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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att uppmärksamma handdockan och dess möjligheter som ett 
pedagogiskt redskap i förskolans undervisning. Tidigt fick vi uppfattningen om att handdockor 
mer frekvent användes förr jämfört med nu och med detta som bakgrund valde vi därför att 
fördjupa oss i ämnet och undersöka det närmare. Vi har därför som syfte att undersöka hur och 
varför pedagoger använder sig av handdockan i undervisningen. Utifrån förskollärares 
perspektiv vill vi belysa dockans möjligheter samt inspirera andra pedagoger att våga prova att 
använda sig av dockan i undervisningen. 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ intervjustudie där vi intervjuat sju förskollärare som 
aktivt arbetar med handdockor som pedagogiskt redskap. Vi har sedan analyserat vår insamlade 
data utifrån två centrala begrepp, mediering och den närmaste utvecklingszonen som har sin 
utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Vi har också funnit likheter och skillnader i 
våra informanters utsagor som sedan kategoriserats och strukturerats och som sedan mynnat ut 
i resultatets rubriker.  

I vårt resultat presenterar vi sedan hur och varför förskollärare använder sig av handdockor eller 
liknande artefakter i den pedagogiska verksamheten. I vårt resultat framkommer det att 
pedagogerna upplever att handdockan har en positiv påverkan på barns 
kommunikationsutveckling och att en personlig relation mellan barnen och dockan ger barnen 
möjlighet till att utveckla sitt verbala språk. Det framkommer också att dockan kan fungera som 
ett terapeutiskt hjälpmedel på så sätt att barn berättat om svåra upplevelser för dockan. Flera 
informanter upplever också att barnen tycker att lärandet blir positivt och roligt när handdockan 
är med. De upplever även att handdockan kan fånga barnens uppmärksamhet och motivera dem 
till lärande. Dockan används också som ett konkret material för att tydliggöra vardagliga 
situationer och olika dilemman som kan uppstå. Informanterna beskriver hur de använder 
dockan på varierade sätt för att nå förskolans strävansmål och flera av dockans möjligheter 
presenteras. Likaså beskrivs ett dilemma som arbetet med handdockan kan medföra och deras 
lösning på detta dilemma. Resultatet diskuteras sedan i förhållande till tidigare forskning och 
valda analysbegrepp. Arbetet avslutas med förslag till vidare forskning. 



 

 
 

Förord 

Det har varit väldigt roligt och lärorikt att genomföra detta arbete tillsammans. Vi vill börja 
med att tacka alla våra informanter för att de ville ställa upp på våra intervjuer, vi vill även 
tacka för all inspiration dem gett oss som vi kommer ha stor användning för i vår kommande 
yrkesroll. Vi vill tacka vår handledare för ett bra stöd under arbetets gång och för all respons vi 
fått. Vi vill också tacka vår lärare Mirella Forsberg Ahlcrona för all inspiration hon gett oss 
under vår utbildning och för att hon väckt vår nyfikenhet när det kommer till handdockan, utan 
henne hade vi aldrig funnit detta intresse. Detta är något vi kommer ha nytta av i hela vårt 
yrkesliv. Till sist vill vi också tacka varandra för gott samarbete och ett väl utfört arbete.  
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Inledning 

Vårt intresse för arbete med dockor och de möjligheter som de besitter började ta form när vi 
själva fick prova på att både göra en egen handdocka och sedan använda denna i vår 
verksamhetsförlagda utbildning. Vi fick då syn på flera av dockans möjligheter och hur man på 
olika sätt kan använda den för att fånga barns intressen. Vi märkte också att ju mer vi använde 
oss av dockan, desto mer bekväma kände vi oss. Vår spelteknik utvecklades mer och mer utefter 
arbetets gång vilket även bidragit till att vi själva valt att fördjupa oss i ämnet. Vi har sedan 
utifrån våra erfarenheter uppmärksammat och reflekterat över handdockans närvaro eller 
snarare icke-existerande närvaro i den pedagogiska undervisningen. Vi har båda upplevt att 
handdockan näst intill inte används alls vilket kan tänkas bero på dockans frånvaro i 
utbildningen till förskollärare. Korošec (2002) ifrågasätter varför dockan inte har större plats i 
undervisningen och menar att en anledning är att lärare ofta saknar kunskap om hur dockan ska 
användas. Forsberg Ahlcrona (2009) menar också att trots att flera lärare ser dockan som ett bra 
pedagogiskt verktyg som kan bidra till att barnen lättare koncentrerar sig i samlingen, lyssnar 
bättre och blir mer spontana används dockan endast sporadiskt och av vissa lärare. Även denna 
författare menar att en anledning är avsaknaden av grundläggande kunskaper om dockan i 
lärarutbildningen. Vår studie har visat att handdockan är ett bra pedagogiskt verktyg som har 
många möjligheter i förskolans undervisning. Forsberg Ahlcrona (2009) understryker att 
dockor har begränsningar när det gäller möjlighet till minspel och därför är dockspelarens 
teknik, skicklighet och inlevelseförmåga viktiga förutsättningar för att dockan ska uppfattas 
som levande. Detta är någonting som kan övas upp. Det är alltså väldigt viktigt att ha kunskap 
om hur man som pedagog kan använda dockan och hur man levandegör den på bästa sätt. 

Vi har i vår utbildning fått ett smakprov när det kommer till att använda dockan som 
pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet och är glada för det, då detta skapat ett intresse 
hos oss båda. Detta är något alla inte får tillgång till i sin utbildning. Vi anser att dockans 
pedagogiska möjligheter är många och det är ett bra sätt för att erbjuda barnen ett lustfyllt 
lärande. Med detta som argument anser vi att dockan som ett pedagogiskt verktyg borde få en 
större plats i alla lärarutbildningar och vi vill med denna studie undersöka dockans möjligheter 
och inspirera fler lärare att använda sig av dockan i verksamheten.  

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur och varför pedagoger använder 
sig av handdockan i undervisningen. Utifrån förskollärares perspektiv vill vi belysa dockans 
möjligheter samt inspirera andra pedagoger att våga prova att använda sig av dockan i 
undervisningen.  

Våra frågeställningar är: 

I vilket syfte använder förskollärare handdockan i förskolan? 

Hur beskriver förskollärare sitt arbete med handdockan i förskolan? 
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Bakgrund 

Under denna rubrik kommer vi beskriva handdockan ur ett historiskt perspektiv, samt beskriva 
olika typer av dockor. 

Handdockans historia 

Ur ett historiskt perspektiv har man använt dockan som ett redskap eller hjälpmedel i olika 
sociala och kulturella sammanhang. Den tillverkades för att gestalta en speciell person eller för 
att förmedla ett innehåll. Man använde den i kommunikativa processer och sociala praktiker, 
till exempel i samband med religiösa ceremonier, teatrar eller utbildning. Dockan som redskap 
är en del av historiska och kulturella traditioner, den har bland annat spelat i kyrkor, på gator 
och torg, i salonger, i små rum och i stora salar där den användes som ett kulturellt redskap och 
en kommunikativ form för människors tankar, visioner och önskningar (Forsberg Ahlcrona, 
2009). 

Man har funnit arkeologiska fynd från antika Grekland, Rom, gamla Egypten, Afrika, Persien, 
Asien och Amerika bland annat i form av statyer, masker och dockor med rörliga kroppsdelar 
som vittnar om att dockor i olika former varit människans följeslagare. Dockan skapades som 
ett svar på människornas undran över naturens företeelser och dyrkan av naturkrafter, vilket i 
sin tur ledde till religiösa idéer som omvandlades till gudomliga väsen. Med hjälp av dockorna 
kunde gudomligheter personifieras och de blev fysiskt möjliga och verkliga. Människor kunde 
då i olika sammanhang ta hand om och ge sitt förtroende och förhoppningar till olika gudar. 
Människorna skapade och använde dockorna som ett sätt att hantera sin verklighet, samt ett sätt 
att hantera olika föreställningar och vad som händer efter döden (Forsberg Ahlcrona, 2009). 

Under medeltiden använde man dockor i kyrkans undervisning för att motivera människans 
känslo- och tankeliv, detta genom medskapande och konstnärliga uttrycksformer. Den katolska 
kyrkan blev dockteaterns första arena för organiserad kollektiv utbildning. Den katolska 
kyrkans officiella språk var latin, men detta språk talades oftast inte av människorna. Eftersom 
man förutsätter att människorna aktivt ska delta genom dialog och sång krävdes det andra sätt 
för kyrkorådet att förankra sig i människornas vardag och stärka deras kunskaper om tro och 
vetande. Katolska kyrkan arbetade därför målmedvetet med kollektiv utbildning genom 
skapande uttrycksformer i form av musik, dans, bild och teater. Kyrkans besökare fick då 
uppleva bibliska berättelser genom dessa uttrycksformer och budskapets dramatik 
presenterades genom dockteater. Genom dockteaterns uttrycksmöjligheter kunde de bibliska 
berättelserna konkretiseras och förklaras. Undervisningen genom dockspel kunde ofta 
presenteras i form av änglar som flög, helgon som rörde sig och talade från olika delar av 
rummet, Jesus som hissades upp och ner och allt detta förstärktes ofta av bland annat körsång, 
orgelmusik och trummor (Forsberg Ahlcrona, 2009). 

Kritiker såg dockspelet som ett sätt att uppmuntra människors lättsinne och hindra deras 
tänkande på fromhet och fruktan inför Gud. Så när kyrkans reformation och svenska kyrkans 
brytning med den katolska kyrkan ägde rum år 1524 införde man på båda sidor en ny 
pedagogisk praktik i kristendomsundervisningen. Denna brytning innebär framförallt för 
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svenska kyrkan att latinet avskaffades som kyrkans officiella språk och man började predika på 
människors vardagliga språk. På grund av detta la man istället tyngden vid ordet som 
förmedlare och de alternativa uttryckssätt man tidigare använt avskaffades (Forsberg Ahlcrona, 
2009). 

I slutet på 1600-talet började intresset för dockteater öka runt om i världen och 
dockteaterspelare från bland annat Italien, Frankrike och Tyskland började röra sig runt i 
Europas länder. Dockorna var ofta gjorda av trä med rörliga leder och då i form av marionetter, 
det vill säga, dockor som styrdes med hjälp av trådar kopplade till dockans leder. Detta gjorde 
att de framstod som mer levande (Kaplan, 2005). 

När dockteatern slog igenom i Sverige 1856 riktades den först och främst för vuxen publik som 
flera år senare vändes och blev teater för barnen. Handdockan Kasper slog igenom stort och var 
ofta ute efter barnens goda råd och idéer. Detta har bidragit till att handdockan i dagens Sverige 
är starkt förknippad med den så kallade Kasperdockan (Torén, 1999). 

Under slutet av 1930-talet hade dockteatern spridits så mycket att i princip varje stad hade en 
amatördockteater. Flertalet dockteatergrupper blev dock förbjudna under andra världskrigets 
början då nazisternas ockupation beslagtog folkets utrustning och dockteatern ansågs vara en 
kulturaktivitet, vilket blev strängt förbjudet. I slutet av 1941 blev däremot kulturaktiviteter i 
form av bland annat dockteater tillåtet igen under vad de kallade för ”vänkvällar”.  För barnen 
under andra världskriget spelade dockteatern en stor roll eftersom det var en av de få upplevelser 
som innefattade glädje i den annars fattiga miljön de levde i. Dockteatern används här som 
informell utbildning. Barnen fick leka fram dockteater genom att rita, färglägga och klippa ut 
figurer till en berättelse som deras lärare först berättat. Andra berättelser var folksagor eller 
kända barnböcker. Deras inhämtade kunskaper dramatiserades sedan på enkla bordsscener. 
Dockteatern användes också för nöjes skull och barnen tog egna initiativ till att författa texter, 
göra dockor och spela för varandra. Betydelsen av dessa dockteatrar utöver det pedagogiska 
syftet menar Kaplan ska främst ses i ljuset av mod och viljan att leva som skapades hos de stora 
skaror barn som passerade lägret på väg till förintelselägren (Kaplan, 2005). 

