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Studiens syfte var att undersöka kunskaper som medverkat till att utveckla förmågan att 

analysera dockspelets användning dels som redskap, dels som hjälpmedel i den sociala 

praktiken och vidareutveckla engagemang för barns lärande.  

Forskningsfrågorna var vägledande i studien och hade följande formuleringar:  

- Vilka kommunikativa värden medför användningen av dockor i förskolans pedagogiska 

verksamhet?  

- Vilka kommunikativa utmaningar och kulturella situationer synliggör användningen av 

dockan i förskolan när barnen erbjöds delaktighet och inflytande? 

Via användandet av dockan skapades en möjlighet att utveckla kommunikation och samspel 

med barnen, dockan och pedagoger i förskoleverksamheten. I denna etnografiska fältstudie 

bestod datainsamlingsmetoden av film, foton, intervjuer och berättelser av pedagoger. 

Datainsamlingsmaterialet analyserades och sammanställdes utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor. Resultatet visade att kommunikationen med dockan i aktiviteter och 

samspelssituationer utvecklades i takt med att pedagogernas fokus förändrades. Då 

synliggjordes det att pedagogerna i sitt agerande tillsammans med dockan som medierande 

redskap bjöd in barnen till kommunikation som uppmuntrade till delaktighet. Därigenom 

utvecklade barnen förmågan att ta egna initiativ där de tillsammans med dockan tränade upp 

sin kommunikationsförmåga. Barnens språkliga medvetenhet och ordförråd synliggjordes i 

barnens identitetsutveckling då emotionella handlingar och tankar användes i vardagliga 

situationer, både tillsammans med pedagogernas och deras egna dockor vilket tydligt 

påverkade barn som tidigare inte kommunicerat i så stor utsträckning. Via analysen kunde 

pedagogerna se att barnen fått ett större talutrymme i samlingar och gemensamma aktiviteter. 

Dockan hade genom olika samspelssituationer förstärkt deras språkliga förmåga. Dockan på 

förskolan skapade ett lustfyllt lärande och fick därigenom ett kommunikativt värde.  
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Abstract 
 
Study: Degree project in teacher educations, Advanced level. 15hp, University of Skövde 
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The study's purpose was to investigate the knowledge that helped to develop the ability to 

analyze the doll performance, however, use both as tools and as aids in the social practice and 

further develop the commitment to children's learning. The research questions guided the 

study: - What communicative values, the use of dolls in the preschool educational activities? - What 

communication challenges and cultural situations, reveals the use of the dock in kindergarten when the children 

were offered participation and influence? 

 

The use of the doll created an opportunity to develop communication and interaction with the 

children, doll and educators in early childhood education. This ethnographic field study 

consisted of data collection of video recordings, photos and interviews with educators. The 

data was analyzed in relation to the study objectives and research questions. The results 

showed that the communication with the doll in activities and interaction situations developed 

in pace with a change in the educators' focus. This was made visible to teachers in their 

performance with the doll as mediating tools which afforded the children to communicate and 

encouraged participation. Thereby, the children developed the ability to take initiative when 

they trained their communication skills together with the doll. The children's awareness of 

language and vocabulary was shown in the use of language. It was made visible in the 

children's identity development as emotional actions and thoughts used in everyday situations, 

both with the educators and their own dolls which clearly affected the children who did not 

previously communicate to a great extent. Furthermore, the analysis showed that the children 

have a greater opportunity to speak in groups and common activities. The use of the doll had 

through various interactive situations strengthened their linguistic ability. The doll on the 

preschool created a pleasurable learning and thus gained a communicative value.  
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Del 1 Inledning 
Under min utbildningstid till förskollärare blev Mirella Forsberg Alhcronas, avhandling 

Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan en 

inspirationskälla och väckte mitt intresse för dockans möjligheter i förskolan. För att utveckla 

mina kunskaper i ämnet har jag deltagit i två fristående kurser i dockpedagogik på högskolan i 

Skövde, Dockspel som kommunikation och mediering och Dockspelets estetik och didaktik 

(respektive 15hp). Därigenom utvecklades en grundläggande kunskapssyn och vilja att 

vidareutveckla arbetet med dockan i förskolan genom att ta vara på de teoretiska kunskaperna 

jag tagit del av och pröva dessa i min egen praktik.  

Denna studie utgår ifrån ett sociokulturellt teoriperspektiv där etnografisk metod används för 

att studera en pågående process i vardagen där min roll som forskare innebär att skapa 

förståelse och tolkningar av det som upplevs tillsammans med barnen, dockan och 

pedagogerna i kommunikation och interaktion i förskoleverksamheten. 

Dockans användningsområde belyses utifrån de händelser och situationer som uppstår och 

visar sig när barn och pedagoger använder dockan som hjälpmedel i sin kommunikation. 

Detta görs utifrån en teoriförankring där kommunikation och samspel är grunden i det 

praktiska arbetet i användandet av dockan.  Med stöd av forskning vill jag tydliggöra 

arbetssättet genom att utveckla detta inom min egen praktik. 

Jag vill med denna studie undersöka dockans kommunikativa värde och möjligheter specifikt 

utifrån uttrycket känslomässiga karaktärsdrag som är min tolkning av Leontievs (1977) 

uttryck affektiva komplex som uppstår och skapas i möten när föremål framkallar emotionella 

värden.  

I studien förekommer en del andra uttryck som behöver få en förklaring.  

Det magiska ögonblicket kan utvecklas när barnet emotionellt påverkats av en docka och 

denna känsla triggar igång en vilja att kommunicera och samspela med andra. Skillnaden 

mellan det känslomässiga karaktärsdragen och det magiska ögonblicket kan beskrivas på 

följande sätt.  I det magiska ögonblicket är det barnets och pedagogens fantasi som styr och 

denna fantasi kan förflytta sig från nutid, dåtid och framtid och kommunikationen samt 

interaktionen utvecklas från sådana situationer som inte hänt på riktigt och denna 

kommunikation utvecklar frågor och nyfikenhet. För att locka fram nyfikenheten skapar 

pedagogen sin docka och ger den en estetisk framtoning och en nyfikenhet hos barnet träder 

fram. Denna nyfikenhet fångar barnets intresse att vilja veta mera om dockan.  

 

Medierande artefakter är ett annat uttryck som förekommer i denna studie och detta uttryck 

avser dockan som ett pedagogiskt objekt/föremål. Detta används av en pedagog genom att 

denne lånar ut sin röst till dockan. När detta sker uppstår en ömsesidig växelverkan där barn, 

pedagoger och dockan tillsammans utvecklar dockans egenskaper och utvecklingsmöjligheter 

i det pedagogiska arbetet.  
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Det ska betonas att när man utforskar dockans användningsområden i det pedagogiska 

sammanhanget så är detta inte att jämföra med att utföra en teater. För pedagogen innebär 

arbetssättet att lära sig dockans rörelsemönster så att den kan krypa, gå, sitta och stå och 

ibland också röra sig till musik. Därför visades speltekniska grunder med dockan för de 

pedagoger som ingick i studien så att en trovärdighet av dockans existens kan betraktas som 

ett medierande redskap. I denna studie är ”bäraren av dockan” en pedagog eller ett barn som 

använder dockan i olika situationer där samspel, kommunikation, delaktighet och inflytande 

utvecklar förskolans verksamhet.  

