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Abstract
 
Att göra en skapande språkresa tillsammans med ”Elsaboken” har varit att träna demokrati 
med barnen. Att arbeta med språk, berättande genom olika estetiska former och olika material 
har gett barnen möjligheter att hitta egna uttryckssätt samt att berika sitt eget lärande. Varje 
barn har fått inflytande över sitt eget lärande och på så sätt fått känna tillit till sin egen 
förmåga. Gruppen som mötesplats har agerat som inspiration och stöd i varje barns inlärning, 
samtidigt som barnens olikheter har setts som styrkor för gruppen. Resan med ”Elsaboken” 
har medfört ett stort engagemang från barnens sida, en positiv inverkan på klimatet i  
barngruppen samt positiva effekter på barnens språkutveckling. 

Jessica Fredin, förskollärare på Igelboda skola och förskola, Saltsjöbaden 
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1. Inledning
Jag arbetar som förskollärare på Igelboda förskola i Nacka kommun sedan fyra år tillbaka 
tillsammans med två barnskötare på en avdelning med arton barn mellan två och ett halvt 
år och fyra år.

Hela Igelboda, både förskolan och skolan, har under flera år utvecklat arbetet med gemen-
samma teman i syfte att synliggöra och fördjupa barns och elevers lärande. En grovplane-
ring över gränserna samt pedagogiskt arbete med samma genomgående ämne har gett oss 
lärare stora möjligheter till, bland annat, att se en progression i barnens lärande, från de 
yngsta på förskolan till de äldsta i skolan samt att se förskolan och skolan som en helhet. 

Hela läsåret 2015-2016 har enhetens huvudtema varit ”Världen”. Dessutom har personalen 
på Igelboda konkretiserat Nacka kommuns språksatsning detta läsår genom mycket 
planering och arbete med barnens och elevernas språkutveckling på olika sätt. 

På förskolan har dessa två övergripande fokusområden, ”Världen” och språksatsningen 
lett till olika mindre projekt utifrån barnens intressen. Skolinspektionen (2011) slår fast 
att framgångsfaktorerna för en bra förskola genomsyras av läroplanens intentioner, har en 
lugn atmosfär grundad på respekt och intresse för barnens behov och idéer, präglas av en 
syn på barn som nyfikna individer samt stimulerar och utmanar barnens utveckling och 
lärande genom att utgå från och observera barnen. Utifrån detta bestämde vi1 oss för att 
skapa mötesplatser som skulle fungera språkutvecklande kring temat ”Världen”. 

Vi skulle observera barnen, lyssna på dem, vara medforskande och reflektera tillsammans 
med dem. I vårt arbete ville vi engagera barnen i motiverande möten utifrån våra doku-
mentationer. Läroplanen för förskolan (Lpfö 1998/2016) bygger på att barns utveckling 
och lärande är relationellt. Med relationellt lärande menar vi att kunskap skapas mellan 
människor och mellan människor och material. Vi såg den sociala aktiviteten som grund 
för individens lärande. Vi ville också ge barnen möjlighet att själva utforska och fördjupa 
sig i det de var intresserade av. För oss var det viktigt att barnen skulle få inflytande 
över sitt eget lärande, att själva kunna bestämma över den kunskap de ville erövra under 
processens gång inom de två fokusområdenas ramar: ”Värden” och språksatsningen. På 
så sätt skulle barnen uppleva att det var roligt och meningsfullt att lära. Att engagera 
barnen i motiverande aktiviteter skulle också skapa positiva associationer till skolan. 

1. Med vi avses fortsättningsvis arbetsgruppen.
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2. Syfte
Syftet med artikeln är att beskriva ett språkutvecklande projekt som handlar om att arbeta 
med berättande utifrån temat ”Världen” genom olika estetiska former. Projektet sträckte 
sig över hela läsåret 2015-2016 och resulterade i barnens egna teaterföreställningar utifrån 
en ljudbok med bilder som de själva hade skapat samt barnens berättarröster och sång, 
”Elsaboken”, och som senare blev manus till teatern. Jag kommer också att redogöra för 
vilka resultat detta projekt har medfört. 