I allmänna råd från Socialstyrelsen gällande det pedagogiska programmet från 1987 nämns att 
bland annat handdockor och stavfigurer kan stimulera barnen till att organisera dockteatrar. De 
framhåller även att förskolan har en viktig roll i att låta barnen prova olika roller som är både 
skrämmande och fascinerande genom att använda sig av dramalek. De yngre barnen behöver 
den vuxenledda dramalek som ett stöd för att få stimulans i de sociala samspel barnen kommer 
att ingå i. Stoff till dramalek kan med fördel hämtas ur bland annat barnlitteratur så att barnens 
erfarenheter kan vara en utgångspunkt i dramatiseringen (Socialstyrelsen, 1987:3). I dagens 
läroplan nämns dock drama endast ett fåtal gånger och inte alls i den utsträckningen som i 
förskolans tidigare styrdokument (Skolverket, 2016). 

Olika typer av dockor 

Howard (1995) beskriver olika typer av dockor och menar att marionettdockan, som även kallas 
för tråddockan, är en docka som styrs med hjälp av en eller flera trådar. Dockan kan vara väldigt 
enkel, men den kan också vara mycket avancerad beroende på utformning. Stavdockan är en 



 
 

4 
 

docka som spelaren kan röra på genom en stav som dockan sitter på och detta är oftast en 
mycket enkel docka. Handdockan är en docka som går att trä över handen, det är alltså spelarens 
hand som ger dockan liv. Under denna kategori ingår flera olika sorters handdockor såsom 
fingerdocka, handdocka, dockor med rörlig mun som till exempel sockdocka. 
Skuggspelsfigurer är tvådimensionella dockor som är utskurna silhuetter och hålls med minst 
en stav mot en tänd skärm så en skugga skapas på väggen. Man kan också använda sina händer 
för att skapa dessa typer av skuggfigurer. En annan typ av docka som Howard beskriver är 
mask/kostymdockan som är en mask eller kostym som bärs av människor. Det är alltså en 
människa som klätt ut sig till någon form av docka. 

Forsberg Ahlcrona (2009) poängterar att dockans rörelsemönster bestäms av hur dockan är 
konstruerad. Olika former, konstruktioner och tekniker påverkar vilka förutsättningar spelaren 
har att levandegöra dockan, både i förhållande till sig själv, alltså hur bekant man är med 
spelteknik och i förhållande till dockan, alltså hur dockan är konstruerad. Stavdockan som är 
en väldigt enkel docka har inte alls samma möjligheter som handdockan när det handlar om att 
förmedla varierande känslor. Dockans kapacitet att röra sig ställer olika slags krav på tekniken 
och dess spelregler. Teknisk skicklighet är någonting som kan övas upp, spelarens 
inlevelseförmåga likaså. Inom dockteatern är de flesta dockorna ofta enkla. De har en begränsad 
möjlighet till minspel och det är därför dockspelarens teknik, skicklighet och inlevelseförmåga 
är väsentliga förutsättningar för att dockan ska uppfattas som levande. Howard (1995) menar 
att när dockan är färdigtillverkad är enbart halva jobbet gjort. Även här påpekas det att dockan 
måste få en egen personlighet och själ. Författaren menar att nyckeln till att kunna använda 
dockan i vilken situation som helst är att dockspelaren tror på dockans personlighet och lever 
sig in i den när man spelar. Forsberg Ahlcrona (2009) beskriver att det är spelaren som bidrar 
till dockans själ genom att manipulera och animera dockan. Det är sedan publiken som bekräftar 
dockans själslighet genom att identifiera sig med dockan. Det är alltså först genom den 
kommunikativa kraften som uppstår mellan dockans spel och publikens egna associationer som 
dockan blir levande. 
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Forskningsöversikt 

Under denna rubrik kommer vi redogöra för den tidigare forskning vi finner relevant för vår 
studie. Vi kommer att behandla följande delar: Dockan som redskap i förskolans undervisning, 
Dockan kan stimulera barns fantasi och kreativitet, Icke-verbal kommunikation, Dockan som 
kommunikativt hjälpmedel och till sist, Handdockans lekfulla sätt kan skapa lustfyllt lärande. 

Dockan som redskap i förskolans undervisning 

Forsberg Ahlcrona och Östman (2018) beskriver flera av dockans varierade möjligheter i 
förskolans undervisning. Författarna pekar således på att handdockor kan användas i olika 
syften så som exempelvis teater, terapi och utbildning. De möjligheter som beskrivs är Puppet 
play, som innebär att barnen har tillgång till olika typer av dockor i den spontana leken utan att 
läraren behöver vara involverad. Puppetizing, som innebär att barnen själva får använda sig av 
dockor i den planerade undervisningen. Deras lärare undervisar dem i olika speltekniker som 
tillhör dockorna och barnen får sedan dramatisera till exempel en sång eller korta berättelser. 
Puppet telling, som innebär att läraren använder sig av dockor för att dramatisera, skapa och 
erbjuda sagor och musik. Puppet talking, som innebär att läraren använder dockan för att 
uppmuntra barnen att tala om deras tankar och erfarenheter. Och till sist, Puppet teaching, vilket 
i utbildningssyfte, innebär att lärarens intention är att öka barnens kunnande och förståelse för 
ett specifikt ämne eller fenomen, på ett sätt som kan öka barnens intresse för lärandet. 

Torén (1999) påpekar att handdockans olika möjligheter i den pedagogiska undervisningen är 
mångfaldig. Arbetssättet med handdockan som hjälpmedel kan framförallt användas för att 
uppnå olika kunskapsmål genom att inlärningen kan ske spontant och att inlärningen är 
anpassad efter barnens villkor. Handdockan kan uppmuntra barnen att delta i 
undervisningsprocessen med en aktiv nyfikenhet som stimulerar både fantasi och kreativitet. 
Även de mer blyga eller tysta barnen ges möjlighet att klä sina tankar i ord där syftet kan vara 
att bygga upp barnens självförtroende och öka dess kunskaper om både sig själv och andra. 
Genom att använda handdockans möjligheter i undervisningssyfte kan barnen också utveckla 
empati och inlevelseförmåga då verkligheten görs synlig på ett, för barnen, konkret sätt. En 
karaktär i form av figur, leksaksdjur eller handdocka kan med fördel användas för att tydliggöra 
vad som skiljer mellan rätt och fel eller gott och ont. Författaren menar att man genom detta 
arbetssätt erbjuder barnen varierade inlärningsmöjligheter och undervisningen kan göras mer 
spännande genom att rikta barnens uppmärksamhet mot det man vill att de ska uppmärksamma. 
Korošec (2013) beskriver handdockor som ett bra redskap för lärare för att snabbare och på ett 
mer intressant sätt, uppnå olika läroplansmål. Överraskande nog visar det sig att dockan som 
redskap stimulerar barnets utveckling eftersom arbetssättet både integrerar förståelse, 
talförmåga och problemlösningar. Författaren påpekar också att det är svårt att förklara det 
faktum att dockan ofta får en bättre kontakt med barnet än deras förskollärare eller föräldrar 
får. Det kan tyckas ha att göra med att dockans möjligheter stimulerar barnets fantasi och 
kreativitet som är viktiga faktorer i barnets vidareutveckling.  

Handdockan kan också vara ett bra redskap för barnen att få använda sina estetiska uttryckssätt, 
till exempel genom drama. Öfverström (2006) menar att barn kan lära känna sig själva och öva 
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på att förstå och visa respekt för andra genom att använda sig av olika estetiska uttryckssätt. 
Lärarens uppgift i lärprocessen är således att finna metoder som underlättar och möjliggör för 
barnen att upptäcka och öka sin självkännedom och då utveckla sin relationella potential. 
Barnens kreativitet och deras förmåga att se lärandet som en helhet utvecklas då de får möjlighet 
att träna på att arbeta med alla sina sinnen, både genom verbalt och icke-verbalt språk, fantasi, 
känslor och deras intellekt. Författaren menar således även att estetiska ämnen som metod i 
lärprocessen, kan underlätta för barnen i deras identitetsutveckling och att just kommunikation 
genom drama kan aktivera barnen i sin lärandemiljö, vilket bidrar till att upplevelser och 
inlevelse ökar deras motivation i lärandet. 

När det kommer till dockans minne kan detta ses som ett dilemma i den pedagogiska 
verksamheten. Forsberg Ahlcrona (2012) beskriver att när dockan används vid flertalet tillfällen 
i förskolans verksamhet skapar barnen en relation till den och dockan tillskrivs en abstrakt 
egenskap i form av ett eget minne. Barns föreställningar om att dockan har ett eget minne 
utvecklas i ett samspel över en längre tid. När dockan inte konkret är med samtalar barnen och 
läraren ändå om dockan som en egen person och detta kan bidra till att dockan uppfattas som 
levande med egna tankar och minne. När barnen lär dockan någonting i form av till exempel en 
sång eller ramsa stärks deras relation och barnens uppfattning om att dockan har ett eget minne 
skapas. När dockan då själv uttrycker sitt lärande i form av till exempel en sång eller ramsa vid 
ett senare tillfälle antas den äga ett minne oavsett vem som håller i den och detta kan vara ett 
av dockans dilemman. Författaren menar också att eftersom dockan blir som en egen person 
blir den också personlig för den lärare som arbetat med dockan tillsammans med barnen, detta 
på grund av att dockans minne förlitar sig på lärarens minne. Om en annan lärare senare håller 
i dockan blir det svårt att samspela tillsammans med barnen och det uppstår förvirring. Detta 
beror på dockans oförmåga att komma ihåg gemensamma händelser som upplevts tillsammans 
när läraren som nu håller i dockan inte varit med. 

Dockan kan stimulera barns fantasi och kreativitet 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) lyfter fram att barn ofta uppfattas som mer 
kreativa än vuxna, denna uppfattningen tros bero på att de lever i en lekfull värld där nästan allt 
är möjligt och tillåtet. 

Enligt Vygotskij (1995) innebär kreativitet någonting nytt som skapas av människan, oavsett 
om det skapade är ett objekt i den yttre världen eller en konstruktion av en tanke, idé eller känsla 
som bara existerar i människans inre. Han menar också att fantasi är grunden för alla kreativa 
aktiviteter, och möjliggör inte bara det konstnärliga utan också det vetenskapliga och tekniska 
skapandet. Grunden i allt skapande handlar om förmågan att sätta samman gamla erfarenheter 
till nya kombinationer och skapa någonting nytt. Det finns ett starkt samband mellan vår fantasi 
och vår verklighet. Vygotskij menar också att vår fantasi alltid byggs med hjälp av delar ur vår 
verklighet och ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer resurser disponerar hennes 
fantasi över. Barns fantasi är alltid fattigare än en vuxens, eftersom de vuxna innehar mer 
erfarenheter än barnet. Vår hjärna bevarar inte bara de erfarenheter vi får i livet, den kombinerar 
och kreativt bearbetar också dessa och skapar nya situationer. Om dessa egenskaper inte funnits 
hos människan skulle hon endast kunna fokusera på det förgångna och inte kunna tänka nytt. 
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Det är just människans kreativa aktiviteter som får henne att skapa sin framtid och förändra sin 
nutid. Denna kreativa aktivitet som har sin grund i vår hjärnas kombinatoriska förmåga, kallas 
inom psykologin för förställning eller fantasi. Forsberg Ahlcrona (2009) menar att när barn får 
ta del av undervisning med handdockan kan de med hjälp av sin fantasi skapa nya lekar. Barnen 
använder alltså sina tidigare erfarenheter för att skapa någonting nytt med hjälp av sin fantasi 
och sin kreativa förmåga. 