 

Dockans rekvisita förstärker dess utseende genom dockans estetiska uttryck. På så vis 

vägleder dockan barnen och de hittar igenkänningspunkter som kopplas till etnicitet, 

ämnesdidaktiska uttryck, teamarbetet och den sociala kontexten som barn och pedagoger 

befinner sig i. Denna rekvisita blir betydelsefull och ger dockans kulturella uttryck en 

förförståelse som barnen känner till sedan innan. Hos de dockor som finns i denna studie 

består rekvisitan hos dockan av flera saker men för att beskriva det som avses benämns några 

en häxhatt, en prinsesskrona, en trollsvans och en tydlig clowndocka som förknippats med 

cirkus och fest.   

 

I kommunikationen i det pedagogiska arbetssättet med dockan använder sig pedagogen av 

didaktiska frågor som utvecklar, utmanar och uppmuntrar barnet att samspela och 

kommunicera med dockan. Dockan lånar rösten av en pedagog som inbjuder barn till 

kommunikation, samspel och delaktighet. I denna studie finns därför flera pedagoger som 

ansvarar för kommunikation med varsin docka.  

 

I studien använder jag också begreppet tolkningsföreträde som för mig innebär att pedagoger 

och barn hör att dockan ”pratar med dem”. Det kan inträffa om solens strålar nuddat vid 

dockans paljettögon och barnet eller pedagogen uppfattat att dockan tagit kontakt med dem 

vilket kan hända när fantasi och verklighet möts.  

 

Ledorden i studien består av: Dockan, kommunikation, samspel, delaktighet och inflytande 

samt värdegrundsarbete inom förskolans verksamhet.  

 

Dockans kommunikativa värde behandlas i studien huvudsakligen mot bakgrund av mina 

kunskaper och mina egna erfarenheter av dockan i pedagogiska sammanhang. 

Undersökningen genomförs på förskolan Sjöbacken (fiktivt namn) där dockan som 

pedagogiskt hjälpmedel användes i olika sammanhang i det pedagogiska arbetssättet som 

används i denna studie. 

 

Läsanvisning 

Denna studie är upplagd utifrån följande struktur. Först beskrivs styrdokumenten som visar 

hur användningen av dockor belyst i dessa dokument. Därefter beskrivs syfte och 

frågeställningar. 
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När du som läsare fått insikt i ämnesområdet och bakgrunden till studien följer ett avsnitt om 

tidigare forskning där kommunikation och samspel beskrivs uppdelade i två delar i arbetet på 

förskolan utan dockan och med dockan.  

Nästa avsnitt ger en kunskapsöversikt av dockan i flera perspektiv: Ett historiskt perspektiv, 

ett samspelsperspektiv, ett interkulturellt perspektiv samt ett hantverks och produktperspektiv.  

Teoretisk utgångspunkt följs av Metod där metodval, genomförande och analys leder fram till 

nästa del. 

I den delen är analysen uppdelad i kategorier som även synliggörs i resultat. 

Därefter diskuteras metod samt resultat.  

Bilaga 1 och 2 presenterar en beskrivning på de dockor som ingick i studien. 

Bakgrund 

1.1 Styrdokument   

Detta avsnitt beskrivs hur dockans kommunikation i pedagogiska sammanhang skrivs fram i 

de gemensamma styrdokumenten.  

De nationella styrdokumenten ger stöd för att använda dockan som pedagogiskt verktyg i 

förskolan. I detta avsnitt visar några utdrag ur förskolans pedagogiska program och läroplan 

för förskolan där användning av dockor lyfts fram. I det Pedagogiska Programmet 

(Socialstyrelsen, 1987) finns en skrivning där dockan och dockteatern nämns under avsnittet 

drama och det dramatiska skapandet citat: 

Dockor, enkla handdockor eller stavfigurer, leksaksdjur och annat lekmaterial kan 

stimulera till planerad dockteater. Strukturerna och dess innehåll för 

teaterframställningen är i hög grad beroende av barnens egna intentioner och 

personalens kunskap om vad som är en rimlig ambitionsnivå. 

(Socialstyrelsen, 1987, s. 37) 

Språket som en betydelsebärande faktor för barns kommunikation nämns i det Pedagogiska 

Programmet som en viktig och central punkt. Där människor i gemenskap med andra 

kommunicerar och samspelar. I förskoleverksamheten ska pedagogerna stimulera och erbjuda 

aktiviteter så att barnens språkförmåga stärks med hänsyn till barnets sociala och kulturella 

bakgrund. Det Pedagogiska Programmet synliggör att den språkliga identiteten för barn är 

betydelsebärande eftersom den ger barn sammanhang, begrepp och tankar så att den språkliga 

medvetenheten stöttar barnen och skapar utvecklingsmöjligheter.  Dessa faktorer påverkar hur 

barnets språkliga processer utvecklas och pedagogerna inom verksamheten bör därför erbjuda 

barnen olika uttrycksformer. Faktorerna innebär också en medverkan till att barn kan uttrycka 

sig i meningsfulla sammanhang.  Barnen ska erbjudas ett rikt kulturellt arv som innefattas av 

etiska, estetiska, och konstnärliga uttryck. Av den anledningen ska förskolan vara en arena där 

barn erbjuds olika konkreta material som främjar deras kreativitet och fantasiförmåga. När 
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detta sker skapas möjligheter att bearbeta, tolka, uttrycka och systematisera de intryck och 

upplevelser de får erfara via den aktuella miljön. Barnens skapande ska mötas med respekt 

och engagemang så att kommunikationen om deras livsvärld kan tas tillvara. Barnens 

kommunikativa förmåga visar sig genom dans, musik och rörelser och bilder. I detta 

sammanhang har leken en framträdande funktion. I förskoleåldern har dessa uttrycksformer 

en central del i barnens språkliga utveckling. Genom att personalen på förskolan stimulerar 

barnen till att utveckla sin förmåga att uttrycka sig om sin erfarenhet och sitt språk via ett 

variationsrikt innehåll kan barn få uppleva meningsfulla sammanhang. 

En annan skrivning finns att hitta i, Lära i förskolan (Socialstyrelsen, 1990:4). Här finns det 

för första gången en text som belyser vuxnas roll i utvecklingsmöjligheterna för att dockan 

skall kunna vidareutveckla barns kommunikation. I dokumentet belyses värdet av vuxnas 

medverkan i själva processen när barn får komma nära dockan genom det språkliga 

berättandet och lekfulla möten där dockan används i verksamheten citat, (s. 114) 

För att handdockan ska utvecklas i en barngrupp behövs också att barnen får stöd av 

personalen. Att få tillverka sin egen docka ger barnet en personlig känsla av 

samhörighet med den. Tillgivenheten intensifieras av förståelsen att det är genom 

barnet dockan får liv. Den vuxne måste visa och lära vad dockan kan göra med barnets 

hjälp. Hon måste ge barnet tekniker så att dockan kan gå, sitta och uttrycka känslor med 

rörelser och röstläge. /…/ När barnen spelar upp något med dockan i gemenskap 

behöver de återigen stöd. Bara en docka kan tala åt gången och de som inte talar måste 

stå stilla, annars blir handlingen svårbegriplig för de andra barnen. Genom att barnen 

sett de vuxna i verksamheten spela och genom att någon vuxen samverkar i början lär 

sig barnen att handskas med spelsituationer. De behöver också i allmänhet stöd med att 

förenkla och förkorta de sagor och berättelser som spelas upp.  

