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Grupp MAC
– Maria Björkman, Anna Johansson, Caroline Sellberg

Slutsats: Vårt arbete med Lilla Språkbyrån Tillberga har blivit ungefär som
vi tänkt oss från början. Vi valde dock att arbeta med frames. Det största
problemet har varit att få bilder att se bra ut och inte bli pixliga.
Eftersom vi inte kunde ta bilder under Kristinas arbetstid och eftersom man
måste ha tillstånd av föräldrar för att sätta ett kort på deras barn på en
webbsida har vi löst detta med bilder Caroline gjort i Illustrator. Vi tyckte det
gav ett harmoniskt och pedagogiskt intryck.
Vi har försökt att få hela sidan så välbalanserat och lättläst som möjligt. Vi
ville inte att det skulle bli för mycket information så man inte orkade läsa allt.
Vi valde att använda så få länkar som möjligt, efter Kristinas önskemål.
Vi valde även att endast arbeta med två färger, de som fanns i den
existerande loggan. Den målade byrån och skrivstilen i loggan blev faktiskt lite
som ett tema på hela sidan. Slirligt, enkelt och målande!

Arbete: Vi har samarbetat så gott som hela tiden. Ibland har det blivit lite
snurrigt när vi råkat arbeta i samma dokument av misstag, men annars har
det fungerat utmärkt.
Maria: Jag tycker arbetet har fungerat bra. Eftersom jag var den som kände
Kristina har jag haft kontakten med henne. Vi har träffats i Västerås och pratat
om vad hon ville ha med och vad vi tyckte skulle vara med på sidan. Vi har
skrivit mycket själva efter vad hon berättat om sin verksamhet.
Anna: Jag tycker att projektet har gått över förväntan, både var gäller resultat
och arbetsgång. Eftersom vi valde att arbeta i frames stötte vi på diverse
problem då ingen av oss har erfarenhet av detta sedan tidigare. Bilder och
grafik/illustrationer var också ett problem vi stötte på under projektets gång.
Balansen i gruppen har vart bra då arbetsuppgifter och ansvar blivit jämnt
fördelat. Projektet blev därför både lärorikt och roligt. Jag anser att vi har
skapat en sida som är pedagogisk och lättnavigerad, vilket jag också tror att
Kristina tycker.
Caroline: Arbetet med projektet har gått jättebra. Jag tror att vi fick mycket
motivation av att göra den på uppdrag, eftersom det gjorde att man skärpte
sig och presterade lite extra. Vi har haft samma vision under hela projektet av
hur vi velat ha sidan, vilket underlättat mycket. Vi har kommit bra överens och
alla har bidragit med lika mycket.
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Strukturen: Vi har inte fått anpassa våra idéer efter den valda strukturen.
Det mesta har fungerat. Namngivning har fungerat.
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