Standing (1984) beskriver Maria Montessoris syn på fantasi. Hon menar att barn har lätt att 
blanda ihop fantasin med verkligheten och att vuxna gör det svårare för dem när de berättar 
fantasifulla sagor. Hon menar att det är oklokt av oss vuxna att förvirra barnen genom fabler, 
såsom häxor och feer, när deras verklighetsuppfattning blandas ihop med deras fantasi och 
barnen accepterar dessa fabler som verklighet. Vuxna bör därför vänta med att berätta denna 
typ av sagor tills barnen blivit lite större. Så småningom lär sig barnen att skilja på drömmarnas 
värld, den verkliga världen och fantasivärlden och det är först då de ska få tillgång till 
fantasifulla sagor. Författaren lyfter fram att det ligger i barnens natur att föredra en fantasivärld 
före den verkliga världen. Standing menar också att Montessoriskolorna ses som alldeles för 
realistiska och ifrågasätter hur barnen ska kunna utveckla sin fantasi om de inte får ta del av 
dessa fantasifulla sagor. Det är dock helt fel att argumentera för att Montessori inte tycker 
fantasi är viktigt, eller att hon inte vill utveckla denna förmåga hos barnen. Hon vill snarare att 
barnen först ska lära sig att skilja på verklighet och fantasi innan de får ta del av fantasifulla 
sagor. Hon menar också att fantasin bygger på bilder som hämtas från verkligheten, och 
poängterar därför som Vygotskij (1995) att all fantasi bygger på erfarenheter från det verkliga 
livet. 

Icke-verbal kommunikation 

Korošec (2002) menar att kommunikation är en grundläggande förutsättning för lärande. 
Begreppet kommunikation associeras ofta till användningen av ord, men det finns många fler 
sätt att kommunicera, några exempel på detta är kommunikation genom dans, bild, musik och 
drama. Detta kallas för icke-verbal kommunikation. En annan slags icke-verbal kommunikation 
menar Korošec (2002) är när vi kommunicerar med hjälp av våra kroppar. Vi använder vårt 
kroppsspråk för att kommunicera, och då framförallt vårt minspel. Kroppsspråket är 
människans äldsta sätt att kommunicera med och små barn förstår kroppsspråk innan de börjar 
använda det verbala språket. Varje ord som sägs innehåller också icke-verbal kommunikation. 
Ibland förstås bara ordets rätta mening om det är kopplat till mimik och röstens tonhöjd. Barn 
uppmärksammar detta och blir medvetna om sina lärares budskap i kommunikationen. De kan 
tolka lärarens humör och verkliga åsikter genom mimiken i ansiktet om läraren skulle säga 
någonting som hon inte menar eller tror på. En annan typ av icke-verbala uttryckssätt är genom 
konst. Detta är ett uttryckssätt som varit viktigt för människor även långt tillbaka i tiden. 
Kommunikation kan ske genom flera konstnärliga uttrycksformer, förr dekorerade man bland 
annat sina verktyg och uttryckte sina känslor och relationer med dans. Detta är former av icke-
verbal kommunikation som används än idag. 
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Dockan som kommunikativt hjälpmedel 

Tillsammans med dockan kan man uttrycka sig och kommunicera med andra både verbalt och 
icke-verbalt. Korošec (2002) menar att dockan inte bara är ett redskap att framträda med eller 
att använda för att skapa större motivation hos barnen, den har också en magisk kraft i lärarens 
eller barnens händer som stimulerar tänkande, socialt samspel och känslotillväxt. I aktiviteter 
där dockan används får barnen möjlighet att uttrycka sig, utveckla sina individuella förmågor 
samt utveckla en helt ny personlig kommunikationsväg. Mycket av kommunikationen genom 
dockan är icke-verbal och handlar om kroppsspråk, gestikulering och mimik. Det finns många 
sätt att inkludera dockan i undervisningen och ett sätt är att läraren använder sig av den. Dockan 
kan hjälpa pedagoger att uppnå flera delar av läroplanens strävansmål och är enligt Korošec 
(2002) ett bra didaktiskt redskap. Dockan är också ett bra hjälpmedel för att öka barnens 
motivation. När läraren visar tilltro till dockans kraft i presentationen av aktiviteter i förskolan 
litar även barnen på dockan. Dockan blir en av dem trots att den egentligen bara lever i lärarens 
händer. Det har visat sig att barnen har lättare att kommunicera med dockan än med sin lärare 
och läraren kommer närmare barnen i arbetet med dockan då hon blir en skapare av någonting 
magiskt. Barnens syn på lärare blir mer glädjefylld och spännande. Författaren konstaterar att 
även i skolans undervisning ökar arbetsmotivationen när dockan används i arbetet och att det 
är en viktig anledning till att använda sig av dockan som verktyg för att uppnå läroplansmålen. 
Forsberg Ahlcrona (2009) uppmärksammar att förskollärare inte får någon vägledning för hur 
dessa mål ska uppnås och att lärare därmed lämnas med ansvaret att i samverkan med sina 
kollegor utveckla ett arbetssätt som leder till att barn får möjlighet att utveckla dessa färdigheter 
i förskolan. Korošec (2002) påpekar att det kan ifrågasättas varför dockan fortfarande inte har 
en större plats i undervisningen, och hon menar att en av anledningarna är att lärarna saknar 
kunskap om hur dockan ska användas. Även Forsberg Ahlcrona (2009) understryker att trots 
att flera lärare anser att dockan är bra att ha i förskolan och att dockan kan bidra till att barnen 
lättare koncentrerar sig i samlingen, lyssnar bättre och blir mer spontana, används den endast 
sporadiskt och av vissa lärare. En av anledningarna till detta är sannolikt avsaknaden av 
grundläggande kunskaper om dockan och dess möjligheter i lärarutbildningen. 
 

Handdockans lekfulla sätt kan skapa lustfyllt lärande 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) pekar på att pedagoger bör sträva efter att integrera 
lek och lärande för att skapa ett lustfyllt lärande för barnen. Detta blir möjligt genom att vända 
tillbaka till lekvärlden och följa det lekfulla som är självklart för barnen. Lust och engagemang 
framhålls ofta som villkor för lärande och barn antas lära sig bäst när de blir engagerade och 
världen runt omkring försvinner. Barnen blir då koncentrerade och leken blir en källa till 
lärande. Det barnen tycker är meningsfullt och utmanande, ägnar de sig åt. Viktiga dimensioner 
i såväl lek som lärande är bland annat lust, kreativitet, valmöjlighet och meningsskapande. Även 
om dessa positivt värderade aspekter ofta förknippas med lek är de också viktiga förutsättningar 
för lärande. I barns värld är lek och lärande oskiljbara och borde vara det i pedagogiken också 
eftersom barn är lekande lärande individer som riktar sig mot sin omvärld för att försöka förstå 
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och erövra ett kunnande i den. Författarna konstaterar även att förskolans verksamhet därför 
måste se på kunskap på ett sådant sätt att lek och lärande utgör en helhet.  

Barn lär sig på många olika sätt. De lär sig bland annat genom att imitera, lyssna, iaktta, delta i 
något, kommunicera, urskilja, och experimentera. Studier från förskolans praktik har visat att 
barn skapar en mer utvecklad förståelse för ett specifikt innehåll. Detta genom att läraren skapar 
eller fångar situationer där barnen kan utmanas, om läraren använder sig av barns olika sätt att 
tala och tänka om något som ett innehåll. Läraren använder sig då av metakognitiva samtal och 
variation för att barnen ska skapa förståelse för olika fenomen i sin omvärld (Johansson & 
Pramling Samuelsson, 2006). Enligt Thulin (2011) har innehållet i det som kommuniceras lika 
stor betydelse som det som görs och språket spelar en stor roll i lärandeprocessen. 
Metakognitiva samtal, som innebär att man talar om, och synliggör lärprocessen och barnets 
tankar, kan på olika nivåer få betydelse för barnens lärande (Doverborg, Pramling & Pramling 
Samuelsson, 2013). Det har också visat sig ha betydelse för vad och hur barnen lär sig i olika 
situationer. Via språket får barnen öva och pröva nya begrepp och erfarenheter (Thulin, 2011). 

Kunskap och lärande grundar sig i erfarenheter och den sociala och kulturella praktik där barnen 
ingår. Barns tidigare erfarenheter, lärandesituationen och det samspel som äger rum har 
betydelse för lärandet. Kommunikationen mellan lärare och barn samt mellan barnen blir 
central och lärandet blir därmed en social verksamhet. Barn utstrålar att de är lekande lärande 
individer, som tar varje tillfälle att föra in det lekfulla och lustfyllda i olika samspelssituationer 
och aktiviteter. Små barn söker inte upp lärare för att kommunicera, men om de finns 
närvarande i barnens värld startar de en hel del lekande och kommunikation. De lekande lärande 
barnen tar världen i besittning med sin levda kropp och reflekterar inte över huruvida något är 
lek och något annat är lärande. Integrering av lek och lärande bör därför genomsyra hela den 
pedagogiska verksamheten (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). Forsberg Ahlcrona 
(2009) pekar på att dockan som redskap kan bidra till barns utveckling och lärande på ett lekfullt 
sätt. Handdockan kan på så sätt bidra till att lek och lärande integreras och kan skapa det som 
Johansson och Pramling Samuelsson (2006) kallar för lustfyllt lärande. 
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Teoretiskt perspektiv 
Det perspektiv vi valt att utgå ifrån i denna studie kommer nedan att presenteras kortfattat 
utifrån det vi finner som relevant. Vi har sedan valt ut två centrala begrepp ur detta perspektiv 
som kommer att definieras under nedanstående rubrik. 

Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Säljö (2012) har den sociokulturella traditionen sin utgångspunkt i Lev Vygotskijs 
arbeten om utveckling, lärande och språk. Detta perspektiv på utveckling och lärande handlar 
om hur människan utvecklar sina kulturella förmågor, så som exempelvis läsa, skriva, räkna 
eller lösa problem. Författaren menar att detta handlar om hur människan tar till sig av det man 
i denna tradition kallar för medierande redskap. Denna tradition lägger vikten vid socialt 
samspel när det kommer till lärande och utveckling. Således är perspektivet en social teori om 
människans lärande och dess utveckling i en social kontext och i samspel med andra. 
Författaren lyfter även fram att det sociokulturella perspektivet innebär att i samspel med andra 
är kunskap inte något som överförs mellan människor utan är något som vi deltar i. Det 
sociokulturella perspektivet är inte knutet till en särskild pedagogik eller skolform, utan är 
snarare avsedd att kunna appliceras inom den vanliga skolan och förskolan. Två centrala 
begrepp som har sin utgångspunkt i detta perspektiv är mediering och den närmaste 
utvecklingszonen. Dessa begrepp är också de begrepp vi finner mest relevanta för vår studie.  

Mediering förklaras enligt Säljö (2012) som förmedling. Han förklarar mediering som att 
människor använder sig av redskap eller verktyg för att förstå sin omvärld och agera i den. 
Utmärkande för människan är att hon använder sig av både språkliga och materiella redskap. 
Vi kommer att fokusera på det materiella redskapet som i denna studie innebär artefakter i form 
av olika dockor och hur dockan här fungerar som ett medierande redskap i förskolans 
verksamhet. Forsberg Ahlcrona (2009) beskriver mediering som någonting som sker på ett 
konkret sätt. Hon menar att dockan kan användas som ett hjälpmedel för mediering av sociala 
praktiker inom förskola och skola. Dockan som medierande redskap kan bland annat utveckla 
barnens kunskaper och etablera relationer. Författaren poängterar även att dockans olika 
medieringsförmågor och dess potential har betydelse för barns utveckling när det kommer till 
språk, sociala relationer och estetiska uttryckssätt.   