I förskolans första egna läroplan Lpfö 98 ändrades skrivningen av dockans betydelse i 

förskoleverksamheten genom att den inte benämndes utan istället blev en del av en skrivning 

där kulturella artefakter kunde användas i verksamheten. Därigenom glömdes arbetet med att 

använda dockor i pedagogiskt arbete av och dockan blev genom detta förminskad och intresse 

att utveckla kunskaper om den tappades bort bland pedagoger i både förskolas och skolans 

verksamhet. På så vis efterfrågades inte dockans användning och därigenom försvagades 

också intresset för att utveckla kunskapen i utbildningssammanhang då den inte berörts i de 

aktuella styrdokumenten. Trots det ska det pedagogiska arbetet i förskoleverksamheten 

utveckla varje barns förmåga att utveckla förståelse för samtliga delar i läroplanen där 

värdegrundsarbete, delaktighet och inflytande, lärande och lek är centrala. Barnen ska på 

förskolan erbjudas en variationsrik miljö så att målstyrda processer bidrar till vidare 

utveckling och sociala färdigheter för ett livslångt lärande. Ändå är dockan i 

förskoleverksamheten den enskilda pedagogens egna val som pedagogiskt hjälpmedel och 

oftast har den i pedagogiska sammanhang endast använts av entusiaster. Detta får avtryck i 

verksamheterna och påverkar förskolans innehåll eftersom pedagoger i sina planerade 

aktiviteter återkopplar sitt pedagogiska arbete till de styrdokument som är gällande. Mina 

tankar om hur det tidigare så vägledande Pedagogiska Programmet blev åsidosatt delas av 

flera pedagoger och är därigenom en förtrogenhetskunskap som emellanåt diskuteras inom 

verksamheten av pedagoger som jobbat länge och varit en del i förskolans utveckling. Min 
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uppfattning är att förskoleverksamheten förändrades och utformades efter de pedagoger som 

vistades i verksamheten och dess innehåll följde därmed varje förskolas egna intressen och 

tolkningar av denna läroplan.  

Denna läroplan reviderades senare och om skapades 1998. I den nu gällande Lpfö98/10 

(Skolverket, 2010) har dockan som ett pedagogiskt verktyg inte uttryckligen fått en 

framträdande roll i den svenska läroplanen för förskolan och skolans verksamhet. Trots detta 

finns kravet kvar att pedagogerna ska utveckla, utmana och uppmuntra barn till 

kommunikation med hjälp av olika uttrycksformer i verksamheten eftersom barns språk och 

kommunikation är en del av förskolans uppdrag. Det medför att användandet av dockan fått 

en ringa prioritering i verksamheten eftersom den inte synliggjorts i styrdokumentet. Det blev 

därför upp till pedagogerna själva om de ville använda dockan som ett pedagogiskt verktyg 

menar Forsberg Ahlcrona (2009) i sin avhandling.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Följande citat har varit ett bärande motiv för denna studie: ”Dockans relationella potential 

innebär att barn i förhållande till dockan utvecklar affektiva värden, genererar kommunikativa 

handlingar utifrån kunskapsmässiga och känslomässiga motiv samt överskrider gränser 

mellan faktiska och föreställda världar.” (Forsberg Ahlcrona, 2009, baksidestext) 

Syftet med denna studie är att undersöka dockans kommunikativa och kulturella värde i 

förskoleverksamhet, dels i förhållande till hur pedagogernas arbetssätt kan utvecklas med 

användningen av dockan men också hur barnens delaktighet kan synliggöras i förskolemiljöns 

varierande aktiviteter. Studien avser därutöver att bidra med kunskap som kan medverka till 

att utveckla förmågan att analysera dockspelets användning dels som redskap, dels som 

hjälpmedel i den sociala praktiken för att vidareutveckla pedagogernas engagemang för barns 

lärande 

 

Studiens frågeställningar:  

- Vilka kommunikativa värden medför användningen av dockor i förskolans pedagogiska 

verksamhet?  

 

- Vilka kommunikativa utmaningar och kulturella situationer visar sig i användning av dockan 

när barnen erbjuds delaktighet och inflytande i förskolan? 

1.3 Tidigare forskning  

  

I detta avsnitt diskuteras kommunikation och samspel. I förskolans verksamhet kan detta 

också innefattas av barnens estetiska uttryck.  
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Kommunikation och samspel - en del av förskolans uppdrag 

Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) ska varje barn i 

förskoleverksamheten få tillfällen att uttrycka egna erfarenheter och reflektioner, samtidigt 

som författarna med bestämdhet menar att det är pedagogerna som ska bidra med ett 

variationsrikt innehåll efter läroplanens intentioner. Genom kommunikativa sociala samspel 

är det pedagogerna som ska utmana och utveckla en språklig kunskap. Författarna tror inte att 

barn sitter tysta med sina tankar om pedagogerna inbjuder barnen till delaktighet och 

inflytande i verksamheten. För dem är kommunikationen en betydelsebärande faktor i barns 

utvecklingsprocess. Författarna belyser värdet av att barn blir medvetna om sin omvärld. 

Denna medvetenhet skapas av pedagoger som tar tillvara språk, matematik, naturkunskap, 

estetik, värdegrundsarbete och lek i sin verksamhet.  

Nelson (2003) menar att det finns ett samband mellan en kulturell självförståelse och barnens 

egna erfarenheter av hur de använder språket i sociala sammanhang. När barn erbjuds intryck 

och en kunskap i ett meningsfyllt sammanhang i sin omvärld utvecklar de en kunnighet i det 

sociala samspelet. För mig är det tydligt att barnets sociala och kognitiva insikt och kunnande 

fördjupas till nya nivåer av mental representation. Genom att erbjuda barnen dockan och dess 

möjligheter att hitta nya uttrycksformer som senare kan bearbetas genom att reflektera 

tillsammans finns det förutsättningar att de själva kan skapa kommunikativa möten i den egna 

miljön. 

Nelson (2003) menar vidare att det i förskoleverksamheten är kommunikation och samspel 

som är grunden och därmed en stor del av barns vardag som vuxna förmedlar via det utbud 

som förskolan, familjen, medieutbudet och kompisarna erbjuder. Barnen uttrycker sig genom 

bilder, kommunikation, interaktion och synliggör de erfarenheter de skaffar sig i övriga delar 

av samhället tillsamman med sina familjer i sina lekar och bearbetar tidigare erfarenheter 

genom att blanda fantasi och verklighet. I dessa situationer har pedagoger möjligheter att se 

och höra hur barnen i deras lekvärld uppfattar begrepp som till exempel genus utan att själva 

behöver vara delaktiga. I den svenska förskolan finns numera en mångfald av begreppet 

”familj” som inte alltid överensstämmer med de traditionella sagorna där familjen oftast 

beskrivs utifrån normen mamma, pappa och barn. Därför kan dockans medverkan även i detta 

sammanhang skapa självkänsla och visa barnen att deras tankar om genusperspektiv väcker 

nyfikenhet hos kompisar och pedagogerna som vill veta vad barnet berättar. Detta visar 

barnens uppfattningar om normen och hur den kan upplevas av andra och förändras.  

Hjort (1996) beskriver att barn inte kommer som oskrivna blad in i förskolans verksamhet 

utan istället bär med sig erfarenheter, tankar och fantasier. Vidare belyser författaren i sin 

avhandling att sociala mönster och relationer i den sociala miljön förändras med barnets 

stigande ålder. Dessa erfarenheter använder sig barnet av i kommunikation som kan vara både 

verbal och icke verbal. Genom leken utforskar barnet den miljö som finns och i 

förskoleverksamheten sammanfogar barnen tidigare upplevelser och omskapar dem till nya.  