3. Metod
En metod vi valde var att ge barnen möjligheten att arbeta ämnesöverskridande i sitt 
undersökande. Sammanflätningen av olika estetiska former var tänkt att skapa förutsätt-
ningar till lärande genom att barnen fick hitta egna uttryckssätt. Vi skapade en språkmiljö 
med bilderböcker, högläsning och berättarstunder både utomhus och inomhus. Vi byggde 
upp mötesplatser och lärsituationer som skulle ge barnen utrymme att uttrycka sig både 
genom det talade språket, men också genom mimik, kroppsspråk, sång, teater, form. 
Allt detta ansåg vi vara lika viktiga uttrycksformer för barnen att kunna använda sig av. 
Vår avsikt var också att ge barnen möjligheter att uppleva projektet på flera olika sätt, 
med flera olika sinnen. Genom att spela teater fick barnen prova på de olika rollerna en 
teaterföreställning erbjuder: berättare, skådespelare och publik. ”Elsaboken” skapades 
både i pappersform och digitalt med hjälp av appen ”Book Creator”. Genom att använda 
detta digitala verktyg fick vi möjligheten att skapa en ljudbok med både barnens bilder, 
berättarröster och sång.

Hela tiden hade vi fokus på lärprocesserna och inte på barnen som individer. Vi var noga 
med att understryka att det inte fanns rätt eller fel utan varje barn fick prova sig fram till 
ett vägval i sitt utforskande.

Alla barnen på avdelningen fick vara med i projektet. Vi började med en grupp barn 
som sedan blev inspiratörer till den övriga gruppen. Barnen fick i fortsättningen vara 
med och bestämma i vilka konstellationer de ville arbeta samt vad de ville bidra med i 
projektet genom att få möjlighet att utforska och fördjupa sig i ett ämne. Det relationella 
lärandet, som uppstår i samspelet mellan människor, men också mellan människor och 
material, såg vi som en viktig del i att skapa demokrati i barngruppen. Det handlade om 
att vara lyhörd inför de andra, visa de andra och materialet respekt samt om att ta vara på 
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varandras olikheter också i form av styrkor och lära av varandra. Barngruppen blev ett 
stöd i varje barns kunskapssökande och lärande.

Under hela processens gång dokumenterade vi genom anteckningar, fotografier samt 
film. Bilder, korta filmsekvenser samt barnens reflektioner kring dessa använde vi på 
förskolans blogg med jämna mellanrum som en verksamhetsberättelse för både barn och 
föräldrar. Tillsammans med barnen tog vi upp etiska frågor. Vi pratade om vikten av att 
alltid fråga om det gick bra att fotografera, filma eller visa upp någons alster och att man 
fick respektera ett nej. Vid filminspelning var vi noga med att berätta för barnen att det 
filmades. Vi använde oss av en och samma lärplatta - en Ipad som dokumentationsverk-
tyg, för att lättare organisera materialet kring projektet samt för att underlätta för barnen 
att hitta både bilder och filmsekvenser. 

När vi reflekterade tillsammans med barnen använde vi oss av öppna frågor som: ”Kom-
mer ni ihåg hur vi gjorde då?”, ”Berätta hur du tänker?”, ”Vad tror du att det hände 
sedan?”, ”Vad skulle hända om…?”, ”Hur kände sig denna karaktär nu?”, ”Hur kan du 
visa det?”. Öppna frågor var viktiga för att skapa intresse för problemlösning och vidare 
utforskande hos barnen. Eftersom de alltid arbetade i grupp skapade dessa frågor en bra 
grund för dialog mellan barnen och berättelser växte fram. Genom öppna frågor kunde vi 
uppmärksamma barnens reflektioner och idéer och dessa gav bra underlag för att planera 
verksamheten på våra arbetslagsmöten. 

Positiv bekräftelse samt beröm var också viktiga delar i vårt förhållningssätt gentemot barnen.