Den närmaste utvecklingszonen hänger enligt Säljö (2012) samman med Vygotskijs syn på 
utveckling och lärande som ständigt pågående processer, vilket då innebär att när människan 
behärskar någonting är hon också mycket nära att bemästra nya kunskaper. När den lärande får 
vägledning eller stöd från någon som är mer kunnig, kan hon utveckla sin aktuella förmåga 
genom samspel eller erfarenhetsutbyte med andra. Forsberg Ahlcrona (2009) visar att samspel 
med hjälp av dockan likaså kan beskrivas i termer av den närmaste utvecklingszonen eftersom 
att barnen till att börja med utgår ifrån sitt eget kunnande. När deras kunnande sedan 
kombineras med nytt innehåll upptäcker barnen nya och andra möjligheter i samspel med 
varandra och med dockan. Dockan kan här då fungera som en kompetent kamrat och ett stöd i 
barnens utveckling. 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras vårt metodval och den undersökningsgrupp vi valt att basera vårt 
resultat på. Vi presenterar också här nedan hur vi valt att genomföra intervjuerna, samt huruvida 
studien är tillförlitlig och trovärdig. Nedan lyder också en beskrivning av de etiska 
överväganden vi förhållit oss till, och till sist, hur vi valt att analysera vår insamlade data. 

Kvalitativ studie 

En kvalitativ studie används enligt Stukát (2011) då undersökningens syfte är att få fram 
information om huruvida en eller flera personer känner och eller tänker om ett specifikt 
fenomen. Här syftar undersökningen till att framställa något, snarare än att förklara och 
generalisera fenomenet. När materialet sedan analyseras krävs det att det flera gånger läses 
igenom, och därefter sorteras och kategoriseras svaren. Resultaten som fås ut av en kvalitativ 
studie beror till viss del på undersökaren då en annan undersökare kan få fram ett annat resultat 
beroende på dess förförståelse kring det undersökta fenomenet. 

Intervju som metod 

Enligt Dalen (2015) betyder intervju en utväxling av tankar och erfarenheter mellan två 
personer som samtalar om ett visst tema. En kvalitativ intervju passar bra när det kommer till 
att få insikt i informantens egna erfarenheter, tankar och känslor. Kvale (1997) skriver att 
forskningsintervjuer finns i olika dimensioner. De varierar således mellan välorganiserade, 
strukturerade intervjuer, till öppna intervjuer. Stukát (2011) lyfter fram att det finns många olika 
sätt att utföra intervjuer på, beroende på hur mycket frihet man som intervjuare ger informanten 
som intervjuas. Ju mer utrymme som ges till deltagaren desto bättre möjligheter finns det till 
nytt och spännande material. I intervjuer som är mer öppna är intervjuaren medveten om vilket 
ämnesområde som ska talas om men ställer frågorna i den ordningen som passar bäst in i 
situationen. Man använder sig av ett antal huvudfrågor som ställs till alla deltagare och följer 
upp de svaren beroende på vad informanten delar med sig av. Denna öppna intervjuform är den 
vi använt i vår studie eftersom att informanterna skulle få så mycket utrymme som möjligt att 
berätta sina tankar och erfarenheter.  

I kvalitativa intervjuer ställs frågorna nästan alltid på ett sådant sätt att de ger respondenten 
utrymme att svara med egna ord. Detta innebär att intervjuerna ofta har låg grad av 
standardisering, vilket också ger intervjuaren möjlighet att välja i vilken ordning frågorna 
kommer att ställas, i förhållande till de enskilda intervjuerna. Själva syftet med att använda en 
kvalitativ analys är att identifiera eller upptäcka fenomen i respondentens livsvärld eller 
uppfattning om ett specifikt fenomen. Eftersom man då undersöker en annans människas 
erfarenheter eller uppfattningar, kan man aldrig i förväg formulera fasta svarsalternativ eller 
heller avgöra vad som är det “sanna” svaret på frågorna som ställs (Patel & Davidson, 2003). 

Val av undersökningsgrupp 

Dalen (2015) poängterar att valet av informanter är viktigt inom kvalitativ intervjuforskning. 
Vem som ska intervjuas, och vilka kriterier som ska uppfyllas är viktiga aspekter. Antalet 
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informanter ska heller inte vara för stort då genomförandet av intervjuer samt bearbetningen av 
dem är tidskrävande, samtidigt måste intervjumaterialet som samlas in vara av den kvaliteten 
att den utgör tillräckligt underlag för tolkning och analys. 

När vi gjorde vårt urval av informanter valde vi att utgå från vissa kriterier. Eftersom vi var 
intresserade av deras arbete med dockan i förskolans praktik var det främsta kriteriet att de på 
något sätt arbetar eller har arbetat med dockor, handdockor, figurer, leksaksdjur eller annat 
lekmaterial för att gestalta en karaktär. Vi valde alltså att använda oss av ett positivt urval så till 
vida att de deltagare som ingår i studien har ett personligt intresse, kunskap och erfarenhet av 
att arbeta med dockan som ett didaktiskt verktyg. Vi var också intresserade av om det fanns 
någon koppling mellan innehållet i grundutbildningen till förskollärare och användandet av 
dockan vilket medförde att vi valde att endast använda förskollärare som informanter. Av denna 
anledning har vi således också valt att ha med informanternas eventuella utbildningar där fokus 
främst behandlat handdockan. Vi använde oss av sociala medier för att hitta deltagare till vår 
studie. När vi fick personlig kontakt med dem skickades ett missivbrev för mer information 
innan vi bokade in tid och plats för intervjun, alternativt, tid när vi skulle ringa de deltagare som 
inte fanns inom rimligt reseavstånd. 

Presentation av informanter 

Vår insamlade data består av sju intervjuer som genomförts våren 2018, intervjuerna har spelats 
in med hjälp av diktafon och vi har sedan transkriberat dem ordagrant. I tabellen nedan 
presenteras våra informanter med fiktiva namn, hur länge de arbetat i förskolan, när de tog sin 
förskollärarexamen och eventuella kurser inom handdockan. 

Tabell 1: Presentation av informanter. 

Fiktivt 
namn 

Har arbetat 
i förskolan 

Examensår 
förskollärarutbildningen 

Utbildning med handdockan 

Jonna 41 år 2013 Kreativitet i förskolan (ingick i 
grundutbildningen till 
förskollärare), 2 extra kurser. 

Beda 27 år 2013 Kreativitet i förskolan (ingick i 
grundutbildningen till 
förskollärare). 

Dora 34 år 1984 Pågående kvällskurs på 
Högskolan Väst (2018). 

Nina 23 år 1995 En extra kurs i Skövde samt 
kompetensutveckling genom 
arbete. 

Nora 35 år 2014 Extra kurser i att skapa dockor. 
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Tina 11 år 2017 Ingen utbildning inom 
handdockan. 

Mona 34 år 1984 Ingen utbildning inom 
handdockan. 

 

Genomförande av intervjuer 

 När vi genomförde våra intervjuer lade vi stor vikt vid att vara väl förberedda och ha syftet 
med vår studie klart och veta vad vi vill fråga om. Vi valde att ta kontakt med våra deltagare i 
god tid. Vi informerade dem då om vår studie och bad om att få återkomma med skriftlig 
information. Vi formulerade ett missivbrev (se bilaga 2) till våra deltagare där vi redogjorde 
syftet med vår studie samt praktisk och etisk information. Lantz (2013) menar att det är bra att 
i förväg veta ungefär hur lång tid det tar att ställa de frågor man vill ha svar på och förhålla sig 
till detta. Vi valde att informera våra informanter om hur lång tid vår intervju förväntades ta 
och var noga med att inte överskrida den tiden. Vi lät också våra deltagare själva bestämma 
vilken tid de ville utföra intervjun så det skulle passa dem bra. Var intervjun utförs är också 
viktigt och vi valde att utföra intervjun på deltagarnas arbetsplats när detta var möjligt, en 
intervju genomfördes också på Högskolan Väst och några genom telefonkontakt. Löfgren 
(2014) anser att för att få till en bra intervju är alla ovanstående förberedelser mycket viktiga. 
Vi genomförde sedan våra intervjuer under två veckors tid.  

Dalen (2015) anser att de inledande frågorna i en intervju bör vara frågor som får informanten 
att känna sig avslappnad. Vi valde därför att börja intervjun med enkla och avslappnade frågor 
som hur länge de arbetat i förskolan, var de läste sin utbildning, när de tog examen osv. Dalen 
(2015) menar också att det är positivt att ställa frågor som bidrar till att informanterna öppnar 
upp sig och berättar sina upplevelser med egna ord. Ett bra sätt att lyckas med detta är att 
uppmuntra informanterna att berätta fritt och ställa öppna frågor. Vi valde därför att ha några 
öppna frågor som huvudfrågor som vi utgick ifrån där deltagarna fick beskriva sitt arbete med 
dockor fritt och hade sedan en del underfrågor för att säkerställa att vi fick svar på allt vi undrade 
över (se bilaga 1). Löfgren (2014) menar att genom öppna men konkreta frågor lockas 
berättelser fram om det man intresserar sig för. Det är också viktigt att skapa utrymme för 
intervjupersonen att berätta, och sedan basera sina följdfrågor på dessa berättelser. Denna 
beskrivning av öppna frågor valde vi att utgå ifrån under våra intervjuer. 

Dalen (2015) rekommenderar också att någon form av inspelningsutrustning används vid 
intervjuerna då det är viktigt att i kvalitativa intervjuer få med informanternas egna ord. Detta 
är någonting vi gjort under alla våra intervjuer och var tydliga med redan i vårt missivbrev (se 
bilaga 2) så det inte skulle bli några problem för oss att få spela in intervjuerna. Patel och 
Davidson (2003) menar att det är viktigt att ha intervjuerna inspelade för att kunna gå tillbaka 
och lyssna flera gånger och därmed försäkra sig om att informanten uppfattats korrekt. 
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Studiens tillförlitlighet och giltighet 

Hur tillförlitliga resultaten i undersökningen är beror på flera olika delar. Dels beror det på hur 
deltagarna tolkar de frågor som ställs, men också hur intervjuaren tolkar svaren (Stukát, 2011). 
I vår studie har vi valt att använda oss av intervjuer som metod. Detta kan ha påverkat 
undersökningens tillförlitlighet på ett sådant sätt att svaren hade kunnat bli annorlunda beroende 
på vilka frågor vi valde att ställa. Vi valde därför att ställa öppna frågor där deltagarna fick 
beskriva sitt arbete fritt. I analysen har vi sedan tolkat svaren på frågorna och valt ut det som vi 
ansåg var relevant, detta kan också vara en kritisk faktor med tanke på att en annan 
intervjuperson kanske hade valt att se andra delar som relevanta. 

Felkällor när det kommer till intervju som metod kan till exempel vara att deltagarna svarar på 
frågorna genom att vara intervjuaren till lags och svara det som de tror intervjuaren vill höra 
(Stukát, 2011). I vårt fall har vi valt att ta reda på hur förskollärare arbetar med dockan i 
praktiken och i vilket syfte de använder den, för att öka studiens trovärdighet har vi valt att 
endast intervjua legitimerade förskollärare som har kunskap om och intresse för att arbeta med 
dockan i förskolans praktik. Detta valde vi för att få ut så mycket som möjligt av våra intervjuer. 
Undersökningen är gjord på ett lågt antal deltagare och hade vi haft en större 
undersökningsgrupp finns det en möjlighet att resultatet sett annorlunda ut. Vi har genomfört 
alla intervjuer tillsammans, lyssnat på inspelningarna flera gånger och noggrant, samt gjort 
analysen tillsammans. 

