag mig av kompletterande texter som berättar om de 
delar som inte visas på bild. Detta ger de vuxna en chans att prata med barnen om 
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det som sker med egna ord och på så sätt anpassa informationen efter barnets 
inviduella behov. Användningen av en bildserie är även ett effektivt 
tillvägagånssätt för att beskriva en komplicerad process som slakt då det låter mig 
lyfta fram processens viktigaste moment.
  Då detta arbete var riktat mot barn var det även viktigt att ha deras behov i 
åtanke, och något som var viktigt att anpassa sig efter är deras kanalkapacitet då 
jag inte ville överbelasta dem. Ett annat behov som behövde mötas var de 
känslomässiga för att undvika negativa reaktioner på informationer. Däremot så 
vill jag inte blanda material som ska hantera känslor med information då det finns 
en risk att det skulle göra informationen otydlig. Lösningen att dela upp materialet
i två delar fungerade väldigt bra då jag kunde dela upp informationen i mindre 
kategorier med pauser mellan sig (se kapitel 5.2 Bildmanus). Detta gjorde 
informationsmängden lättare att hantera. 

Bilder på informationen i kategorier.

Med informationen uppdelad i mindre kategorier kunde jag använda mig av teori 
inom gestaltlagar för att organisera de mindre informationsenheterna (Se kapitel 
5.6 Illustrationer & layout). För att dessa två delar inte ska blandas ihop använde 
jag mig av två olika manér. Det är viktigt att dessa manér är så pass olika att man 
lätt kan skilja på dem. Den informativa delen har ett manér där jag använt mig av 
starka kantlinjer och enkel färgläggning för att lyfta de viktigaste detaljerna. Det 
andra manéret har i kontrast mycket svagare kantlinjer och en mer detaljerad 
färgläggning med fler nivåer av skuggor och högdagrar.  

6.2 Diskussion
Då jag innan arbetet började bestämt att produkten skulle fungera som 
extramaterial till en existerande bok så begränsade jag mina val av format. Det är 
möjligt att alternativ så som interaktiva spel eller animationer hade kunnat 
förmedla informationen på ett effektivt vis. 
  I detta arbete har jag fokuserat mest på designprocessen och teori vilket har gjort 
att jag inte lagt så mycket tid på att ta till olika metoder. Det finns metoder som till
exempel användartester som jag kunnat utföra för att få en klarare bild i hur 
målgruppen tar till sig materialet. Däremot så gav de metoder jag använde mig av 
(litteraturstudie och studiebesök) en god grund för att både förstå och hantera 
arbetets största svårigheter. Dessa svårigheter har varit att anpassa informationen 
till målgruppen (barn i åldern 5-7 år) samt att hantera ämnet slakt. 
Litteraturstudien har varit till stor hjälp för att förstå både hur målgruppen tar in 
information samt deras syn på döden. Till en början studerade jag bland annat 
studentlitteratur inom barnpedagogik vilket gav mig en god överblick av ämnet 
som var relativt okänt för mig för att senare dyka djupare inom barnpsykologi. De
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böcker jag läst är skrivna av barnsjukvårdare, lektorer samt barnpsykologer. Barn, 
död och sorg av Sis Foster är en bok som varit till extra stor hjälp då den är 
baserad på dynamisk psykologi. Foster har även själv upplevt hur det är att förlora
ett barn samt sett syskonens förvirring och oförståelse kring det som hänt.  Detta 
gav mig en viss insyn i hur barn ser på döden i olika åldrar, hur de tänker (till 
exempel vad magiskt tänkande är för något) och hur man som vuxen kan vara ett 
stöd vid svåra tillfällen. Denna kunskap är något jag burit med mig i hela arbetet 
och yttrar sig som tydligast i Bella och Mammas interaktion.

Bella blir tydligt sedd av Mamma då de nästa alltid har ögonkontakt, Mamma
är alltid vänlig och tillmötesgående när hon svarar ärligt  på  frågor. När Bella

är orolig håller Mamma sig lugn. 