Hjort (2001) menar att de estetiska ämnena bidrar till kommunikation och borde lyftas fram 

mycket mera än vad den gör i den dagliga verksamheten inom förskolans verksamhet, 

eftersom det på ett lustfyllt sätt skapar goda förutsättningar och ger andra möjligheter till 
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lärande, fantasi, lekfullhet och kreativitet. Detta med tanke på att nya funderingar kan 

inspirera och erbjuda barn tillfällen att pröva nya uttrycksformer.  Författaren menar att 

barnens kreativa skaparkraft hjälper dem att se sammanhang och ger barn tillfällen att 

verbalisera sina erfarenheter när de får tillfällen att beskriva de som skapats.  

Synen på vad som är kunskap och hur den ska framställas har påverkat människor på 

varierande sätt. När medvetenheten finns utvecklas kreativiteten och smittar av sig till andra i 

det livslånga lärandet. Detta påvisas i studie i hur och varför estetiska lärprocesser tillämpas i 

praktiken av Göransson och Nilsson (2010). Författarna Göransson och Nilsson hänvisar till 

Sundin (2003) som anser att det är en utmaning för lärarna i skolan att bevara och utveckla 

förskolebarnets kreativa inställning genom skolåren. Det Sundin (2003) skriver fortsätter 

Lindstrand och Selander (2009) utveckla genom att erbjuda elever att använda estetiken i 

övrigt skolarbete där andra ämneskunskaper ingår för att utvecklas i sina lärandeprocesser. 

Dessa tankar framträder också tydligt hos Nilsson och Waldermarson (1995) som belyser att 

det estetiska uttrycket är mångfaldigt då vi har möjligheter att uttrycka oss via mimik, via 

gester, via olika intoningar i rösten och via bilder. Alla dessa faktorer som påverkar oss icke 

verbalt samt verbalt förstärker språkets innebörd för barn. Enligt författarna blir språket på så 

vis levandegjort.  

Vidare menar Göransson och Nilsson (2010) att pedagogernas roll i en estetisk lärprocess är 

viktig eftersom pedagogerna ska kunna handleda sina barn och aktivera dem. Det estetiska 

uttryckets möjligheter för barn är beroende av pedagogernas kunskapssyn och intresse 

eftersom vuxna tänker och agerar utifrån sina grundtankar menar. Göransson och Nilsson 

(2010)  och Grundstam Thulin (1996) delar uppfattningen att den estetiska förmågan måste 

läras in på ett likvärdigt sätt som när barn lär sig cykla, spela instrument och att dramatisera. 

Därför bör pedagogen ha ett öppet sinne för barnets uttryck i bild och skapande verksamhet så 

att de får en grundläggande förståelse för den skapande verksamheten och det material som 

erbjuds. Grundstam Thulin (1996) anser att det konstnärliga uttrycket är ett av barnens hundra 

språk och viktiga att lyfta fram då de ger barnet en självkännedom, en omvärldsuppfattning, 

en tilltro till sin egen förmåga samt en glädje av att uttrycka sig även icke verbalt. Pedagoger 

ska vägleda, erbjuda, lära ut och uppmuntra barnen så att de inspireras till att använda 

estetiska uttryck. Oberoende av verksamhet handlar det om att pedagogen ska kunna skilja 

kvalitet från kvantitet och utmana barnen att vidareutveckla sina bilder menar Grundstam 

Thulin (1996) och påvisar att barn ska uppmuntras att använda alla sina sinnen så att de 

upplever en lust att utveckla sin fantasi och kreativitet. Om pedagogen har uppnått sitt mål ska 

barnen efter skolan i sitt livslånga lärande vara mångsidiga användare av det estetiska utbudet 

som finns i vårt samhälle.  

Brodin och Hylander (2008) menar att en mycket stor drivkraft för barns utveckling är 

nyfikenheten. Denna nyfikenhet kan med fördel växa genom att pedagoger erbjuder barn 

meningsfulla sammanhang och där har kommunikation och samspel en stor inverkan på 

barnets språkliga utveckling. Det är därigenom viktigt att erbjuda barnen gemensamma 

beröringspunkter så att det finns något att samlas runt där alla kan komma tilltals menar 

Brodin och Hyllander (2008). I förskoleverksamheten skall vuxna därför erbjuda barn goda 

förutsättningar så att barn får möjligheter att skapa relationer till andra. När detta sker får barn 
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beröringspunkter som de kan relatera till genom att de kan anknyta sina upplevelser till både 

den inner och yttre föreställningsvärlden de befinner sig i. Vistas barn i en miljö som tar vara 

på deras inflytande och delaktighet genom att låta dem pröva och utforska olika 

samspelssituationer finns goda förutsättningar för att barn skall utvecklas sin sociala och 

kommunikativa förmåga. Pedagogen har i detta sammanhang ett ansvar och behöver utveckla 

kunnighet i detta enligt Brodin och Hyllander (2008).  

 

Kommunikation och samspel tillsammans med dockan 

Att arbeta medvetet med dockor är inte ett etablerat arbetssätt på förskolorna runt om i landet. 

Forsberg Alhcrona (2012) visar att pedagogernas erfarenheter av dockans användning i 

förskolan varierar och att användandet av dockan är beroende av pedagoger som tror på 

dockans möjligheter i verksamheten. Dessa pedagoger kan utveckla arbetssättet och bli 

inspirationskällor till andra. Vidare visade Forsberg Alhcronas studie att dockans medverkan i 

förskolan kan utvecklas i temaarbetet i hela arbetslaget, hos barnen och på den aktuella 

verksamheten så länge projektet pågår. Författaren menar att intresset för dockans 

användande glöms bort eller avslutas när fenomenet med dockan som verktyg trappas av och 

avslutas.  

 

Kroflin (2012), belyser att dockan kan användas i flera olika sammanhang och i sin forskning 

använder hon sig av det som erbjuds i den aktuella miljön där barnen själva styr utvecklingen 

med stöd från pedagoger som vägleder. Hon menar att dockteater är en konstform som funnits 

länge. Dockor bygger upp en fantasivärld. Genom dem lär sig barn att ta in nya intryck, 

rörelser, motorik och interaktion med omgivningen. Varje ny docka är en ny utmaning. Med 

hjälp av dockan kan barnen träna turtagning eller integreras med omgivningen. Dockor som 

kan sjunga eller tala olika språk, introducera nya ord och begrepp, återberätta sagor utifrån 

någon karaktär ifrån sagan. Dockor är ett verktyg/ redskap i samband med språkinlärning hos 

barn. De kan användas i flera olika sammanhang. Genom sin röst kan dockspelaren få in olika 

dialekter för sina dockor och därigenom skapa personlig prägel. Dockan kan förmedla och ge 

barn upplevelser även med sitt icke-verbala språk. Genom att berättelsen genom dockan blir 

levandegjord, eftersom den förmedlar både igenkännanden och överraskningar. Genom kända 

berättelser kan kommunikation och samspel utvecklas. 

Kroflin (2012) menar att dockan kan förmedla upplevelser även med sitt icke-verbala språk. 