4. Huvuddel 
4.1 Projektets bakgrund och barnens intressen

Vi började arbetet med språk via estetiska former genom att skapa en tilltalande språkmiljö. 
Ute på förskolegården skapade vi mötesplatser där man kunde få en bok läst för sig eller 
lyssna på en berättelse. Bilderböckerna fick flytta från avdelningarnas bokhyllor till lådor 
utomhus, de fick vara med i barnens lekar och diskussioner. Böckerna blev på så sätt en 
bruksvara, något som barnen verkligen använde, inte något som blev bortglömt i ett hörn. 
Inne på avdelningen organiserade vi berättarstunder med rekvisita eller högläsning av bilder-
böcker som vi projicerade på en stor skärm. Det blev en ny och rolig upplevelse för barnen. Vi 
uppmuntrade barnen att i sin tur själva återberätta sagorna, rita, måla eller sjunga dem.

Vi märkte tydligt att ganska snabbt ökade barnens intresse för böcker och högläsning 
stort men också att de riktade uppmärksamheten mot något annat. I fokus hamnade 
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bilderna i bilderböckerna och det dröjde inte länge innan barnen upptäckte att de själva 
kunde läsa en bok med bilderna som stöd. Vi såg att de började läsa för varandra och att 
de gjorde detta ofta. Samspelet och dialogen mellan barnen ökade, de äldre läste böcker 
för de yngre. 

Böckerna blev goda vänner och barnen identifierade sig med karaktärerna i böckerna 
och agerade som dem. Eftersom vi har en egen scen på förskolan visade barnen att de 
ville vara där och spela teater utifrån berättelserna i böckerna. Men hur gör man när man 
spelar teater? Vi började arbeta med kroppsspråk samt mimik som uttryckssätt. Fokus 
hade vi på känslor för de var enkla att föreställa. För att hjälpa barnen att förtydliga den 
imaginära värld som böckerna erbjöd bestämde vi pedagoger att vi skulle spela teater 
för dem. Ett nytt sammanhang, en ny miljö, en ny upplevelse skulle ge barnen skjuts i 
lärandet. Vi valde ”Vem är arg?” av Stina Wirsén (2005), en stor favorit bland barnen. 
Eftersom boken mestadels bestod av bilder hjälpte barnen oss att tolka dessa. Sedan 
användes boken som manus. En berättare skulle läsa upp den under teaterföreställningen 
för att skådespelarna på så sätt skulle veta hur de skulle agera på scenen. Allt förbereddes 
noggrant, från teaterbiljetter till rekvisitan som skådespelarna behövde på scenen. Vi 
byggde föreställningen på barnens intressen och leken tog fart härifrån. Barnen fick prova 
på hur det är att vara berättare, skådespelare eller publik.

4.2 Skapandet av ”Elsaboken” och teaterföreställningen

Vid denna tidpunkt hade vi fortfarande funderingar kring hur vi skulle baka in temat 
”Världen” i vårt projekt. Enligt våra observationer och reflektioner med barnen hade de 
ett stort intresse för bilderböcker, berättande samt att spela teater. Samtidigt såg vi att 
leken kring ”Frost”-sagan upptog en stor del av barnens vardag. Alla var med i lekarna 
och turades om att låtsas vara hjältinnorna Elsa och Anna. Det som var intressant för oss 
var att alla manliga superhjältarna som lekarna kretsade runt förut försvann under den 
här tiden och att Frost-lekarna engagerade både flickorna och pojkarna i samma utsträck-
ning. De pratade mycket om Elsas iskrafter och Annas resa för att rädda Elsa.

Vi förstod att de blev inspirerade av Disneyfilmen som alla barnen hade sett och att detta 
var ”Världen” för dem, det var det som var aktuellt och lustfyllt. Jag anser att det behövs 
en relation och en motivation till det som lärs in. Även Åberg och Lenz Taguchi (2005) 
poängterar vikten av att lyssna på barnen och att det är de som alltid visar vägen. Vi 
utgick därför från barnens intresse när vi bestämde vi oss för att utmana dem genom att 
fråga om de kunde tänka sig att sätta ihop en teaterföreställning kring ”Frost”. Barnen 
hade redan en förförståelse kring och förkunskaper om att spela teater och vi tänkte 
spinna vidare på det. Självklart ville de det! Ett barn påpekade att vi inte hade någon 
”Frost”-bok på förskolan som de kunde använda som manus när de spelade teater. Ett annat 
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barn föreslog att vi skulle köpa en. Efter många diskussioner sa ett barn att man kunde 
hjälpas åt att göra en bok tillsammans och detta var en mycket bra idé tyckte de flesta. 