Jag känner att litteraturstudier var den bästa metoden för att smidigast skaffa 
denna kunskap. Kvalitativa intervjuer av barnpedagoger och barnpsykologer hade 
kunnat ge samma kunskap men det skulle ha tagit mycket mera tid och skulle 
fortfarande kräva en förberedande litteraturstudie för att genomföras. 
  Övrig litteratur som studerades är skrivna av välkända personer inom ämnena. 
Två av dessa är Rune Pettersson och Søren Kjørup, som båda forskat inom sina 
respektive ämnen. Övriga författare har varit yrkessamma inom området en lång 
tid och anses därför ha relevanta kunskaper och erfarenheter.  
  Studiebesöket var en effektiv metod för att ta reda på hur en slaktprocess faktiskt
går till, identifiera problemområden samt bjöd på tillfällen att prata med de som 
jobbade med detta.   
  Under arbetet fann jag även ett annat problemområde som skulle passa som 
examensarbete. När jag var på studiebesöket så fick jag reda på att man kan söka 
på köttets ursprung. Detta är dock väldigt svårt (jag har inte lyckats hitta ett 
smidigt sätt att göra det på) och är inte lättillgängligt för allmänheten. Det är 
förstås något som gör det svårt för konsumenten att välja kött som kommit från ett
djur som levt under bra villkor och det bör finnas ett verktyg som gör detta 
enklare.
  Redan i början av arbetet valde jag att undvika starka bilder. Nackdelen med 
detta är att jag blev tvungen att undanhålla vissa detaljer och förlitade mig på 
läsarens slutningsförmåga. Om jag inte valt att göra på detta vis tror jag att risken 
fanns att dessa starka bilder skulle frambringa så pass negativa känslor att det 
skulle hindra läsaren från att ta till sig informationen effektivt. Jag har funderat 
mycket på om detta kan anses som ett oärligt vis att hantera ämnet på och har 
under arbetets tid tänkt på hur föräldrar pratar med barn om svåra ämnen. 

42



När en vuxen har en konversation med ett barn om ett svårt ämne väljer de sina 
ord med stor omsorg, likta jag har valt mina bilder med stor omsorg. Med det i 
tankarna kan jag påstå att mitt arbete inte är annat än en visualissering av Mamma
och Bellas konversation.
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Bilaga 2: Antekningar från studiebesök
Det jag såg
Slakteriet jag besökte är Roslagens slakt och chark som är ett småskaligt slakteri 
som endast kan ha sex kor åt gången och ligger  norr om Norrtälje
Det jag bevittnade var en nötslakt med gevärskott som bedövningsmetod. Det gick
till så att kon fick komma in i ett bedövningsbås där de sedan blev skjutna i 
huvudet med ett gevär. Vid detta tillfälle är kon endast bedövad och måste avlivas 
med hjälp av avblodning. Det går till så att en lucka öppnas i sidan av 
bedövningsbåset som kon trillar ut genom (de är då ej vid medvetande) sedan 
fästes ett bakben samt båda frambenen i kedjor och hissas upp i taket. Kon hänger 
i ena bakbenet medan frambenen endas hålls uppe för att inte vara i vägen. Sen 
görs ett stort snitt längs med halspulsådern för att avbloda kon, detta går väldigt 
snabbt.
 Efter det börjar tillvaratagningen. De börjar med att skära av och knyta ihop 
matstrupen så att magens innehåll inte ska trilla ut sen fortsätter de med att hugga 
av hornen och flå ansiktet. Därefter fortsätter de med att hugga av klövrarna och 
flå resten av kon. Skinnet saltar de och skickar iväg till andra som ser till att det 
kommer till nytta (de gör bl.a. Mattor och kläder av dem) sen tar de ur magen. 
Vissa organ som levern, hjärtat och lungorna tar de själva hand om, andra som 
bl.a. Magen maler de ner för att göra biogas. Vissa organ som t.ex. Mjälten får de 
inte ta hand om utan måste skicka iväg för att förbrännas då de kan hålla SRM- 
bakterier som är farliga.
Efter det delar de upp inför hängning. Innan något får hängas för mörning, malas 
ner eller skickas iväg måste det ses över och godkännas av veterinär.
En slakt tar ca. 35-40 minuter och en stor majoritet utav den tiden går åt till 
tillvaratagningen (bedövningen och avlivningen går på endast någon minut 
sammanlagt).

