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PRESSMEDDELANDE:

Ina och trädandarna
– smultron, sniglar och snäckskal
blir spännande matematik
Unikt samarbete resulterade i miljömärkt bilderbok
”Tillsammans kan man göra underverk”. Det menar Caroline Röstlund och
Jessika Berglund, aktuella med bilderboken Ina och trädandarna på Alvina förlag.
Huvudpersonen Ina har svårt att koncentrera sig på mattelektionen. Hon är en av alla
dem som tycker att matematiken är för abstrakt och krånglig att ta till sig. Men på rasten
löser hon problemet på sitt eget sätt – genom att ge sig ut på äventyr och leta naturskatter
som smultron och snäckskal tillsammans med sina vänner trädandarna.
Unikt samarbete
Berättelsen om Ina har vuxit fram i ett unikt samarbete. Texter skrivs gemensamt av flera författare relativt ofta, men att även illustrationerna görs tillsammans är desto ovanligare.
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Med datorns hjälp har Jessika Berglunds flödiga akvareller och naturmotiv kombinerats med Caroline
Röstlunds sirliga tuschteckningar och collagedetaljer i en inspirerande arbetsprocess.
– Att få arbeta så tätt tillsammans med någon har känts lyxigt, säger Caroline. Inte minst eftersom arbetet
som illustratör ofta är så ensamt.
Att samarbete kräver hänsyn till den andra tycker Jessika är en extra vinst:
– Man anstränger sig ännu mer när någon annan påverkas så direkt, och därför blir resultatet mycket,
mycket bättre.
Naturen som utgångspunkt
En viktig inspirationskälla var Jessikas samling av naturföremål – ett konstprojekt som pågått i många år
och resulterat i både utställningar och skolbesök. Med den i åtanke bad Caroline Jessika att skriva texten
till berättelsen. Men under projektets gång växte ett arbetssätt fram där till slut både text och bild blev en
gemensam skapelse. I och med det debuterar Caroline, som tidigare främst illustrerat, nu även som författare:
– Det är ju när man kan undersöka saker på ett lekfullt sätt tillsammans med andra som man utvecklas och
lär sig! Precis som Ina gör när hon är med trädandarna. Och naturen är ofta en jättebra utgångspunkt för det.
Engagemanget för naturen och miljön är något som Jessika och Caroline delar. I Jessikas skapande har naturen länge varit det huvudsakliga motivet, och Caroline engagerade sig tidigt i uppropet ”Föräldravrålet”
som arbetar för att klimatfrågan ska bli första prioritet för alla politiska
partier. Att boken ges ut av ett förlag som miljömärker hela sin utgivning var därför särskilt angeläget för dem:
– När hoten mot miljön och klimatet känns ohanterligt stora är det
faktiskt en tröst att många andra känner likadant. Och att vi kan göra
skillnad. Tillsammans!
Om Alvina förlag och produktion AB
Förlaget startade 2009 och drivs av Kristina Hoas. Hela Alvina förlags
produktion sker under kontrollerade förhållanden rent miljömässigt.
Böckerna trycks i Sverige och Ina och trädandarna har försetts med två
miljömärkningar: Svanen, Nordens officiella miljömärkning som granskar
varors och tjänsters miljöpåverkan sett till hela livscykeln, samt FSC (Forest
Stewardship Council), en internationell märkning av skogsråvara som visar
att pappret kommer från skogar som brukas miljömässigt, socialt och
ekonomiskt hållbart.
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