I början av arbetet fokuserade vi medvetet på en mindre grupp barn som hade visat ett 
tydligt intresse för ”Frost”. Dessa barn blev snabbt de övriga barnens inspiratörer genom 
sitt engagemang och den glädje de tillförde projektet. Det slutade med att de flesta barnen 
ville vara med och hjälpa till med boken. Vi arbetade hela tiden i mindre grupper, i olika 
konstellationer, efter barnens intressen beroende på vad som skulle göras under respek-
tive dag. Vid varje tillfälle vi arbetade möttes barnen av någon dokumentation från den 
föregående gången, både för att minnas tillsammans men även för att vi skulle ha barnens 
idéer, tankar och reflektioner som utgångspunkt i fortsättningen. Vi blev imponerade av 
hur bra barnen var på att komma ihåg informationen från förra gången. 

Barnen fick skapa karaktärerna i boken genom att rita och färglägga dem med valfria 
medel. Figurerna fick vara lagom stora för att få plats på ett A-3 papper som skulle vara 
sidorna i boken. Barnen hade observerat att karaktärerna i en bok såg likadana ut på alla 
sidorna och efter reflektion tillsammans bestämde vi att göra flera kopior i kopieringsma-
skinen som barnen sedan klippte ut och använde i bokens alla sidor.

Nu var det bara att börja skapa själva berättelsen. Vi pratade om sagans form och struktur 
och barnen provade sig fram med att skapa den röda tråden i berättelsen. Det blev mycket 
diskussion och argumentation och de fick komma överens om vad som skulle hända på 
nästa sida. Det var viktigt att berättelsen skulle vara både spännande och lite otäck. De 
flesta barnen hade sett ”Frost”-filmen och självklart följde berättelsen i vår bok filmens 
linje, med vissa ändringar, enligt barnens fantasi och önskan. 

Sedan hjälptes barnen åt med att måla eller rita miljöerna. De fick prova olika material 
och tekniker när de gjorde detta. De fick bestämma själva om de ville använda vat-
tenfärger, kritor eller tuschpennor. Vi bestämde oss för collage som teknik för att göra 
skapandet enklare för barnen. När en miljö blev färdig kopierade vi papperet i kopiatorn 
och barnen fick fortsätta härifrån med att klistra fast karaktärerna enligt det som de hade 
kommit överens om. Fokus hade barnen på karaktärernas känslor och dessa fick ändra 
ansiktsuttryck efter berättelsens händelser.

Vi var noga med att tydliggöra för barnen att det inte fanns rätt och fel, de fick bestämma 
hur allt i boken skulle se ut och vad som skulle hända. I barnens bok fick till exempel 
Anna sina fyra snabba racerbilar. Vi såg att barnen hade roligt och skrattade mycket. 
Detta spred ännu mer skaparglädje bland dem. De yngre barnen fick också lust att pröva 
och de äldre fick vara deras faddrar genom råd och instruktioner. 

Under hela processens gång märkte vi att barnen visade ett stort intresse för detta arbete. 
Det var de som, tidigt på morgonen när de kom till förskolan, frågade när vi kunde 
fortsätta med boken. Deras motivation var lika stark i slutet av projektet som i början. 
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Med hjälp av pedagogisk dokumentation, genom att filma processen, kunde vi se tydligt 
att barnen samspelade samt kommunicerade med varandra utan att behöva vårt stöd. Vi 
såg deras vilja att lära, både av varandra och genom att utforska själva. Vi la också märke 
till att de började inta roller samt fördela roller till varandra i de olika konstellationer de 
arbetade i. Någon fick ta hand om själva berättelsen, någon om målandet, någon annan 
lärde en vän hur man ritar. På detta sätt blev det tydligt för oss att barnen började intres-
sera sig för varandra på ett nytt sätt. De fick syn på det de kunde göra på egen hand men 
också vad en vän behövde hjälp med. Barnen hjälpte varandra och lärde av varandra samt 
gav varandra beröm när de lyckades med något, precis som vi berömde dem. 