Genom den muntliga traditionen upplevs kända sagor och i de muntliga berättelserna kan 

kommunikation och växelverkan utvecklas genom dockspelet eftersom barn genom 

framställningssättet kommer i kontakt med sina känslor och därigenom utvecklar sin 

självkänsla.  Viktigt i sammanhanget var att pedagogerna i forskningen tog sig tid och lät 

barnen utveckla sina lärandestrategier. Till sin hjälp hade pedagogerna dockor som hjälpare i 

kommunikationen med barnen. Dessa dockor lockade fram barnens reflekterande tankar och 

återskapades i deras bilder. Författaren menade att barnen utan vägledande frågor från de 

vuxna tränade sig på att uttrycka sig i en miljö som lockade fram och uppmuntrar barnens 

reflektioner. Detta förhållningssätt synliggörs också av Johansson och Pramling, Samuelson 

(2007) när de lyfter fram samspelet som stöd till lärandet. De båda författarna menar att 

interaktionen har en roll där leken, och lärandesituationerna av aktiviteter knyts samman 
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mellan fantasi och verklighet. På så vis blir gränsen mellan dem båda rörlig och pedagoger 

kan skapa sammanhang i tid och rum med ett variationsrikt innehåll där utmaningar och 

utvecklingsmöjligheter finns.  

Hjort (1996) anser att barnet i början av sin förskoletid utforskar handlingar som de iakttar. 

Dessa handlingar kan vara utförda av både äldre barn och vuxna anser författaren. Vidare 

menar författaren i sin avhandling att nya kunskaper via lek och lärande hjälper barn att ta 

andra människors perspektiv, lära sig sammanhang och förstå regler samt normer och att på så 

vis även kunna skapa en egen självkänsla. Författaren visar att barns lek har en stor betydelse 

för deras kommunikativa utveckling och genom leken inspireras barn att utveckla sin 

fantasiförmåga. Pedagoger på förskolan har därigenom möjligheter att erbjuda barn 

medierande redskap så att de får möjligheter att utveckla sina sociala, kommunikativa och 

interaktiva färdigheter via estetiska uttrycksformer. För att detta ska ske är det värdefullt att 

skapa miljöer som stimulerar barnet och ger dem förutsättning att utveckla interaktion och 

sociala färdigheter. Hjort (1996) belyser också att barn ibland kan behöva stöd i leksituationen 

och där kan fantasin vara till hjälp så att barnet genom pedagogen eller andra barn kan 

förflytta sig mellan sig själva och verkligheten i de roller som behövs för att utveckla sin lek. 

På detta sätt kan barn lära sig utan krav och blanda fantasiupplevelser med verkliga händelser 

som bearbetas i leksituationerna. Istället blir deras lustfyllda upplevelse en föreställningsvärld 

som kan uppfylla deras drömmar. Dessa tankar delas av Henckel (1990) som menar att 

verkligheten blir begriplig via leken eftersom barn bearbetar sin omvärld. Enligt denna 

författare är leken en terapeutisk nödvändighet som avspeglar barnets känslovärld och en 

inkörsport till glädje, skratt, sorg, empati, ilska och andra sinnesstämningar.  

Waldemarsson (1995) framställer dockan som en förlängning av barnet självt där ”dockan och 

barnet blir i stort sett samma sak” och därmed en ställföreträdande jag (s. 60), när så sker kan 

barnet känna igen sig med känslor, reaktioner, upplevelser, och uppfatta ett slags rollspel 

genom dockans handlingar och språkliga uttryck. Detta är kärnan i kommunikationen menar 

författaren eftersom det dockan gör kommuniceras direkt till barnet.  Vygotskij (2010) 

menade att barn dramatiserar sina erfarenheter i leken och utvecklar kunskaper genom att 

experimentera med sina känslor tillsammans med sina lekkamrater. Identitetsskapandet hos 

barnet sker när barnet förstår att jag är något annat än min vårdnadshavare och då får 

gosedjuret, nallen eller dockan vara en länk på vägen mellan barnet och omgivningen. Det är 

därför barn har så lätt att anförtro sig till dockor vilket de kanske inte alls gör till de vuxna på 

förskolan menar Waldemarsson. Vidare beskriver författaren att barn anförtror sig till dockor 

och kommunicerar med dem i växelverkan med sig själv när barnet bildar en symbios och blir 

ett med dockan.  

Leontiev (1977) menade att det barn gör när de levandegör dockan är att barnet ger dockan 

identitet genom sin kreativitet och fantasin som uttrycks. Denna identitet utvecklas genom 

olika kommunikativa och samspelande situationer när barnet fått en kompis i dockan som 

bearbetar deras egna reflektioner genom handlingar och kommunikation. För barnet handlar 

det om att utveckla empati, självkännedom och att skapa relationer med andra i sin omvärld. 

För mig som betraktare är det som att det sker ett magiskt ögonblick när fantasi och verklighet 

möts beskriver Waldermarson, (1995). Vidare anser författaren att kommunikationen mellan 
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barnet och dockan kan medverka till att ge barnen kunskaper om sig självt genom att det sker 

en förlängning av barnet känslor då känslorna överförs från barnet till dockans handlingar. 

När detta sker anförtror sig barnet till dockan och känner med dockan som tillskrivs mänsklig 

identitet. På så vis får barnet stöd av dockan att utveckla sin egen identitet och författaren 

menar att detta kan vara en bidragande orsak till varför barnet anförtror sig till dockan. 

Waldemarsson jämför det magiska ögonblicket där dockan får liv av barnet med hur en 

skådespelare utför en rolltolkning i en teateruppsättning. Det viktigaste argumentet för att 

utveckla dockans kommunikativa värde på förskolan menar författaren är att ge barn tillfällen 

att själva medverka och få kontroll över sin egen kommunikation. Detta ger ett mervärde och 

får stor betydelse för barnets verbala men också icke verbala kommunikation anser 

författaren.   

Walderssons tankar om dockans kan kopplas till syftet på flera sätt dels för att arbetssättet 

med dockan erbjuder barnen erfarenheter av att själva utveckla kunskaper om att ta andras 

perspektiv. Detta är en viktig erfarenhet som behöver läras in för att barn ska få förståelse och 

lära sig känna empati för andra människor vilket också beskrivs som en viktig och 

betydelsebärande del av läroplanens innehåll, Skolverket Lpfö 98/10. I det pedagogiska 

arbetet blir det därför viktigt att lyfta fram värdegrundsarbetet och tydliggöra för barn att det 

finns en stor mångfald där normer och värden är förankrade i den sociala kontexten.  

I dockans användning på förskolan finns det därför möjligheter att väva in en vis del av de 

fördelar som teater, dans, musik och rörelser via dockans speltekniska funktioner. En del av 

detta kommer synliggöras i nästa avsnitt eftersom dockan inom pedagogiken ännu inte 

synliggjorts i större utsträckning beskrivs dess användning i ett bredare forum inom kulturella 

och sociala sammanhang där dockans uttryck visats inom konst, religion, terapi, teater under 

en stor del av den mänskliga historien i många delar av världen.  

