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LÄRARE
ALLA TIDERS

NY WEBB
UTE NU!

LÄRARNAS
NYA HISTORIA

NY WEBB
UTE NU!

LITEN BANNER länkas direkt till lararnashistoria.se 

VI SES PÅ NYA
lararnashistoria.se

Allt för lärare om lärare — från då till nu. Lärarnas nya historia.

NY WEBB
UTE NU!

INSTAGRAM men kräver en text och taggar till.

Alla tiders skola. Om skolans och lärarnas utveckling från då till nu.

VI SES PÅ NYA
lararnashistoria.se

Alla tiders lärare genom alla skolformer. 

FACEBOOK + LINKEDIN men kräver en text och länkar till.

+

NY WEBB
UTE NU!

LITEN BANNER länkas direkt till lararnashistoria.se

INSTAGRAM kompletteras med text och taggar FACEBOOK + LINKEDIN  kompletteras med text och länkar

EXEMPEL DIGITAL PUBLICERING
FB, linkedin + Instagram bifogade även som mallar
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SKOLMOGNAD
I ÖVER 200 ÅR 
Alla tiders skola. Alla tiders lärare. Allt om 
skolans och lärarnas utveckling från då 
till nu. Vi ses på nya lararnashistoria.se

Skolan och lärarens roll och utveckling genom 
olika perioder och skolformer. Allt på ett ställe. 
Vi ses på nya lararnashistoria.se

NU I NY
FORM!

lararnashistoria.se

ANNONS 1/4 sida

NY WEBB
UTE NU!

NY WEBB
UTE NU!

lararnashistoria.se

lararnashistoria.se

Skolan och lärarens roll och utveckling genom 
olika perioder och skolformer. Allt på ett ställe. 
Vi ses på nya lararnashistoria.se

NY WEBB
UTE NU!

Ett fint samarbete mellan Lärarstiftelsen, Lärarnas Riksförbund och TAM-arkiv.

ANNONS helsida

EXEMPEL PRINT

ANNONSER kan kompletteras med egen logotype
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Skolan i perspektiv, genom olika perioder 
och skolformer. Allt samlat på ett ställe. 
Vi ses på nya lararnashistoria.se NY WEBB

UTE NU!

Rubriker
Open sans, extra bold,
versaler, kerning -50,
liten kägel.
Vit: 50%, 75% och 100%.

Text
Open sans, från regular till 
semibold till bold på sina 
ställen.

Text i bubbla
Open sans, extra bold

RGB: 256, 186, 0

Grafik, gul.
Runda hörn 5 px.

RGB: 181, 49, 0 RGB: 157, 25, 0 RGB: 5, 70, 133RGB: 68, 128, 17 RGB: 71, 71, 71

Bildfärger observera lagret ”multiplicera” Komplementfärg gul

Bild
Öka
kontrasterna.

BILDBEHANDLING OCH FÄRGPALETT Bilder bifogade som jpeg och psd-filer i 300 dpi



Skolan i perspektiv, genom olika perioder 
och skolformer. Allt samlat på ett ställe. 
Vi ses på nya lararnashistoria.se NY WEBB

UTE NU!

Rubriker
Open sans, extra bold,
versaler, kerning -50,
liten kägel.
Vit: 50%, 75% och 100%.

Text
Open sans, från regular till 
semibold till bold på sina 
ställen.

Text i bubbla
Open sans, extra bold

RGB: 256, 186, 0

Grafik, gul.
Runda hörn 5 px.

RGB: 181, 49, 0 RGB: 157, 25, 0 RGB: 5, 70, 133RGB: 68, 128, 17 RGB: 71, 71, 71

Bildfärger observera lagret ”multiplicera” Komplementfärg gul

Bild
Öka
kontrasterna.

TYPOGRAFI & GRAFIK 

Skolan i perspektiv, genom olika perioder 
och skolformer. Allt samlat på ett ställe. 
Vi ses på nya lararnashistoria.se NY WEBB

UTE NU!

Rubriker
Open sans, extra bold,
versaler, kerning -50,
liten kägel.
Vit: 50%, 75% och 100%.

Text
Open sans, från regular till 
semibold till bold på sina 
ställen.

Text i bubbla
Open sans, extra bold

RGB: 256, 186, 0

Grafik, gul.
Runda hörn 5 px.

RGB: 181, 49, 0 RGB: 157, 25, 0 RGB: 5, 70, 133RGB: 68, 128, 17 RGB: 71, 71, 71

Bildfärger observera lagret ”multiplicera” Komplementfärg gul

Bild
Öka
kontrasterna.
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Bild
Öka
kontrasterna.
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Skolan i perspektiv, genom olika perioder 
och skolformer. Allt samlat på ett ställe. 
Vi ses på nya lararnashistoria.se NY WEBB

UTE NU!
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versaler, kerning -50,
liten kägel.
Vit: 50%, 75% och 100%.

Text
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semibold till bold på sina 
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Text i bubbla
Open sans, extra bold

RGB: 256, 186, 0

Grafik, gul.
Runda hörn 5 px.
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Bild
Öka
kontrasterna.