Utifrån våra dokumentationer såg vi att det fanns några barn i barngruppen som inte hade 
visat större intresse för att skapa genom att rita eller måla. Samtidigt kunde vi konstatera 
att även dessa barn var med i projektet, även om detta inte skedde under de organiserade 
formerna. Vi hörde dem berätta mycket och sjunga Elsa-sånger, både på svenska och på 
engelska i den fria leken som fortfarande kretsade kring ”Frost”. 

Vi reflekterade i arbetslaget kring detta och vi gjorde då ett val att öppna upp för flera 
pedagogiska möjligheter så att även dessa barn skulle kunna hitta något meningsfullt i 
projektet. En kollega föreslog att arbeta med lärplattan i fortsättningen genom att använda 
appen ”Book Creator”. Med den kunde man skapa enkla, kreativa böcker samt kombinera 
bild, film, text och ljud. Det var då idén om en ljudbok med bilder dök upp. Vi visste 
att lärplattan skulle locka alla barnen till lustfyllt utforskande. De barn som inte visade 
intresse för att skapa med händerna skulle på detta sätt få möjlighet att spela in röster 
genom att berätta eller sjunga. 

Sidorna i boken som barnen arbetade med var nu nästan färdiga. Sist av allt skapade 
barnen framsidan och efter många diskussioner och förhandlingar från barnens sida fick 
boken heta ”Elsaboken.” När alla bokens sidor var färdiga la barnen alla bilderna i ord-
ning på golvet på en lång rad. De täckte nästa hela golvet i rummet. På detta sätt kunde 
barnen se helheten och berätta sagan med bilderna som stöd, från början till slut. 

Vi fotograferade alla bokens sidor med hjälp av lärplattan och la in dem i ”Book Creator”. 
Att spela in rösterna till varje sida ville alla barnen göra, även de som inte var med från 
början. Vi fortsatte att arbeta i mindre grupper och barnen fick heja på varandra vid 
inspelningarna. Ibland blev barnen blyga men efter att ha lyssnat på hur vännerna gjorde 
fick också de mod att göra det. Det visade sig vara roligt att vara berättare och att lyssna 
på sin egen röst när man berättade om bilderna. Man blev också stolt över sitt eget kun-
nande. Barnen fick vara med och trycka på inspelningsknappen, lyssna och bestämma 
om de ville behålla det de hade spelat in eller försöka igen. Även sången i boken spelades 
in på samma sätt. Enligt Nilsson och Larsson (2014) är det viktigt för barn att spela in 
sin egen röst eftersom detta kan sätta igång många lärprocesser, bland annat sådana som 
stärker självkänslan genom att våga ta plats, synas och höras eller att prova nya saker. 
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Med hjälp av appen ”Book Creator” fick vi fram en riktig ljudbok med både bilder, text, 
berättarröster samt sång. Bilderna var till höger och texten med tillhörande ljud till vän-
ster. Vi lade också siffror så att barnen lättare skulle komma ihåg var man började lyssna 
eller läsa, uppifrån och ner, från vänster till höger. Vi fick sedan ut ”Elsaboken” också 
i pappersform genom att skriva ut, plasta in och binda in sidorna. Barnens glädje var 
obeskrivlig när de fick se slutprodukterna som de själva hade skapat. De blev bokförfat-
tare och detta firades ordentligt med isglass.