Etiska överväganden 

När vi utfört vår studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav. Dessa 
fyra krav är informationskravet som innebär att vi måste informera deltagarna om deras uppgift 
i projektet samt vilka villkor som gäller. De ska också bli informerade om att deras deltagande 
är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Samtyckeskravet som 
innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan, de har också rätt att 
avbryta sin medverkan när som helst utan negativa följder. I sitt beslut att delta eller avbryta 
sin medverkan får deltagaren inte utsättas för något slags påtryck eller påverkan. Det bör heller 
inte finnas något beroendeförhållande mellan forskare och deltagare. Konfidentialitetskravet 
innebär att alla uppgifter som lämnas av deltagare ska antecknas, lagras och avrapporteras på 
ett sådant sätt att enskilda människor inte ska kunna identifieras av utomstående. 
Nyttjandekravet som innebär att uppgifter som deltagarna lämnar får endast användas för 
forskningsändamål, de får heller inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den 
enskilde utom efter särskilt medgivande av den berörda (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa fyra 
huvudkrav har vi tagit hänsyn till genom att skicka ett missivbrev (se bilaga 2) till alla våra 
deltagare där vi informerat om vad studien har för syfte, vårt villkor att spela in intervjun, deras 
rätt att avbryta sin medverkan när som helst utan några problem, de informeras också om att 
deras uppgifter kommer lagras på så sätt att obehöriga ej har tillträde, vi har också valt att 
använda oss av fiktiva namn i vår text, samt att deras uppgifter endast kommer att användas till 
forskning. 
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Analys 

Innan vi började att analysera vår data, transkriberades de genomförda intervjuerna. Stukát 
(2011) redogör för hur en analys sker stegvis, där materialet läses igenom flera gånger för att 
lära känna sitt material riktigt bra för att sedan kunna hitta både likheter och skillnader i 
informanternas berättelser. Enligt författaren kan ett mönster synliggöras som sedan både kan 
sorteras och kategoriseras till lämpliga teman. Men detta sker först efter att materialet lästs 
igenom flertalet gånger. Vi har genomfört sju stycken intervjuer som varade mellan 30–60 
minuter. Vi valde att transkribera våra intervjuer ordagrant direkt då vi fortfarande hade dem 
färska i minnet. Vi har båda två läst igenom materialet ett flertal gånger för att hitta ett mönster 
som sedan mynnade ut i de kategorier vi valt att utgå ifrån i vårt resultat. Dessa kategorier 
innefattar barns kommunikationsutveckling, positivt lärande, uppmärksamhet och pedagogers 
arbete med handdockan. De analysbegrepp vi finner som relevanta för analysen av vår 
insamlade data är mediering och den närmaste utvecklingszonen. Dessa begrepp har sin 
utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Eftersom vår studie inte syftar till att undersöka 
en specifik pedagogik eller skolform anser vi att detta perspektiv passar, då arbetet med 
handdockan oftast innefattar ett socialt samspel mellan både dockor, barn och vuxna. De 
centrala begrepp vi valt att utgå ifrån i analysen kommer sedan att diskuteras i förhållande till 
vårt resultat under rubriken ”Diskussion”. 

Metoddiskussion 

När vi först försökte finna informanter till vår studie valde vi att söka efter förskollärare som 
använde handdockan i den pedagogiska undervisningen. Vi fick då väldigt få svar och 
reflekterade över varför det blev så. Vi började då att fundera på vad en handdocka innebär för 
oss och vad begreppet kan innebära för andra. För oss innebar begreppet handdocka flera olika 
typer av docka men så var det förmodligen inte för alla utan vi tolkade det som att många 
definierade begreppet handdocka som Howard (1995) beskriver den, som endast en docka som 
sätts på handen där dockspelarens hand ger den liv till exempel en handdocka, fingerdocka eller 
sockdocka. När vi sedan skaffade oss mer kunskap om olika typer av handdockor som benämns 
i litteratur, valde vi att formulerade om vårt missivbrev och specificerade vår definition av 
handdockan. Det är möjligt att denna förändring i missivbrevet bidrog till att vi då också fick 
fler intresserade deltagare till vår studie. Vår definition av handdockan är att man använder sig 
av någon form av handdocka, stavdocka, tråddocka, gosedjur eller annan artefakt för att gestalta 
någonting, flera av dessa typer av dockor beskriver också Forsberg Ahlcrona (2009) och 
Howard (1995). Vår första tanke var att vända oss till förskollärare som fanns inom rimligt 
reseavstånd från oss, men då vi hade svårt att få ihop deltagare valde vi att utöka vårt 
sökområde. Avståndet innebar att vi valde att genomföra några intervjuer på telefon för att vi 
skulle få tillräckligt med data. Eftersom vi över telefon inte kunde få ta del av gestikuleringar 
och ansiktsuttryck upplever vi att den insamlade datan inte blev lika fyllig som de intervjuer 
där vi hade direktkontakt med informanterna. 

 



 
 

16 
 

Resultat 

I följande kapitel kommer vi att redovisa studiens resultat. Under nedanstående rubriker 
presenteras pedagogernas utsagor om i vilket syfte de använder handdockan i sin verksamhet 
och hur deras arbete med handdockan ser ut.  

Dockan har positiv påverkan på barns kommunikationsutveckling 

Samtliga informanter beskriver på skilda sätt att dockan har en positiv påverkan på barns språk- 
och kommunikationsutveckling. Flera upplever att barn har övervunnit språksvårigheter med 
hjälp av dockan som ett pedagogiskt verktyg. Informanterna beskriver också att barn vågat 
öppna sig och berättat jobbiga händelser för dockan. 

Trygga relationer uppmuntrar det verbala språket 

Flera informanter beskriver att en personlig relation till dockan skapar möjligheter för barnen i 
deras verbala språkutveckling. I följande citat berättar Jonna om en situation som uppstått i 
verksamheten. 

“Så hade vi en liten igelkott, den sa han att den heter Ivar. Då tog han det 
här gosedjuret så höll han den i handen och hade liksom med sig den överallt 
/…/. Sen skulle min kollega sätta sig och berätta någonting som de hade haft 
när de kommunicerat själva, de andra barnen hade inte sett de men han, han 
hade ju hundra koll. Då ställer han sig upp, så tittar han på min kollega, sen 
tittar han på dockan och säger såhär: NU PRATAR JAG! Helt utan att 
stamma som alltid annars, klockrent, alltså jag får gåshud. /.../ och sen 
lossnade det bara för honom.” 

I ovanstående citat beskrivs hur en pojke ger igelkotten en identitet genom att döpa den till Ivar. 
Det framgår att Ivar finns med överallt, som en kompis. Pedagogen beskriver att när hon skulle 
berätta för de andra barnen vad pojken och Ivar varit med om, tog pojken istället över samtalet 
och berättade utifrån sina egna erfarenheter, utan att stamma, som framkommer, att han tidigare 
gjort när han berättat saker. Med hjälp av dockan har han fått möjlighet att öva på att tala med 
igelkotten Ivar utan att någon dömer eller påpekar hans talsvårigheter och med hjälp av Ivar har 
pojken fått möjlighet att öva och erövra sina språksvårigheter. Det Jonna beskriver är att genom 
ökat självförtroende märker pojken att han kan, som i sin tur bidrar till att han också vågar tala 
inför de andra barnen. 

I följande citat berättar Beda om hur de uppmärksammat behov och språksvårigheter, samt hur 
de arbetat med att övervinna dessa svårigheter. 

“Vi har jobbat med barn som behöver språklig stöttning, då är dockan helt 
fantastisk. En pojke vi hade ville bara prata med dockan så de andra barnen 
fick inget talutrymme, så vi tog undan honom och så filmade jag så att jag 
själv kunde analysera detta. Han pratade så himla mycket och det behövde 
han verkligen så att han lärde sig att hålla den där röda tråden när han 
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berättar saker. Vi gjorde så några gånger och sedan släppte allt och han 
började prata jättebra.” 

I ovanstående citat beskriver Beda en pojke som hade behov av att öva på att tala för att lära 
sig att berätta och hålla en röd tråd i sina samtal. När han väl fick möjlighet att prata mer med 
dockan utvecklade han förmågan att föra sammanhängande samtal. Beda finner att det är viktigt 
att faktiskt se barnets behov på detta sätt och möjliggör tillfällen för det enskilda barnet att 
samtala med dockan och inte avstyra direkt genom att påtala att fler barn måste få chansen att 
komma till tals. 

I följande citat beskriver Nina hur en specifik docka har påverkat ett barn med särskilda behov 
på ett positivt sätt. 

“Man ser att det blir en annan kommunikation. /…/ Vi har ett barn med 
särskilda behov som nästan inte pratar. Han som är ganska sluten, sitter 
gärna under bordet. Häxan, han har verkligen älskat häxan. Det är så häftigt 
att se när till och med han börjar försöka prata.” 

Nina beskriver här att dockan möjliggör en annan form av kommunikation än vad som är 
möjligt utan dockan som verktyg. Hon beskriver här hur hon lyckas med hjälp av dockan 
motivera ett barn som annars inte talar alls, till att försöka kommunicera.  

I följande citat berättar Dora hur hon upplever barnens samspel med handdockan. 

“Det kan locka de blyga barnen som kanske i vanliga fall inte säger så 
mycket, att kanske prata med dockan. De pratar ju inte med mig men de 
pratar med dockan. Det kan locka fram det tysta barnet.” 

Dora beskriver att dockan är ett bra pedagogiskt verktyg för att låta barnen tala med någon som 
inte är en vuxen, någon som kanske är liten och inte dömande. Dora får i det här fallet sätta sin 
pedagogiska roll åt sidan och tillåta barnen att kommunicera och samspela med dockan utan att 
avbryta eller avleda.  

Dockan fungerar som ett terapeutiskt hjälpmedel 

Flera informanter berättade även om barn som öppnar sig och berättar saker för dockorna som 
de inte velat berätta för sina pedagoger. I följande citat berättar Nora om hur barn med 
traumatiska upplevelser, öppnat sig och vågat berätta om sina erfarenheter för handdockan. 

“Vi har haft flera barn från Syrien som kommer här med fruktansvärda 
upplevelser som fastnat för dockorna, så lättar barnet hjärtat lite för dem och 
så blir det. En viskade att han var rädd för vattnet, han fick panik vid havet 
men ville inte säga någonting till oss. Men till dockan berättade han. Just den 
relationen, det här att man kan lätta sitt hjärta.” 

Nora beskriver att dockan här fungerar som en tröstande vän som barnet skapar en relation till. 
Barnet som varit med om svåra upplevelser öppnar sig och berättar saker för dockan, som han 
annars inte gärna berättar för en vuxen. 
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I följande citat beskriver Mona hur hon upplever att handdockan kan fungera som ett hjälpmedel 
för både den enskilda individen och gruppen. 

“Som ett pedagogiskt verktyg kan man ju använda handdockor för att hjälpa 
barn som varit utsatta för något eller har svårt att förmedla sig. För då kan 
dockan prata med barnet och barnet med dockan istället. Det blir lite mindre 
laddat för barn, ett gosedjur till exempel är ju så nära barnen. Men som 
pedagogiskt verktyg så kan man verkligen få fram om det är nåt som varit 
jobbigt för ett barn eller för gruppen.” 

Mona menar att dockan fungerar som ett bra verktyg för att få barn att öppna sig och tala om 
saker eller händelser som har stor betydelse för det enskilda barnet. Hon menar också att barnet 
kan tala om situationer eller händelser som upplevts som jobbiga. Hon upplever att gosedjuret 
fungerar som en tröstande vän som barnet kan lätta sitt hjärta för. 