Logotype
Bifogas som eps och svg 
negativ och positiv



BILDARKIV 
bifogade som jpeg och psd-filer i 300 dpi

Bildbyline: TAM-arkiv. Fotograf enl resp bildbyline.
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RUBRIKER bifogade som Word-fil

TYPSNITT OPEN SANS EXTRA BOLD bifogat i mapp

LÄRARNAS NYA HISTORIA

ALLA TIDERS LÄRARE 

ALLA TIDERS SKOLA

PEKPINNAR, PEDAGOGIK OCH PADDOR

SUDDA, SURFA, STUDERA 

FÖRSKOLA, FORSKNING, FÖRSTELÄRARE

HARTASS, LUKTSUDD, DELETE

SKOLMOGNAD I ÖVER 200 ÅR

FRÅN 0 TILL 9 PÅ 200 LÄSÅR

BOTTENSKOLA, GRUNDSKOLA, FRISKOLA

PEKPINNE, HÅLTIMME, SKOLMINNE

KATEDER, KUNSKAP OCH KLASSRESOR

KORTA SÄGNINGAR bifogade som Word-fil

TYPSNITT OPEN SANS BOLD  bifogat i mapp

Allt för lärare om lärare – från då till nu.

Alla tiders skola. Om skolans och lärarnas utveckling 
från då till nu.

Alla tiders lärare genom alla skolformer.

Alla tiders skola. Alla tiders lärare. 
Allt om skolans och lärarnas utveckling från då till nu. 
Vi ses på nya lararnashistoria.se

Skolan och lärarens roll och utveckling genom 
olika perioder och skolformer. Allt på ett ställe. 
Vi ses på nya lararnashistoria.se

Lärarnas nya historia: lararnashistoria.se

Lärarnas historia börjar på: lararnashistoria.se

Skolan i perspektiv, genom olika perioder och skolformer. 
Allt samlat på ett ställe. Vi ses på nya lararnashistoria.se

I BUBBLOR text bif i Word-fil, bubblor grafik-fil 

TYPSNITT OPEN SANS EXTRA BOLD bifogat i mapp

NY WEBB UTE NU

VI SES PÅ NYA lärarnashistoria.se



TEXT till instagraminlägg
bifogad i Word-fil

Vi har samlat all fakta om lärarens roll och utveckling 
från 1800-talet och framåt. En guldgruva för dig som 
är lärare, blivande lärare eller för dig som forskar. Nu 
lanserar vi nya Lärarnas historia tillsammans med våra 
samarbetspartners. Vad kan du lära av historien? 
Länk via profilen.

#lärarnashistoria #lärarstiftelsen #lärarförbundet
#lärarnasriksförbund  

TEXT till FaceBook / Linkedin
bifogad i Word-fil

Nu har vi samlat allt om skolans och lärarnas utveckling 
från då till nu. Djupdyk i dokumentarkivet från 1800-talet 
och framåt. Titta på bilderna. Läs forskarnas bidrag i form 
av texter om skolan, om lärarna, om eleverna under olika 
perioder och skolformer. Vad är du nyfiken på? Vi ses på 
nya lararnashistoria.se

HJÄLP eller frågor?!
ulrika@russindesign.se
asa@carlstr.se



ALLA TIDERS LÄRARE I NY VERSION
(alternativt: Lärarnas nya historia)

Nu finns webben lararnashistoria.se i en ny uppdaterad 
version. Det är ett arkiv, en faktasamling, om lärarnas 
historia. Webbplatsen har kompletterats, strukturerats 
och paketerats om i en helt ny design. Bakom sajten 
står Lärarstiftelsen med samarbetspartners.

På lararnashistoria.se kan man följa lärarnas roll och 
utveckling från 1800-talet fram till idag. Några av Sveriges 
mest framstående forskare har bidragit med texter om 
skolan, om lärarna, om eleverna under olika perioder och 
skolformer. Dessutom ger de kompletterande arkiv-
dokumenten en unik tillbakablick i historia. 

Läraryrket i perspektiv
Den nya versionen av webben innehåller allt från bilder, till 
artiklar och arkivmaterial. Den berättar om lärarnas yrkes-
utveckling och hur lärarna har organiserat sig genom åren. 
Man kan läsa om trender vid olika tidsepoker, vilka frågor 
som har varit viktiga och när. Men framför allt ger det 
samlade innehållet ett perspektiv på utbildningshistorien 
och dess betydelse för samhället i stort.

Ny struktur för att hitta rätt och lätt
Webben har nu fått en ny form och ett mer användarvänligt 
gränssnitt. Men innehållet har också strukturerats om, 
kompletterats och nya arkivbeskrivningar har tillkommit. 
Allt för göra innehållet mer tillgängligt och för att man 
enkelt ska hitta det man söker. 

Om lärare för lärare
Innehållet är guldgruva för yrkesaktiva lärare eller blivande 
lärare, som behöver undervisningsmaterial eller faktamaterial 
till en uppsats. Här finns också en mängd inskannade original-
dokument som gör det intressant för den som forskar.

Historiskt samarbetsprojekt
Webben lanserades första gången 2014. Då som nu var syftet 
att berätta om lärarnas historia och på så sätt bidra med 
värdefull kunskap och erfarenheter inför framtiden. Det är ett 
samarbetsprojekt mellan Lärarstiftelsen, Lärarförbundet och 
Lärarnas Riksförbund. Även TAM-Arkiv (Tjänstemäns och 
akademikers arkiv) har bidragit och haft en rådgivande roll 
när det gäller innehållet. Projektet finansieras av Lärarstiftelsen.
Du hittar lärarnas nya historia på: lararnashistoria.se

REDAKTIONELL NYHETSTEXT ELLER PRESSMEDDELANDE bifogad i Word-fil

Grundtext att välja ut välja ut och vinkla innehållet från beroende på avsändare och media. 