 

1.3 Kunskapsöversikt om dockan  

I detta avsnitt kommer dockan beskrivas utifrån olika sammanhang och perspektiv. Ett 

historiskt perspektiv, ett samspelsperspektiv, ett interkulturellt perspektiv samt ett hantverks 

och produktperspektiv 

1.3.1 Dockan i ett historiskt perspektiv 

1940-talet var ett ödestiget årtionde då dockteatern förbjöds av den nazistiska 

ockupationsmakten och dess medlemmar arresterades av Gestapo. Den långa tjeckiska 

kulturtraditionen och den rika erfarenheten med användningen av dockan räddades och gav 

kunskapskapital till att starta dockteaterverksamheten i Theresienstadts ghetto genom 

tillfångatagna kulturarbetare och pedagoger.  Förskollärare som var barnledare i två av 

Terezins barnhem för sex- till tioåringar använde handdocksteatern för att förmedla utbildning 

och nöjen till barnen. Flera dockmakare arresterades och deporterades till Auschwitz men 

innan de avrättades i förintelselägret stannade de till i Theresienstadts ghetto och gjorde 

avtryck. Under denna period aviserade Röda Korset att de ville göra besök i Theresienstadt 
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vilket medförde att lägerkommendanten ändrade sin inställning till kulturella verksamheter, i 

ett försök att lura omvärlden att ghettot inte alls var sista anhalten för resandefolken och 

judiska familjer innan de deporterades till gaskamrarna. Efter att granskningen av 

Theresienstadts ghetton filmades av nazisternas propagandaministerier, deporterades de flesta 

av skådespelarna och övriga aktörer till Auschwitz. Blanka Kaplan har i sin bok, Dockteater 

bakom taggtråd samlat kunskaper utifrån ett historiskt perspektiv där överlevare från 

Theresienstadts ghetton 1941-1945 fått berätta sina upplevelser via djupintervjuer.  Utan 

Kaplans arbetsinsatser hade mycket av det som hände i nazisternas koncentrationsläger inte 

bevarats och återberättats för eftervärlden.  Hennes erfarenheter och forskning är en färgstark 

berättelse som visar hur betydelsefullt det pedagogiska arbetet kan vara om det förvaltas väl.  

 

Irma Lauscher var den person som initierade och arbetade i ghettot för att ge barnen ett 

”drägligt liv” efter kriget skrev hon en bok Barnen i Theresienstadt, citat ur Lauschers 

bok: ” Terezin, en stängd fästning utan natur. Fjärilar levde inte där, träd växte inte där, 

blommor utvecklades inte där. Men barn levde där” Barn? Ja, barn och ungdomsfångar.  

(Kaplan, 2006, s.17) 

Andra personer som hade betydelse för att kulturen skulle leva vidare var Fridel Docker- 

Brandejs, konstnär. Hon lyckades gömma undan stora mängder barnteckningar som idag är ett 

viktigt kulturarv. Arnold Neuman, skådespelare som startade en teatergrupp i det fördolda 

inne på ett pojkhem. Han skrev också och illustrerade en ABC- bok som användes av Irma 

Lauscher i hennes undervisning, som också den skedde i hemlighet. Kaplan beskrev vidare att 

flera stora teateruppsättningar gjordes för barn i syfte att lära ut kunskap till dem i ett 

”förtäckt” forum.  

Den som inte upplevt Terezin kan knappast förstå vad denna stora kväll betydde för en 

liten skara hungriga, förnedrade och rättslösa människor, som mer än mat behövde – 

hoppet!....” minns Irma Lauscher. 

(Kaplan, 2006, s 15) 

I Theresienstadts ghetto 1941-1945 blev dockorna ett stöd för barnen och tack vare Irma 

Lauschers undervisning skapade en framtidstro i ghettot.  I lägret blev dockan en möjlighet att 

vara en kunskapsförmedlare och ett stöd för barnen och de människor som överlevde, 

ondskan. Kulturens kamp mot ondskans våld blev också barnens andrum att orka leva vidare. 

Genom dockan skapade barnen tillsammans med sin förskollärare föreställningar på vinden i 

ett av barnhemmen där deras erfarenheter kunde bearbetas via kommunikationen de skapade 

tillsammans med dockorna. Forsberg Ahlcrona (1991;1997; 2009; 2010) anser att det finns ett 

starkt och betydelsebärande kulturarv från flera världsdelar där dockan har en central 

användningspunkt som förmedlare av det nationella arvet, medan det i andra delar av världen 

inte alls har en framträdande roll.  

Walther (2009) har i sin forskning som pedagog och dockmakare försökt att koppla samman 

sina två yrkesidentiteter och hon menar att de mycket väl går att kombinera. Genom att ta 

tillvara dockans estetiska uttryck och låta den agera genom dess aktörer. I teatersammanhang 
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blir dockan en värdefull scenkonstnär som förmedlar och berikar i ett gemensamt kulturarv 

och därigenom är de till glädje för folkets välbefinnande. I dessa sammanhang är det oftast i 

komedier och parodier för att visa maktmissbruk från överheten i samhället vilket också kan 

upplevas som ett hot i det kyrkliga och politiska etablissemanget. I pedagogiska sammanhang 

omvandlas dockans användningsområden via syften och pedagogiska teman där barnen 

genom pedagogens agerande får uppleva kommunikation och samspel.  

För mig innebär dockan i förskolan att pedagogen lyfter in det kulturella arvet och ger barnen 

den muntliga traditionen med hjälp av dockan som ett medierande redskap. När detta sker kan 

dockan och pedagogen lyfta in det kommunikativa värdet genom sitt agerande och ta vara på 

de sceniska uttrycken som dockspelet erbjuder. På så vis ges barnen en möjlighet att själva 

agera och kommunicera med dockan i ett lustfyllt sammanhang som skapar glädje, humor och 

andra känslor. När delaktigheten via dockans nyfikna frågor och busiga upptåg lyfts in i 

förskolans verksamhet tillsammans med en engagerad pedagog skapas och utvecklas nya 

möjligheter i den kulturella miljön som ger barn inflytande i den kulturella miljön de befinner 

sig i.  

 

1.3.2 Dockan i ett samspelsperspektiv  

Det är betydelsefullt att i denna studie lyfta fram att dockan som medierande redskap i det 

pedagogiska arbetet är ett medvetet pedagogiskt val.  

I ett sociokulturellt perspektiv skildras samspel och samarbete mellan människor. 

Grundläggande för detta perspektiv är hur människor uppfattar sig själva i förhållande till 

andra, eftersom de utvecklas med hjälp av kulturella redskap. Perspektivet belyses av Smidt 

(2010) som framställer Vygotskij som den mest vägledande nytänkaren i sovjetisk psykologi. 

Han framhöll, enligt Smidt, betydelsen av att pedagogerna i sin yrkeskunskap använder sig av 

kulturella verktyg. Vilket i denna uppsats innefattas av människor inom förskoleverksamheten 

utvecklat sociala relationer under lång.” Kulturella redskap utgörs främst av språket men även 

av sådant som datorer, musik och konst” (tolkad av Smidt, 2010, s. 25). Kulturella redskap 

kan därmed vara intellektuella, språkliga och fysiska. Smidt menar att barn behöver stöd av 

vuxna som hjälper dem att förstå omvärlden. Det är viktigt att skapa meningsfulla 

sammanhang där vuxna arbetar på ett positivt sätt med värdegrunden. Den sociala kontexten i 

en förskolegrupp får en stor betydelse för barn och pedagoger. Det kan inte nog poängterade 

att allt erfarenhetsutbyte som sker mellan människor i sociala samspel, oavsett om det gäller 

barn eller vuxna, är värdefullt. I den sociala inlärningsmodellen som Vygotskij utarbetade 

betraktades en växelverkande ömsesidig påverkan avgörande för kunnigheter i 

samspelssituationen och kommunikationen en central del. Dessa tankar delas av Askland och 

Sataøen (2009) och Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) som anser att det är 

av stort värde att de vuxna har en kommunikation och en nära samvaro i barnets vardag.   