Dockan bidrar till ett positivt lärande 

Många av våra informanter beskriver lärandet som positivt och roligt i situationer där de 
använder sig av handdockan i undervisningen. Flera av informanterna talar även om att 
handdockan fångar barnens uppmärksamhet och motiverar dem till vidare lärande. 

I följande citat berättar Tina om hur hon upplever att barnen fångas av dockans närvaro. 

“Jag har nog bara fått positiv respons från barnen och framförallt upplever 
jag att det passar så bra till alla åldersgrupper och de har allihopa blivit i 
princip trollbundna när dockorna har plockats fram, de liksom bara fastnar 
och hänger med så bra.” 

Tina menar här att dockans närvaro fångar och motiverar barnen att lyssna på vad som sägs och 
ta till sig av det tänkta lärandet. Tina beskriver att barnen reagerar positivt på dockans närvaro 
och att barnen blir trollbundna av dockan som hon upplever fungerar som ett redskap som håller 
barnen fokuserade. 

I följande citat berättar Jonna om hur hon helt ändrar sitt förhållningssätt när hon använder sig 
av dockan: 

“Om jag sitter och har en vanlig samling då tror jag att barn pratar och 
kommunicerar med mig. Men det är jag som vuxen som håller låda HELA 
tiden. Men har jag dockan i handen då är jag som vuxen tyst, så lyssnar jag 
in barnens frågor. Jag har ett helt annat förhållningssätt när jag har dockan 
i handen. Då är det barnen som äger samlingen och inte jag.” 

Jonna beskriver hur hon får ett helt annat förhållningssätt när hon använder sig av dockan och 
kan fokusera på lärprocesserna istället för att hennes fokus behöver ligga på att hålla barnen 
fokuserade. Hon beskriver att dockan ger barnen möjlighet att äga samlingen. 

I följande citat berättar Beda om hur dockan ger henne möjlighet att nå barnen på ett mer 
spännande sätt: 
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“Man når barnen på ett mycket, mycket bättre och roligare sätt. Man vill ju 
åt det där spännande och meningsfulla sättet att nå barnen på. Och även om 
jag som dockan kommer med ett uppdrag till barnen så blir det på ett annat 
sätt än om jag hade gett barnen ett uppdrag utan dockan. Det är meningsfullt 
för barnen att få hjälpa någon som är liten och behöver hjälp med något som 
barnen själva redan kan.” 

Beda menar att dockan som uppdragsgivare ger ett mer meningsfullt, roligare och bättre lärande 
än om hon som pedagog hade agerat uppdragsgivare utan dockan som redskap. Hon upplever 
även att situationen blir mer spännande och det synliggörs för barnen att de kan lära dockan 
någonting.  

I följande citat berättar Dora om hur dockan fångar barnen och får dem intresserade av det som 
presenteras: 

“Barnen sitter alltid still och då har jag ett- till tvååringar och de tycker det 
är jätteroligt. De bara sitter still och verkligen lyssnar.” 

Dora berättar att dockan fungerar som ett redskap för att fånga barnens uppmärksamhet på ett 
lustfyllt och roligt sätt även hos de yngsta barnen. Hon upplever att hon då kan släppa fokus på 
att få barnen att sitta stilla och lyssna, och kan istället ha fokus på situationens andra delar. 

I följande citat berättar Mona om hur barnen visar att de upplever dockan som en egen individ 
och ifrågasätter inte dockans riktighet: 

“När man har handdockor så ser de ju att det är jag som pratar men det är 
ju ändå så kul! Det är ingen som säger ‘det är ju dina händer som gör det’ 
eller så, utan de lever ju sig verkligen in i det hära. Det är väldigt 
fascinerande.” 

Mona upplever att barnen näst intill glömmer att pedagogen är med på samlingen och lägger 
allt sitt fokus på dockans närvaro. Hon beskriver att dockan blir som en egen levande individ 
och barnen ifrågasätter inte dockans riktighet.  

I följande citat berättar Nina om hur dockan bidrar till glädje som hon anser vara det viktigaste 
i förskolan: 

“Glädje kan jag tycka egentligen är det bästa med dockorna och det kan jag 
tycka är det viktigaste i förskolan, att man har kul. Har man inte kul och inte 
vill gå hit, då är det inte roligt och man lär sig ingenting heller.” 

Nina poängterar att det är viktigt att göra lärandet lustfyllt för barnen så att de blir motiverade 
i sitt lärande. Hon ser glädjen som en viktig del för både barn, deras föräldrar och pedagoger 
för att undervisningen i förskolan ska bli lustfylld, och för att barnen ska vilja komma till 
förskolan.  
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Dockan fångar barnens uppmärksamhet 

Flera av våra informanter beskriver också hur de använder sig av dockan som ett konkret 
material för att tydliggöra situationer för barnen. I följande citat berättar Tina om syftet till 
varför hon använder sig av dockan i sin undervisning: 

“Det främsta syftet är nog att göra olika situationer eller berättelser mer 
konkreta så att de kan följa handlingen bättre och på ett mer konkret sätt. De 
förstår nog lättare innebörden i sagan eller situationen om de kan se på något 
som rör sig eller så. Då kan barnen också se känslor konkret och få mer 
förståelse för känslorna, genom att de får se när man spelar upp något.” 

Tina menar att dockan kan fånga barnens uppmärksamhet genom att levandegöra en berättelse 
på ett sätt som är mer förståeligt för barnen. Hon anser att handdockan ger barnen möjlighet att 
följa berättelsens handling på ett konkret sätt där de kan se rörelser och dockans kroppsspråk 
framför sig, och inte enbart få lyssna till det verbala språket. 

I följande citat berättar Dora om hur viktigt det är att använda sig av konkret material i arbetet 
med barn som har ett annat modersmål: 

“För de små barnen med bland annat, annat modersmål är det viktigt att ha 
och använda sig av mycket konkret material. Då är ju handdockan eller 
dockor överlag väldigt tacksamt att ha med sig för att fånga barnen och ge 
dem något mer konkret att se på. /.../ Jag tror att barnen tar till sig mer om 
de har ett konkret material och framförallt lyssnar de bättre när man gör det 
mer spännande.” 

Dora menar att med ett konkret material, ger man barn med annat modersmål, en möjlighet att 
lära sig mer av det svenska språket. Genom att hon använder sig av dockan som ett konkret 
material får hon barnen att lyssna samtidigt som det blir mer spännande, vilket i sig motiverar 
barnen och ökar deras förståelse. 

I följande citat berättar Tina hur hon upplever att barnen, med hjälp av konkret material får en 
större förståelse för sin omvärld: 

“Världen kan bli så mycket mer förståelig för barnen och att de kan på något 
sätt. Att man kan hjälpa barnen att få en konkret bild av det man vill få fram. 
Alla barn har inte lika lätt för att förstå och förmågan att sitta still samtidigt 
som man ska lyssna. Då kan det vara lättare att fånga deras intresse med en 
docka som rör sig och så.” 

Tina menar att när hon använder sig av ett konkret material får barnen en bättre förståelse 
eftersom det blir mer tydligt och detta i sin tur förstärker det verbala språket. Hon beskriver 
också hur dockan fångar barnens uppmärksamhet och får barnen att sitta stilla och lyssnar på 
vad dockan säger. 
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Pedagogers arbete med handdockan 

Våra informanter har också beskrivit deras arbete med dockan för oss och i följande citat 
berättar Mona om hur dockorna kan användas som konkret material och spela upp vardagliga 
situationer: 

“Det är ett lättare sätt för barnen att ta in. Dockorna kan bråka med 
varandra, dockorna kan bli sams och dockorna kan kramas osv. Det blir 
synligt och det blir mindre laddat.” 

Mona använder dockorna som ett konkret material i den pedagogiska undervisningen på så sätt 
att barnen på ett tydligt sätt kan se vardagssituationer utifrån ett annat perspektiv. Mona ger här 
barnen möjlighet att se och reflektera över dockornas sociala samspel och koppla situationerna 
till sina egna erfarenheter.  

I följande citat berättar Jonna om en pojke som tyckte att han inte kunde måla och hur han med 
hjälp av dockan inser att han visst kan: 

“Han kommer hit och gråter och säger jag kan inte rita, jag slarvar. Då 
använde vi Uno. Vad är barnet intresserat av? Hur kan jag nå fram? /.../ Vi 
tar Uno, lånar pinnstödet av en docka och sätter Uno där. Vilka färger 
behöver du, titta noga. /.../ Sen lämnade jag honom där och lät kameran gå. 
Och när jag kommer in där har han gjort en fantastisk bild. /.../ Men dockan 
fick då, och min vägledning. Det hade ett syfte, en plan, hur ska jag nå 
barnet? /…/ Då använder vi oss av det, så tar vi bort det här ’Jag kan inte!’.” 

Jonna använder här dockan som motivation och som ett stöd för pojken. Istället för att fokusera 
på att han inte kan, beskriver Jonna hur hon utgår ifrån pojkens intressen. Med hjälp av dockan 
skapar hon ett mer spännande och lockande sätt för honom att prova. Jonna reflekterar således 
över hur hon på bästa sätt för just detta barn ska kunna tydliggöra hans kunskaper och visa 
honom att han kan måla även om han inte tror att han kan. 

I följande citat berättar Dora hur hon använt sig av dockan Linnéa som uppdragsgivare: 

“Jag att arbetade med Linnéa i målarens trädgård. Då hade jag en korg och 
så hade jag Linnéa-dockan och boken. I korgen var det pennor och papper 
och så. Jag berättade lite om Linnéa och sen fick hon presentera sig själv och 
vad vi skulle göra. Linnéa berättade om en blomma och om när hon var i 
Paris och så fick barnen se vad som fanns på bilderna och så ställde jag 
frågor till barnen om bilderna. Sen fick de måla själva och då fick vi ju lära 
barnen att blanda färger och de fick också följa med ut och ta egna bilder 
som de fick välja vilken bild de ville måla av.” 

Dora beskriver hur hon använder sig av en docka som uppdragsgivare i den pedagogiska 
undervisningen. Hon använder dockan för att presentera sitt material och sin aktivitet på ett sätt 
som hon upplever som spännande för barnen. Hon ger barnen möjlighet att samtala och 
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reflektera över vad de ser på bilderna. Hon berättar att barnen får blanda färger och måla. Sedan 
får de själva prova på att ta egna bilder.  

I följande citat berättar Nina om deras tematiska arbete som har sin utgångspunkt i olika dockor 
som står för olika delar av läroplanen: 

“Vi jobbar med en saga som handlar om en prins som försvinner och hans 
syster prinsessan ska leta efter honom. När hon är ute och letar efter honom 
träffar hon på olika figurer som alla står för olika delar i läroplanen. Trollet 
kom med lite lekar, det var precis i början av terminen för att få ihop gruppen. 
Sen kom älvan och det blev lite mer skapande. /…/ Sen har vi träffat häxan 
som varit mycket intresserad av experiment. Hon började med att krascha 
här med sin kvast, den gick sönder så vi fick hjälpa henne att laga den. /…/ 
Varje gång vi är klara med en docka så får barnen en pusselbit med en 
bokstav som till slut kommer bli till ett ord som leder till vart prinsen är.” 

Nina beskriver ett temaarbete som sträcker sig över en längre period, där dockorna och deras 
specifika uppdrag är i fokus. Här använder hon dockorna som ett verktyg för att uppnå 
läroplanens olika strävansmål eftersom varje docka fokuserar på olika ämnen. Hon berättar att 
samtidigt som dockorna kommer med uppdrag till barnen, får de också följa med på en 
spännande resa i sagans värld där syftet till slut är att barnen ska hjälpa prinsessan att hitt sin 
bror prinsen. Hennes avsikt är att barnen ska få möjlighet att jobba på gruppens sammanhållning 
i början på terminen. Barnen får sedan genomföra experiment samt bygga och konstruera när 
häxan behöver hjälp att laga sin kvast. De får också skapa tillsammans med älvan och mycket 
mer. Allt detta på ett spännande sätt med en tydlig röd tråd genom hela arbetet. 