Hur jag upplevde det
Jag blev till en börjar överraskad över hur lugnt det var och jag reagerade rent 
generellt inte så starkt som jag trodde jag skulle göra. Det tåls att sägas att jag är 
uppvuxen i en jägarfamilj och detta var inte första gången som jag sett ett djur 
dödas. Vid avblodningen så blev det en hel del blod och den uppskurna strupen 
såg ganska otäck ut men det var inget jag inte klarade av. Tvärtom så var det en 
lättnad att se hur snabbt avblodningen gick då det betyder att djuret dog väldigt 
snabbt och risken att den vaknar till är minimal. Det som jag tyckte var otäckast 
var direkt efter avblodningen men innan de flått djuret. När kroppen fortfarande 
har skinnet på sig så associerar jag den fortfarande med levande kor även om den 
är död men direkt efter avblodningen så flår de endast ansiktet. Detta skapar en 
bild av en ko utan hud på ansiktet med stirrande ögon och en stor blodröd tunga 
som hänger mellan käkbenet och det är mat för mardrömmar. När huden väl kom 
av så blir det mer en bild av en charkprodukt och då associationen till levande kor 
inte alls är lika stark så blir bilden av huvudet inte alls lika stark. 
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Övrigt
Det finns inga riktiga utbildningar för detta jobb utan det är slakterierna som får 
lära upp nyanställda. 
Förut så slaktades det nästan bara under hösten men på senare tid så har bönderna 
spridit ut sina slaktperioder jämnare över året. Slaktaren tror att det beror på ett 
generationsskifte och de yngre bönderna har kommit på at de får mer för köttet 
om de väljer att slakta vid olika tider. 

Varje djur är markerat med ett individnummer vilket gör det möjligt för 
konsumenten att söka på den produkten de köpt, var den vuxit upp och var/hur 
den slaktats.
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Bilaga 3: Omvärldsanalys
Denna omvärldsanalys var svår att genomföra då det inte finns mycket material 
riktat mot barn som hanterar samma eller liknande ämnen. Den mesta 
barnlitteratur som tar upp ämnet döden handlar mer om hur det är att förlora 
någon nära sig (familj, släkt eller husdjur) och är mer tänkta som stöd för att 
hantera sorgen. Ett undantag är Döden boken av Pernilla Stalfelt som hanterar 
ämnet på ett mer sakligt vis. 
  I Döden boken berättar Stalfelt om varför folk dör, hur det kan ske, vad som 
händer med kroppen och vad folk tror händer med själen samt om de olika ritualer
vi människor har kring döden. Detta görs på ett väldigt sakligt vis utan att sätta 
några värderingar eller försöka väcka någon sorgkänsla hos läsaren (till skillnad 
från t.ex. Adjö, herr Muffins av Ulf Nilsson) och lättar även upp innehållet med 
lite humor. Språket som används är väldigt lättläst med enkla ord och korta 
meningar. Ibland delas meningarna upp över en hel sida med bilder med hjälp av 
”...” tecken. Detta ger texten en rytm samt gör att den interagerar effektivt med 
bilderna och skapar en medryckande flöde som för läsaren vidare i boken. 
Bilderna som används har en väldigt dadaistisk stil (D.v.s. de ser ut som 
teckningar barn gjort) som ger ett väldigt levande intryck. Ett exempel på hur 
denna bok hanterar känsliga änmen är när de berättar om begravningar i historiskt 
perspektiv och tog som exempel en vikingahövdings begravning. För att 
hövdingen inte skulle komma ensam till efterblivet slog de nämligen ihjäl hans fru
och några slavar och begravde dem med honom. Detta är något som är väldigt 
främmande och hemskt i dagens samhälle men som presenteras helt sakligt utan 
värderingar i denna bok.
  Adjö, herr Muffin är en bok som handlar om en döende hamster. Det är tydigt att 
denna bok är gjord på ett sätt som väcker känslor när man läser den. Allt ifrån 
berättelser om herr Muffins liv till breven som hans unga ägare skriver till honom 
gör boken väldigt sorglig.
  En bok som stod ut i omvärldsanalysen är Ella på älgjakt som är skriven av  
Elisabeth Berggren och illustrerad av Elisabeth Werngren. Denna bok är väldigt 
intressant då den hanterar ett liknande ämne som detta arbete och stöter på 
liknande svårigheter. Jakt och slakt liknar varandra på de viset att i båda 
processerna så dödas djur för att skapa mat. I denna bok berättar Berggren lätt om 
sånt som hör till jakten (jaktlag, vapensäkerhet, kom-radio m.m.) samt vad som 
händer med djuret efter att det blivit skjutet. Den delen av denna bok som är 
viktigast för detta arbete är när Ellas farbror Olle skjuter en älgkalv och det som 
händer efteråt. När älgkalven sköts valde Werngren att inte vissa kalven som blir 
träffad utan visar istället Olle som siktar med bössan och visar istället en bild på 
en älg som ligger ner några sidor efter. På det viset undviker Werngren att visa 
själva ögonblicket där kalven blir dödad och låter bilden av den liggande kalven 
fungera som ett index för att visa vad som hänt. Detta är bra sätt att hantera 
situationen då hon inte visar den våldshandling som dödade kalven som annars 
hade kunna vara obehaglig för barnen.
 

58