 

Søbstad (2007) menar att det är viktigt för pedagogen att sprida glädje och humor för att det 

smittar av sig på verksamheten och skapar en lugn atmosfär som skapar trygghet och 

därigenom påverkar klimatet på förskolan. För barns socialisation och utveckling är ett 
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förhållningssätt där pedagogen lyfter fram sin empatiska förmåga och tillvaratar barnets 

delaktighet och inflytande ett stöd för hur skapar barn sociala och empatiska förmågor. Vidare 

belyser han att motsatsen innebär nackdelar för barn som vistas i en miljö som är trist och 

oinspirerande.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) betonar att det i vardagliga situationer ständigt 

sker tillfällen i förskolans som medför att pedagoger i en barngrupp ofta får medla i etiska 

dilemman. Det blir därmed viktigt att ta vara på barnens olikheter och skilda behov som 

medför ett varierat stödbehov. Författarna framhåller ”nyttan av” utvärderingar och levande 

diskussioner i arbetslagen så att den utvecklar goda sociala samspel i verksamheten. Barnen 

tillsammans med pedagogerna utvecklar sin miljö och därför ska pedagogernas 

yrkesprofession tydliggöra värdegrundsarbetet. Pedagoger ska i sin framtoning vara 

vägledande och skapa utmaningar och utvecklande meningsfulla sammanhang för barnen. 

Med sammanhang menar författarna att den vuxne skapar trygghet och förståelse hos barnet 

för vad som händer och när det ska hända, ramar och kramar är en viktig del och ett uttryck 

som ofta används i förskoleverksamheten. Även Williams, Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2000) och Lindblad och Sahlström (2001) skildrar innebörden av goda 

interaktionsmönster i pedagogiska möten. De belyser också betydelsen värdet av att 

pedagoger utvärderar och omvandlar i sin verksamhet för att få se den med nya ögon.  

 

Enligt Carlgren (1999) samt Lindblad och Sahlström (2001) finns det fördelar med att 

kontinuerligt diskutera det egna förhållningssättet. Enligt förskolans och skolans läroplaner 

har pedagogerna tydligt detta i sitt uppdrag som pedagog.  Den reflekterande pedagogen tar 

ansvar för den egna praktiken och blir en delaktig medlem i pedagoggrupper. God 

interaktionsförmåga skapar utvecklingspotential, i en reflekterande miljö i meningsfulla 

sammanhang. Författarna menar att en bra grund för utveckling av goda samspelscirklar läggs 

när de vuxna är skickliga att tolka små barns behov. Interaktionen är överordnat allt annat och 

uppkommer i alla situationer där barnet har människor omkring sig som ser barnens som 

sociala individer med social förmåga. Askland och Sataøen (2009) betonar att goda 

samspelscirklar uppstår när de vuxna är kunniga på att tolka barnens behov men de påvisar 

även riskerna som kan uppstå när vuxna feltolkar eller inte alls lyssnar på barnens initiativ till 

samspel, eftersom detta inverkar på barnets förmåga att vara en del i samspelet. 

 

Thulin (2010) visade i sitt resultat att barn kan utveckla ett naturvetenskapligt intresse om 

barn erbjuds ett verksamt innehåll när pedagoger genom kommunikativa samspel uppmuntrar 

deras nyfikenhet. Författaren lyfter fram resultat utifrån ett innehållsintresse mera än vad som 

traditionellt brukar åskådliggöras genom ett görandeperspektiv inom förskoleverksamheten 

enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008). Thulins tankar innebär att barnet 

erbjuds tillfällen att själva delta i sin lärandeprocess genom att pedagoger ställer didaktiska 

frågor och utformar problemlösningar så att barnen genom att utforska, utmana och utveckla 

sin kunskapsutveckling. Om pedagogerna tar vara på barnens vetgiriga frågor och uppmuntrar 

dem till utforska vidare kan barn lära mycket. Det blir i detta sammanhang viktigt att fenomen 

beskrivs utifrån fakta och att barn får relevanta svar så att ämnesområdet naturkunskap blir 

märkbart i kommunikation och samspel som syftat till det didaktiska ämnesinnehållet. Just i 
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denna studie tar forskningen fasta på författarens kunskap och omvandlar den till kunskap om 

dockans möjligheter att utveckla naturintresset med stöd av dockans kommunikativa värde. 

Pedagogerna väljer och gör pedagogiska avvägningar som medför att dockans syfte lätt kan 

varieras oavsett ämnesinnehåll. Det blir därmed värdefullt för dockan att den fylls med både 

fakta och fantasi så att ett lustfyllt lärande kan fånga barns intresse oberoende av barnets 

utvecklingsnivå och ålder. Av den orsaken delas (Thulin 2010) tankar och min uppfattning är 

att fakta, fantasi och problemlösningsförmåga hänger ihop.  

En annan författare som beforskat barns förmåga till problemlösningar är Björklund (2008) 

som menar att barn redan som mycket små möter matematiken i sin sociala vardag. 

Författaren tydliggör att grunden för matematisk medvetenhet och barns förmåga att lära sig 

finns i det lilla barnets omvärldsuppfattnng. Samspelet med andra människor utvecklas menar 

författaren genom att barn testar likheter och skillnader, delar och helheter, samt lägesord och 

andra matematiska begrepp. Vidare anser hon att pedagogernas ansvar ligger i att ge barn 

erfarenheter och medvetandegöra begrepp genom kommunikativa möten i meningsskapande 

sammanhang som lockar barnens nyfikenhet och förmåga att vilja utforska, utveckla och 

uppleva i den miljö som erbjuds. För att detta ska uppnås ska pedagogen använda sin 

inlevelseförmåga och se möjligheter i att barn lär sig att ta andras perspektiv. 

Vidare anser Pramling, Samuelsson. I och Asplund, Carlsson (2008) att pedagogerna 

tillsammans diskuterar arbetssätt, pedagogiska teorier samt förhållningssätt. Det som kan vara 

självklart blir här viktigt: Hur gör barn när de lär sig nya saker? Varför är det 

betydelsebärande för barn att få en variationsrik miljö med ett pedagogiskt innehåll? När får 

barn tillfällen att återberätta, estetiskt skapa kreativitet och uppleva fantasi på förskolan? Var 

och varför är kommunikation och samspel en central del att diskutera tillsammans på en 

förskola? Författarna beskriver att Sommer (1998) synliggör att barns utveckling är influerad 

av den kontext, den sociala kulturen och de språkliga situationerna de befinner sig i. Av denna 

orsak blir barnet påverkat och utformar i gemenskap med innehåll och miljö sina handlingar 

och sin motivation att hitta sammanhang. Barnets mognad och utvecklingsmöjlighet är 

därmed beroende av det utbud, det intresse och engagemang samt pedagogiska inriktning som 

erbjuds. Vidare menar författaren att barnen påverkas av psykologiska, sociologiska och 

pedagogiska idéer.  

1.3.3 Dockan i ett interkulturellt perspektiv  

Oron i världen påverkar oss och det blir därför signifikant i pedagogiskt arbete att utveckla ett 

interkulturellt perspektiv inom verksamheterna eftersom det i vår samtid finns en stor 

variation av familjer som förenas inom förskoleverksamheten och här kan dockans 

erfarenheter, egenskaper och berättelser bli en språngbräda mellan olika barns livsvärldar så 

att demokratiska värden kan kommuniceras. 

 

Lundgren (2014) beskriver att den normkritiska pedagogiken som även denna ännu så länge 

är lite utforskat, handlar det om att återskapa normsystem. Metoderna de använder sig av är 

att arbeta för att bryta upp normgränserna och att motverka alla former av diskriminering. Det 

lyfts in i för det är viktigt för alla barnen i förskolan att "vara sig själva". I dagens förskola 
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finns familjer med olika bakgrund och därför handlar det om som författaren beskriver att 

”våga prova nya saker, nya roller, kunna vara mer kreativa, mer nyfikna och mer fria. 