I följande citat berättar Beda om hur barnen visar intresse för att skapa egna dockor: 

“Barnen vill också gärna göra sina egna dockor (Visar dockorna som barnen 
gjort genom att klistra målade bilder på pinnar). De får inte låna våra 
personliga dockor men robotar och formdockor på pinnar får de gärna 
använda när de vill att de ska dansa eller liknande. Då vill de också ha den 
musiken vi använder, sen brukar de hitta på egna danser.” 

Beda beskriver hur barnen har blivit inspirerade av hennes arbete med dockor och utifrån dessa 
erfarenheter skapar barnen sina egna dockor som de sedan använder i sin fria lek. Beda berättar 
också att barnen med hjälp av deras fantasi och kreativitet sammansätter egna danser.   

I följande citat berättar Nina hur man kan använda sig av dockan för att få barnen att reflektera 
över olika dilemman: 

“En docka kan ju förmedla saker på ett annat sätt kanske än vad jag gör. 
Den kan ju säga lite vad den vill egentligen, det är ju inte jag som säger det. 
Den kan ju bete sig lite dumt, vara elak så barnen tänker till lite så…” 

Nina beskriver hur handdockan kan fungera som en egen person som får möjlighet att säga eller 
göra saker som kanske är lite tabubelagt. Hon menar då att barnen får möjlighet att reflektera 
över dockans beteende. 
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I följande citat berättar Tina hur hon använder dockan för att spela upp olika situationer som 
kan ha hänt i barnens vardag: 

“Jag använder det jag får tag i liksom men det jag använder nu är väl mest 
egentligen dockor och figurer som representerar olika sagor och så pratar 
jag med dockorna och barnen för att ge dem en lite mer konkret bild av sagan. 
Och sen spelar jag upp olika situationer för barnen om det hänt något typ 
som om något barn skulle ha sönder något för ett annat barn eller så… Då 
har jag spelat upp den situationen för barnen så att de också kan vara med 
och se mer konkret vad som faktiskt händer i situationen. Vi diskuterade då 
lite om vad man kunde göra och vad de såg hände liksom.” 

Tina beskriver ovan hur hon på ett konkret sätt i undervisningen visar barnen vardagliga 
situationer som de sedan tillsammans reflekterar över och samtalar om. Tina använder 
handdockan som ett pedagogiskt redskap för att förmedla händelser eller känslor som annars 
kan vara svåra att synliggöra för barnen. Hon använder också dockor och figurer i berättandet 
av olika sagor för att ge barnen en konkret bild av sagans innehåll. 

I följande citat berättar Nora hur dockan har hjälpt ett barn att sluta slå sina pedagoger: 

“Det här läsåret har vi haft ett extremt aggressivt barn som så gott 
misshandlat all personal. Han fortsatte när han började hos oss, men med 
hjälp av drakarna har vi lyckats få en relation, för dem får man inte slå, man 
får inte göra dem illa. Så genom dem har vi också fått honom att sluta göra 
illa oss.”  

Nora beskriver att deras arbete med handdockor har skapat en bättre och tryggare relation 
mellan barnet och pedagogerna. Handdockorna ha i denna situation använts som ett hjälpmedel 
för att synliggöra hur man visar omsorg gentemot andra. 

I följande citat berättar Beda hur hon visar omsorg mot sin docka och hur det kan överföras till 
barnen: 

“När vi använder våra dockor så är man ju väldigt emotionell mot dockan, 
‘Oj, slog du dig?’ då är man väldigt omtänksam och tröstar dockan. Man vill 
ju att barnen ska vara försiktiga och det blir ju lite mänskligt över det.” 

Beda beskriver en lärandesituation som handlar om omhändertagande och försiktighet. Genom 
att hon synligt hanterar dockan på ett omsorgsfullt sätt blir den också mer levande för barnen, 
vilket hon menar sedan kan generera att också barnen visar omsorg och är försiktiga med 
dockan. 

Pedagogers arbete med handdockans dilemma 

Några av våra informanter beskriver att dockans minne och dess personlighet kan bli 
problematisk då det är svårt att hantera en docka som inte är ens egen. Eftersom att dockan är 
präglad av pedagogens personlighet och dess minne är bunden till den specifika pedagogens 
minne. Detta är ett dilemma som nämns när det kommer till dockan som pedagogiskt verktyg. 
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I följande citat berättar Beda om ett dilemma som kan uppstå om dockans ägare inte är på 
jobbet: 

“Barnen vill ju jättegärna prata med kollegans dockor, då blir det ju en 
nackdel om hennes dockor är borta eller så. Men då kan man alltid be barnen 
skriva ett brev eller så. Dockan är ju liksom personlig. Men ofta plockar vi 
med våran personliga docka om vi ska vara lediga. Då slipper barnen undra 
vart dockan är eller så och så kan vi visa bilder på dockans äventyr eller 
något.” 

Beda beskriver att dockans minne och personlighet kan ses som ett dilemma om pedagogen inte 
kan närvara då barnen vill samspela med dennes personliga handdocka. Om Beda behöver vara 
ledig, berättar hon för barnen att dockan ska få följa med henne och genom detta löser hon 
dilemmat. Barnen slipper då fundera på varför pedagogens personliga docka inte kan samspela 
med dem när pedagogen är ledig.  

I följande citat berättar Nora om att hennes handdocka är personlig och knuten till henne som 
person. 

“Handdockan som är personlig är ju som sagt svår att låna ut och reser jag 
då bort en vecka så är ju dockan också borta eftersom den lever genom mig. 
De var för knutna till mig som person. Trovärdigheten försvinner lite när 
dockan försvinner.” 

Nora menar att genom att inte plocka bort dockan när hon själv inte är där, blir den till ett objekt 
igen och tappar sin trovärdighet. Nora beskriver att eftersom handdockan lever genom henne är 
den likaså knuten till henne som person vilket gör att den blir svår att låna ut till en kollega. 
Detta löser också hon genom att dockan är borta när hon är borta. 

Sammanfattning 

I vårt resultat framkommer det att pedagogerna upplever att handdockan har en positiv påverkan 
på barns kommunikationsutveckling och att en personlig relation mellan barnen och dockan ger 
barnen möjlighet till att utveckla sitt verbala språk. Det framkommer också att dockan kan 
fungera som ett terapeutiskt hjälpmedel på så sätt att barn berättat om svåra upplevelser för 
dockan. Flera informanter upplever också att barnen tycker att lärandet blir positivt och roligt 
när handdockan är med. De upplever även att handdockan kan fånga barnens uppmärksamhet 
och motivera dem till lärande. Dockan används också som ett konkret material för att tydliggöra 
vardagliga situationer och olika dilemman som kan uppstå. Informanterna beskriver hur de 
använder dockan på varierade sätt för att nå förskolans strävansmål och flera av dockans 
möjligheter presenteras. Likaså beskrivs ett dilemma som arbetet med handdockan kan medföra 
och deras lösning på detta dilemma. 
  



 
 

25 
 

Diskussion 

Syftet med vår studie är att undersöka hur och varför pedagoger använder sig av handdockan i 
undervisningen. Utifrån förskollärares perspektiv vill vi belysa dockans möjligheter samt 
inspirera andra pedagoger att våga prova att använda sig av dockan i undervisningen. 

De frågeställningar vi har är: 

I vilket syfte använder förskollärare handdockan i förskolan? 

Hur beskriver förskollärare sitt arbete med handdockan förskolan? 

Vi anser att våra frågeställningar är besvarade då vi fått många svar både på i vilket syfte våra 
informanter använder sig av dockan och hur de arbetar med handdockan i sin verksamhet. 
Resultatet innehåller ett flertal beskrivningar om hur man kan arbeta med handdockan som ett 
pedagogiskt verktyg, vilket kan inspirera fler pedagoger att använda dockan i den pedagogiska 
verksamheten. Våra informanter beskriver också många av dockans varierade didaktiska 
möjligheter och i vilket syfte de använder dockan. I följande avsnitt kommer vi att diskutera 
vårt resultat i förhållande till vår tidigare forskning samt göra egna reflektioner. Vi kommer 
också diskutera resultatet i förhållande till de analysbegrepp vi valt att använda oss av. 
Avslutningsvis kommer vi också ge tips på vidare forskning.  

Dockan som stöd i barns kommunikationsutveckling 

I vårt resultat beskriver flera förskollärare om hur barn har vågat börja prata inför andra barn 
genom att de har fått öva på att samtala och samspela med handdockor, vilket i sin tur verkar 
ha gett barnen en mer positiv självbild. Det framgår även att barn som varit med om trauma i 
sitt liv har vågat öppna sig och berätta om sina upplevelser för handdockorna. Korošec (2002) 
lyfter fram att det finns många barn som har svårigheter att uttrycka sig verbalt. Författaren 
menar där således också att man, genom att använda dockan som en icke-verbal 
kommunikationsform, ger barn möjligheter i att skapa en starkare koppling till sin miljö och 
skapa en positiv självbild. Då flera informanter nämner just barn som övervunnit sina 
språksvårigheter och kommunikationsproblem, kan arbetet med handdockor tänkas ha en 
positiv påverkan på både barns självkänsla och i deras språkutveckling. Korošec (2002) lyfter 
även fram att läraren kan låta barnen använda sig av dockan för att kommunicera. Blyga barn 
får då lättare i att våga kommunicera eftersom barnet inte behöver kommunicera direkt till 
publiken utan kan använda sig av dockan som medlare. Vi kan utifrån resultatet se att 
handdockan haft en betydelsefull roll i dessa barns språk- och kommunikationsutveckling och 
bidragit till att barnen både vågat prata inför sina vänner och vågat berätta om svårigheter de 
varit med om tidigare i livet. Det är möjligt att barnen vågar berätta hemskheter, idéer och 
vardagshändelser för just handdockan, och inte för pedagogerna, med tanke på att dockorna 
ofta är mycket mindre än barnen till storlek. En informant berättar även att barn kan se den lilla 
handdockan eller gosedjuret som någon som man kan söka tröst hos. Forsberg Ahlcrona (2009) 
beskriver en av handdockans möjligheter så som att den kan förmedla varierade känslor. Vad 
vi då reflekterat över, kan de varierade känslorna som uttrycks eller förmedlas, tänkas ha 
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betydelse för barn när de då söker tröst eller känner att de vill berätta någonting för någon som 
då kanske både är liten och förmedlar ödmjukhet. 

Dockan integrerar lek och lärande 

I resultatet framkommer beskrivningar från våra informanter där undervisningen tillsammans 
med dockan beskrivs som både spännande, rolig och meningsfullt. Informanterna beskriver 
samtidigt att barnen tycks uppleva dockans närvaro som lustfylld och att barnen blir mer 
fokuserade och lyssnar bättre när dockorna är med. Detta menar även Forsberg Ahlcrona (2009) 
är en av många fördelar som handdockan kan bidra till. Författaren beskriver således att när 
dockan är närvarande får barnen lättare att koncentrera sig i samlingen, lyssnar bättre och blir 
mer spontana. 

När undervisningen blir rolig, spännande och meningsfull tänker vi att det skapas ett lustfyllt 
lärande eftersom lek då integreras med lärande. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) 
lyfter fram att som lärare bör man sträva efter att integrera lek och lärande. I barns värld är lek 
och lärande oskiljbara och borde vara det i pedagogiken också eftersom barn är lekande lärande 
individer. Vidare påpekar även författarna att just lust och engagemang ofta är betydelsefulla 
villkor för barns lärande. 