”Elsaboken” användes senare av barnen som manus till många teaterföreställningar. Vi 
köpte in utklädningskläder som de fördelade till de olika karaktärerna. Tillsammans 
med barnen hjälptes vi åt med att skapa miljöerna i boken på förskolans scen, vi inredde 
miljön utifrån den verklighet vi befann oss i just då. Vi använde oss framförallt av tyger i 
olika färger som vi lätt kunde ändra efter berättelsens gång. Barnen lekte teater i grupper 
och de turades om att prova på de olika rollerna en teaterföreställning erbjuder: berättare, 
skådespelare och publik. Som berättare fick barnen träna på att läsa boken högt samt sam-
arbeta med skådespelarna så att de förstod vad de skulle göra på scenen. Skådespelarna, 
även om de inte använde sig av rösten, fick agera enligt berättarens instruktioner. De fick 
stå i centrum genom mimik och kroppsspråk, genom att framförallt föreställa karaktärer-
nas känslor. Publiken var viktig genom att ge både berättaren och skådespelarna beröm 
och bekräftelse genom uppmärksamhet och applåder. Vi kunde konstatera ett tydligt 
samarbete mellan alla barnen och en stor vilja att vara med på något sätt i denna process. 
Barnen fick gå in i en annan roll, de låtsades och lekte ”Elsaboken” i form av teater om 
och om igen, de fick möjlighet att återuppleva och bearbeta boken också i form av teater.

Efter några månaders skapande och lek med Elsa närmade vi oss nu sommarlovet och 
både vi och barnen skulle ha kunnat fortsätta låtsas vara och lära i sagans värld.

5. Resultat och diskussion
Genom våra observationer och dokumentationer kunde vi se att barnens engagemang i 
detta projekt talade sitt tydliga språk. För att det skulle vara meningsfullt för dem utgick 
vi ifrån något barnen intresserade sig för, ”Frost” var barnens uppfattning av ”Världen” 
just då. Åberg & Lenz Taguchi (2005) poängterar vikten av att alltid utgå från det barn 
redan vet i ett pedagogiskt arbete. De menar att detta inte bara är ett demokratiskt sätt 
att arbeta, utan har en mycket stark etisk aspekt. Det berättar för barnen att pedagogerna 
är intresserade av och respekterar det barnen tänker och detta betydde kvalitet för oss. 
Eriksson (2015) menar att man har kommit långt i kvalitetsarbetet om man lyckas åstad-
komma ett lärande och en undervisning som barnen själva upplever som meningsfullt.
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Genom att planera den pedagogiska verksamheten utifrån barnens intressen och genom 
att arbeta under en längre period med det som var lustfyllt för dem fick barnen chans att 
fördjupa sig och bli experter på mycket kring ”Elsaboken”. Att veta att de kan påverka 
den dagliga verksamheten är avgörande för att få barnen delaktiga i sitt kunskapssökande 
på förskolan. Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 1998/2016) är kunskap inget entydigt 
begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former, såsom fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet, som förutsätter och samspelar med varandra. 

Vi var lyhörda för barnens intressen och önskemål och de fick visa vilket kunskap de ville 
erövra, från att vara med på egna villkor och skapa en bok till att återberätta den som teater 
på scenen. Vår tanke var att en sammanflätning av estetiska former skulle fungera som 
stöd och inspiration samt ge barnen många olika möjligheter till utforskande. Åström (2014) 
menar att integreringen mellan ämne och estetik skapar förutsättningar för att utveckla en 
egen identitet, att hitta uttryckssätt för varje individ som subjekt. Barnet kan här ses som 
producent, som en kreativ medskapare av sitt utvidgade kunnande. Palmer (2012) talar i 
detta sammanhang om en rhizomatisk utgångspunkt för lärande som ett ickelinjärt sätt att 
tänka där barns lärande tar nya vägar och sker sammanflätat med omvärlden.

Under hela processens gång tänkte vi på vikten av att ge alla barnen friheten att själva 
kunna bestämma vilka estetiska former, material och metoder som skulle utforskas för 
att få nya upplevelser. Att arbeta med ”Elsaboken” på ett varierat sätt, både i pappersform 
och digitalt, genom skapande, högläsning, boksamtal samt som teaterföreställning, gav 
barnen möjlighet att uppleva den med flera sinnen. Det talade språket, det skriftliga, 
bildspråket och även kroppsspråket bakades in i projektet. Detta sätt att arbeta på gav en 
djupare förståelse kring händelsernas förlopp, historien samt känslorna som dök upp i 
boken. Samtidigt fick barnen bearbeta det som hände i boken från olika perspektiv, de fick 
vara både skådespelare, berättare och publik. De erövrade kunskap med hela kroppen.

Fokus under processen hade vi på gruppen som en tillgång i varje barns lärande. 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 1998/2016) understryker att barngruppen skall ses som 
en viktig och aktiv del i utveckling och lärande och att förskolan ska ge barnen stöd i 
att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Vi 
anser att kunskap är något som förändras hela tiden och utvecklas genom kommunika-
tion med andra eller i relation till något. När barnen skapar ny kunskap är intresse och 
motivation en stor drivkraft. För att barnen skulle ta del av varandras kompetenser 
skapade vi mötesplatser som uppmuntrade dem till samspel. Barnen fick arbeta i olika 
gruppkonstellationer efter eget intresse. Grupperna förändrades hela tiden, barnen fick 
träffa nya vänner och inta nya roller i nya sammanhang. De sociala aktiviteterna såg vi 
som grund och stöd för varje barns lärande. Interaktion och samarbete mellan barnen var 
en tillgång som utvecklades under projektets gång. De imiterade samt frågade varandra, 
gissade sig fram eller visade varandra, de gav råd, de deltog och bidrog i de gemensamma 
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aktiviteterna efter eget intresse och egen förmåga. Wallin (2013) citerar ateljeristan Vea 
Vecchi som menar att de råd som barnen ger varandra ofta är bättre än råd från vuxna, 
för att de är närmare barnets sätt att tänka. Strandberg (2014) talar i detta sammanhang 
om ”den fiffiga kompisen” som man kan ha nytta av för att så småningom förflytta sig 
från ”kan inte” till ”kan-stolen”. Barn som vanligtvis inte valde att vara tillsammans fick 
lära känna varandra på ett annat sätt och upptäcka varandras kompetenser. De som inte 
hade en framträdande roll i gruppen vågade ta plats på ett helt annat sätt, genom att till 
exempel våga stå på scen genom att observera och imitera vännerna. För de barn som 
inte visade intresse för att skapa med händerna var det ännu viktigare att hitta ett sätt att 
kunna uttrycka sig på och på så sätt bli en del av den skapande gruppen. 

När de hade arbetat i de olika grupperna ett tag, började barnen få syn på och upptäcka 
varandras olikheter, varje barn var bra på något som det sedan delade med sig till en vän 
som behövde hjälp. Genom att ta tillvara på olikheterna blev alla barnen sedda, både av 
oss pedagoger men även av vännerna. Bergenord och Linder (2016) menar att genom att 
barnen får erfara demokratiska arbetssätt, där olikheter blir ett värde kommer samhället 
också att utvecklas i den riktningen. 

Barnen fick träda fram i projektet och bidra med det de var intresserade av eller det de var 
bra på. Detta sätt att arbeta på involverade alla barnen i gruppen i någon form. De sam-
spelade hela tiden, hjälpte varandra, diskuterade, förhandlade och utforskade tillsammans. 
Några var med och ritade, målade eller skapade berättelsen, andra var med och spelade in 
röster och sång och alla vågade prova på en roll i teaterföreställningen. De fick känna tillit 
till sin egen förmåga samt till varandra, och tillsammans drev de projektet framåt. 

När vi började arbeta med detta projekt var det primära syftet barnens språkutveckling. 
Efter bara några månader kunde vi se en stor progression i barnens berättande. De 
pratade i längre meningar, de kunde beskriva händelser med ett sammanhang och ordför-
rådet ökade betydligt. Även specifika ord som vi hade använt oss av dök upp i barnens 
vokabulär, ord som till exempel: berättare, författare, skådespelare och publik. Barnen 
lärde sig också att tolka bilder samt att läsa böcker med bilderna som stöd. Vi såg barnen 
ofta läsa böcker för varandra eller organisera lässtunder i större grupper. 