En informant berättar om barn som blir “trollbundna” och är fokuserade när dockorna används 
i samlingar. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2006) antas barn lära sig som bäst då 
de ges möjlighet att bli så pass engagerade att världen runt omkring försvinner. När barnen blir 
så engagerade, blir leken således en källa till lärande. Författaren konstaterar därför att 
förskolans verksamhet måste se på kunskap på ett sådant sätt att lek och lärande utgör en helhet. 
Utifrån resultatet kan vi se att handdockan ofta integrerar lek med lärande eftersom att 
informanterna beskriver att de endast fått positiv respons från barnen och upplever att barnen 
nås på ett meningsfullt sätt. Vi kan också se att våra informanter beskriver det som att de kan 
fånga barnen på ett helt annat sätt när handdockan används och att barnen ser på dockans 
närvaro som spännande och lustfylld. Utifrån resultatet kan vi se det som att dockan väcker 
barnens glädje vilket också framgår är en viktig del i förskolans verksamhet. 

Dockan som stöd i förskolans verksamhet 

Våra informanter beskriver i resultatet hur de använder handdockan som ett pedagogiskt 
verktyg. De berättar bland annat att de använder handdockorna i syftet att dramatisera sagor för 
att ge barnen möjlighet till ett konkret material, vilket Forsberg Ahlcrona och Östman (2018) 
kallar för Puppet telling, som de menar innebär att läraren använder sig av dockor för att 
dramatisera, skapa och erbjuda sagor och musik. Informanterna beskriver också hur de 
använder handdockor som stöd i lärprocesser och som uppdragsgivare till barnen. Detta kallar 
Forsberg Ahlcrona och Östman för Puppet teaching, vilket i utbildningssyfte, innebär att 
lärarens intention är att öka barnens kunnande och förståelse för ett specifikt ämne eller 
fenomen, på ett sätt som kan öka barnens intresse för lärandet.  I resultatet kan vi se hur dockan 
används som ett pedagogiskt verktyg på varierande sätt i undervisningen för att uppnå olika 
strävansmål i förskolans läroplan. Det framgår att dockan används som uppdragsgivare i olika 
aktiviteter till exempel sagan om prinsen där barnen får möta olika dockor i ett temaarbete som 
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pågår under en längre tid. Där får barnen möjlighet att utforska bland annat konstruktion, teknik, 
kemi och skapande på ett lekfullt sätt. Korošec (2013) betonar likaså att handdockor är ett bra 
redskap för lärare att uppnå olika läroplansmål på ett för barnen mer intressant sätt.  

En informant beskriver hur hon visar omsorg om dockan inför barnen för att barnen ska uppleva 
dockan som mer mänsklig och levande. I resultatet framgår också att barnen lever sig in i 
situationerna när dockan är med och barnen samspelar med dockan som om den vore en egen 
individ. Korošec (2002) ser inte enbart dockan som ett redskap för att motivera barnen utan ser 
den också som ett redskap som stimulerar barnens tänkande, deras sociala samspel och 
känslotillväxt. Författaren menar även att när läraren visar tilltro till dockan litar barnen på den. 
Dockan blir en av dem trots att den bara lever i lärarens händer.  

Utifrån vad som framkommer i vårt resultat kan vi se att de flesta förskollärare använder 
handdockan i syfte att öka barnens språkkunskaper samt för att använda sig av ett konkret 
material i arbete med förskolans värdegrund. Endast ett fåtal gånger nämns det att handdockan 
används för att uppnå andra strävansmål ur förskolans läroplan som exempelvis innefattar 
teknik, kemi, konstruktion och estetiska uttryckssätt så som dans och drama. Vår reflektion är 
dock att möjligheterna är fler än så. Med dockan som pedagogiskt verktyg kan man uppnå i 
princip alla av förskolans strävansmål. Några av dessa skulle kunna innefatta både matematik, 
biologi och arbete för en hållbar utveckling.  

Handdockans dilemma 

Flera av våra informanter har pratat om dockans minne och beskriver att detta kan ses som ett 
dilemma då det är svårt att hantera dockor som är personligt knutna till en annan pedagog. Detta 
är något som Forsberg Ahlcrona (2012) också nämner på så sätt att när dockan används under 
en längre tid skapar barnen en relation till dockan och dockan tillskrivs en abstrakt egenskap i 
form av ett eget minne. Denna egenskap tillskrivs på så sätt att dockan samspelar med barnen 
under en längre tid, barnen lär dockan saker och samtalar också om dockan som en egen person 
vid tillfällen när dockan inte konkret är med. Detta kan bidra till att dockan uppfattas som 
levande med egna tankar och ett minne. Författaren menar också att eftersom dockan blir som 
en egen person blir den också personlig för den lärare som arbetar med dockan, då dockan 
förlitar sig på pedagogens minne. Om sedan en annan pedagog använder dockan skapas en 
förvirring hos barnen eftersom att denna pedagog inte varit med i andra situationer som barnen 
kanske vill samtala om tillsammans med dockan. En av våra informanter beskriver hur hon 
anser att dockans trovärdighet sjunker när dockan försvinner när hon är ledig. Denna informant 
och en till av våra informanter beskriver hur de har löst detta dilemma. Detta har de löst genom 
att ta med sig sin personliga docka vid ledighet. Denna lösning kan leda till att dockans 
trovärdighet bibehålls. 

En informant berättar att barnen i deras verksamhet fått göra egna dockor som då inte är 
personligt knutna till någon pedagog. Dessa dockor får barnen använda i den fria leken och får 
på så sätt också möjlighet att ge sin docka en egen personlighet. Detta kallar Forsberg Ahlcrona 
och Östman (2018) för puppet play, som innebär att barnen har tillgång till olika typer av dockor 
i den spontana leken utan att läraren behöver vara involverad. Vår informant beskriver hur 
barnen använder sig av dockor i den spontana leken för att dramatisera olika sånger och skapa 
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egna dansuppvisningar. Här får då barnen möjlighet att öva på att använda sina estetiska 
uttryckssätt.  

Dockan som medierande redskap för barn i den närmaste utvecklingszonen 

Flera informanter beskriver hur barn vågat öppna sig och berätta om jobbiga eller svåra 
händelser för dockan. Forsberg Ahlcrona (2009) poängterar att dockan som medierande redskap 
kan etablera relationer. Barn som vågat öppna sig för dockan har troligtvis vågat berätta om 
dessa händelser på grund av den trygga relation som skapats i samspel mellan barnen och 
dockan. Informanterna beskriver också att dockan som redskap bidragit till barns 
språkutveckling. Detta kan kopplas samman med att dockan som medierande redskap fungerat 
som en kompetent kamrat för barn i den närmaste utvecklingszonen. Barnen har i samspel med 
dockan fått möjlighet att öva på sitt språk och med stöd från dockan kunnat utvecklats och 
erövrat nya språkkunskaper.  

Flera av våra informanter talar om dockan som ett konkret material för att fånga barnens 
uppmärksamhet och motivera dem till vidare lärande. Forsberg Ahlcrona (2009) beskriver 
således även att mediering är någonting som sker på ett konkret sätt. I vårt resultat kan vi se att 
förskollärarna använder dockan på olika sätt för att mediera till exempel vardagliga händelser 
och sagor på ett för barnen konkret och tydligt sätt. När förskollärarna på detta sätt med hjälp 
av dockan som medierande redskap motiverar barnen till vidare lärande, kan det tänkas att 
barnen befinner sig i den närmaste utvecklingszonen. Även här kan dockan fungera som en 
kompetent kamrat för barnen. 

Forsberg Ahlcrona (2009) poängterar att dockans olika medieringsförmågor och potential har 
betydelse för barns utveckling av estetiska uttryckssätt. En av våra informanter beskriver att 
barnen blivit inspirerade av hennes arbete med dockor och visat intresse för att skapa sina egna. 
Genom att inspireras av förskollärarens kunskaper har de med hjälp av hennes stöd fått 
möjlighet att träda in i en ny utvecklingszon på så sätt att barnen utvecklat kunskap om hur man 
skapar egna dockor. I nästa utvecklingszon skapar barnen egna danser och utvecklar kunskap 
om dockans olika speltekniker med stöd av sin pedagog. 
 

Förslag till vidare forskning 

I vår studie har vi lagt fokus på hur förskollärare ser på handdockan som ett pedagogiskt verktyg 
och framförallt var vi nyfikna på i vilket syfte de använder handdockan i sin verksamhet. Vi 
fokuserar alltså på förskollärarens perspektiv och utsagor kring deras arbete med handdockor. 
Som förslag på vidare forskning skulle vi finna det intressant att få en inblick i hur barnen på 
förskolan upplever handdockans närvaro i den pedagogiska undervisningen. Detta skulle kunna 
undersökas genom exempelvis intervjuer med barnen där de får berätta hur de upplever 
aktiviteter där dockan är involverad.  
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Bilaga I 

 
 

 
Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
Vilket år blev du färdig förskollärare? 
Vilken skola läste du till förskollärare på? 
Fick du lära dig någonting om arbete med handdockan i din grundutbildning? 
Har du gått någon extra kurs/fortbildning för att lära dig att använda handdockan? 
Kan du beskriva ditt arbete med dockan? (Huvudfråga). 
Utgå från: Vad, hur, när, varför? 
Vilka slags handdockor har du använt dig av? 
Hur reagerar barnen? 
Pratar de om dockan i andra sammanhang än när den är med? 
I vilket syfte har du använt dockan? 
Hur tror du samma situation sett ut om du inte haft dockan som redskap? 
Vilka fördelar ser du med att använda handdockan? 
Vilka nackdelar ser du med att använda handdockan? 
Används den flitigt eller i perioder? 
Används den i planerade situationer eller även i spontana? Samling? 
Hur ser du på handdockan som ett pedagogiskt verktyg? 
Har du använt dig av handdockan länge? 
Är det någonting mer du vill berätta/lägga till? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga II 

 
 

Missivbrev 
 
Hej! 
 
 
Vi heter Malin Jarflod och Anette Lind. Vi studerar till förskollärare på Högskolan Väst och 
ska nu skriva vårt examensarbete. 
 
 
Vi har valt att skriva om dockan i förskolans praktik. Syftet med detta arbete är att undersöka 
hur förskollärare använder dockor, enkla handdockor, figurer, leksaksdjur eller annat 
lekmaterial för att gestalta en karaktär i verksamheten och i vilket syfte den används. 
 
 
För att undersöka detta har vi valt att intervjua förskollärare som använder någon form av docka, 
enkla handdockor, figurer, leksaksdjur eller annat lekmaterial i sitt arbete för att gestalta någon 
karaktär. Dessa intervjuer kommer att spelas in med hjälp av ljudupptagning för vidare analys. 
Intervjun kommer att pågå under en timme ungefär. Vart intervjun kommer äga rum kommer 
vi överens om tillsammans, vi är flexibla och kan ta oss till er arbetsplats eller mötas på 
Högskolan Väst om det passar er bättre. Vid för långt avstånd kan vi även ta intervjun på telefon 
eller via skype. Intervjuerna kommer att göras under slutet av v.15, v.16 och eventuellt v.17. 
 
 
Vi kommer att ta hänsyn till de etiska forskningskraven som innebär att du som deltagare får ta 
del av studiens syfte, du bestämmer själv över din medverkan och har rätt att avbryta den när 
som helst utan konsekvenser. Dina personuppgifter kommer att förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte har tillträde till dem och all vår insamlade data kommer endast att användas till 
forskningens ändamål. 
 
 
För frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på: 
 
 
Malin.Jarflod@student.hv.se 
 
 
Anette.Lind.2@student.hv.se 
 
 
Eller kontakta vår handledare Ingrid Granbom på: Ingrid.Granbom@hv.se 
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