Skapandet kring ”Elsaboken” blev ett forum för att fantisera och pröva olika roller. Med 
hjälp av lärplattan och appen ”Book Creator” samt teaterföreställningen fick boken en helt 
ny dimension. Med ”Elsaboken” gjorde barnen en resa från konsumenter till producenter 
av en egen bok, av litteratur. 

Förutom en positiv effekt på barnens språkutveckling konstaterade vi att arbetet med 
”Elsaboken” genom estetiska former också hade en positiv inverkan på barnens exekutiva 
funktioner, exempelvis: motivation, initiativ och uppmärksamhet. Som vi ser det finns 
det inga skarpa gränser mellan dessa områden, de går hand i hand med varandra och 
utvecklas i takt med språket. Barnens motivation var påtaglig, det var de som drev fram 
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projektet. Projektet sträckte sig över flera månader men barnen visade att det var lika 
roligt varje gång vi träffades. De tog initiativ till fortsatt arbete genom att visa viljan att 
skapa och lära tillsammans, men också genom att vara en fiffig kompis när detta behöv-
des. Under hela processen var barnens tankeverksamhet riktad på det de höll på med. Vi 
hann knappt med andra stora projekt under denna tid.

Samtidigt kunde vi konstatera att barnen tränade arbetsminnet genom att kunna hålla 
relevant information i huvudet, till exempel kring sagans händelser samt genom att lyssna 
och genom att ge varandra instruktioner. 

Resan med Elsa hade en positiv inverkan på klimatet i barngruppen. Fiffiga kompisar blev 
stolta och glada lekkompisar. I den fria leken lekte alla med alla. De uppmärksammade 
varandra på ett annat sätt och började ge varandra mer beröm. 

Både vi och barnen har fått många positiva erfarenheter av detta projekt. Vid närmare 
eftertanke har också utmaningar uppstått på vägen. En av våra utmaningar som pedago-
ger blev att försöka hitta alla barnens olika intressen och utifrån det skapa meningsfulla 
sammanhang för dem i projektet. Det var viktigt för oss att alla skulle vara med och 
bidra med något som de tyckte var roligt och på så sätt bli ett stöd i gruppen genom sin 
kompetens eller sitt intresse. Samtidigt skulle barnen få driva fram detta projekt och 
känna tillit till sin egen förmåga. Detta gjorde att vi lärde oss att hitta en balans i vårt 
agerande genom att våga backa undan samt invänta barnens reflektioner och idéer. Vi 
blev medskapare av kunskap tillsammans med barnen genom att inte bestämma i förväg 
vilken kunskap som skulle uppstå i deras utforskande. 

Ifråga om temat vi utgick ifrån, ”Frost”, kan vi säga att vi gav barnen inflytande i att 
välja vad de ville fördjupa sig i. Vi visste att många vuxna redan var trötta på filmen och 
dess karaktärer och den kommersiella bild som hade skapats kring dem, redan innan vi 
började detta projekt. Men barnen hämtade inspiration till sina lekar i denna film och 
genom att skapa nytt kring den hjälpte vi barnen att se på ”Världen” ur nya perspektiv. 

Att kunna erövra kunskap och nya erfarenheter på fler än ett sätt blev meningsfullt för 
barnen, både som grupp och som enskilda individer. Lärandet blev lustfyllt och roligt.

Den utbildning som börjar i förskolan, menar jag, borde ses som grunden för allt lärande. 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/2016) betonar samverkan och övergångar mellan 
förskolan och skolan för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens 
utveckling och lärande. 

Med ”Elsaboken” blev skapande, intresse för böcker, berättande samt dramatisering positiva 
erfarenheter som barnen, förhoppningsvis, senare kommer att ha nytta av i skolan. Vår åsikt 
är att kommunikation genom olika uttryckssätt är en demokratisk rättighet som alla barn 
borde ha. Att kunna kommunicera med varandra samt att lära med och av varandra är viktiga 
egenskaper som både förskolan, skolan och hela samhället bygger på i en demokrati.
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