Författarna inom detta område vill lyfta fram människors olika sexuelle värden, deras etnicitet 

och deras olika religiösa inriktningar för att skapa förståelse över att människor är lika men 

har olika sått att se på normer och värden. De vill belysa att mångfalden är betydelsefull och 

ingen människa har rätt att kritisera vad, när eller hur människor tycker i ett demokratiskt 

samhälle. Inom förskolans verksamhet ska alltid normer och normsystemet vara accepterade 

och ses som en naturlig del av den dagliga verksamheten. De barn som vistas i verksamheten 

ska känna trygghet, få ta del av gemenskapen och lära sig efter utifrån de förutsättningar som 

finns enligt läroplanens inversioner.  

 

Se upp för att problematisera och diskutera det ni uppfattar som "det avvikande"! Målet 

är en förskola med mer mångfald, mer öppenhet, mer val, mer nyanser och möjligheter 

- dvs där mer och fler sätt att leva och vara framstår som självklara och "naturliga", där 

ingen är avvikaren.”  

(Lundgrens, 2014: s.12) 

 

Barns identitetsskapande är en betydelsebärande faktor för deras sociala utveckling och det 

blir därmed viktigt att dockans uttrycksform tar hänsyn till, etnisk tillhörighet så att barn 

upplever igenkänningsfaktorer. Det behöver finnas dockor på förskolan som representerar 

andra kulturer och religioner så att barnen kan erbjudas andra traditioner än bara de svenska 

som självklart skall finnas där för att skapa nya förskole traditioner med ett budskap av 

tolerans och samhörighet. Hänsyn ska tas till barnens tankar om etnicitet, kön och andra saker 

som de funderar över.  Dockan kan bli ett betydelsebärande medierande redskap som stödjer 

barnen i kommunikation och samspel menar Lundgren (2014). I arbetet med dockan är det 

den vuxne som har ansvaret och i enlighet med förskolans läroplan ska verksamheten drivas 

så att ingen människa som vistas där ska diskrimineras. Skolverket, Lpfö 98/10 beskriver i 

följande citat vad det handlar om: ”Människans okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet” (s.4) med varandra i 

ömsesidig respekt är värden som alla inom förskoleverksamheten ska värnas. I 

datainsamlingsmaterialet finns barns som anknyter till denna litteratur förankring.  

 

Barn behöver bli berikande och få ta andra människors perspektiv så att en rikare social 

förmåga kan utvecklas menar Johansson och Pramling, Samuelson (2007). Det finns därför 

betydelsebärande faktorer där dockan som medierande redskap kan möta barn och bli vän. 

Kanske är den nya dockan en Sjöman eller en Upptäcktsresande som berättar om andra 

länder. Eller kanske är denna docka en Robot från en annan planet som ser annorlunda ut och 

pratar ett annat språk, oavsett vem denna docka är finns det en medveten tanke hos pedagogen 

som ska vara till grund i det pedagogiska arbetet. Viktigt i detta sammanhang är att hänsyn till 

människors ideologiska och politiska perspektiv görs av den orsaken att dockans syfte är att 

arbeta utifrån läroplanens inversioner om värdegrundsarbete. Inom den normkritiska 

pedagogiken menar Lundgren (2014) och Staf (2010)  har denna studie också ett 

interkulturellt värde där dockans värde och användningsområde handlar om att skapa 

förståelse. Vilket också är syftet för dockan när nyanlända familjer börjar på förskolan. Det 
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har visat sig tydligt för mig som forskare i möten där mina dockor skapat igenkänning för 

nyanlända och deras familjer.  

 

1.3.4 Dockan som en produkt och hantverk i det pedagogiska arbetet 
Nielsen och Kvale, (2000) skildrar att lärandet inom ett yrke sker mellan en mästare och 

dennes lärling där kunskapsförmedlingen ”att lära sig ett hantverk fullbordas i förhållandet 

mellan praktiska och teoretiska kunskaper”. Detta sker i relation till den sociala praxisens 

yrkeskrav och språkbruk. I dockpedagogens yrkesprofession finns det tre centrala delar 

dockmakaren, dockspelaren samt pedagogen. Mästarens spelteknik och hantverkskunskap 

överförs genom kunskaper som på inga villkor är mätbara via teorier. Syftet med estetiken är 

att skapa magi och att levandegöra dockorna för betraktaren. Lika viktig är kunnighet i hur 

rörelsemönster och dockornas artefakter förmedlas. Barnen får därigenom tyst kunskap som 

omvandlas till egen praktisk bildning. I den teoretiska delen av yrket ingår pedagogik där 

förmågan att kritiskt reflektera över sin samtid, framtid och historia är väl sammanbundna. 

Det är också signifikant att innehållet i dockspelet har ett syfte och en pedagogisk tanke att 

erbjuda barnen. Kroksmark,( 2013) tankar om vad den lärande människan är handlar om hur 

vi reflekterar över de sammanhang som upplevs i vår närmiljö men även hur vi uppfattar och 

tolkar det vi erbjuds.  För mig innebär detta att dockans estetiska värde ger uttryck för 

pedagogens syfte om dess användning. Det estetiska uttrycket som förmedlas av dockans 

utseende bär på ett budskap som förmedlas via pedagogens teoretiska och praktiska kunskap. 

Walthers (2009) beskriver i sin avhandling Dockor som sceniska uttryck aspekter som 

påverkar den omgivning där dockan befinner sig i  genom rekvisitan som berikar det 

konstnärliga uttryckets tysta kommunikation och skapar harmonin i dansens och kroppens 

rörelser.  

 

Enligt mig formas dockans uttryck på förskolan av en bärare med en tysta kunskap. I denna 

kunskap finns en förståelse för att ett musikstycke kan skapa en känsla. En intoning i rösten 

ger en annan upplevelse och att den pedagogiska dockan i sin framställning har ett syfte och 

ett innehåll som erbjuds barnen. När dockan via sitt estetiska och pedagogiska uttryck startas 

en växelverkan som utvecklas när dockans kommunikation uppstår. Det inträffar när 

pedagogen lånar ut sin röst och utvecklar en dialogen med barnen i verksamheten. Pedagogen 

ansvarar för att innehållet i kommunikationen utgår ifrån att syftet så att dialogen kan 

genomföras. Ofta handlar det om en situation där dockan ingår i ett tematiskt arbete och då 

använder pedagogen sig av de didaktiska samtalen genom att dockan ställer frågor utifrån 

ställda mål. På så vis kan dockan förstärka barnens upplevelser och utveckla en nyfikenhet 

som i det pedagogiska arbetet främjar förståelsen och motivationen hos barnet att berätta. 

Detta förhållningssätt inbjuder barn att ta plats och ge sig själva ett större talutrymme 

eftersom de uppmanas att berätta saker för dockan. Walthers (2009) anser att det magiska och 

stämningshöjande sitter i budbäraren agerande och uppfattas av betraktaren. Pedagogens 

kunskaper lärs in över tid av en mästare som förmedlar sitt yrkeskunnande och sitt hantverk 

eftersom det i dockans existens ingår tal, rörelser, musik och ett innehåll som skall förmedlas 

till åhörarna. Det estetiska uttrycket i dockspelets sceniska uttrycksform bidrar till att skapa 

magi och fantasi hos barnen. Dockans rörelsemönster skapar trovärdighet och magi hos 
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betraktaren om dockspelaren är förbered och kunnig. Utan denna kunskap ” kan levande 

dockor bli för pretentiösa för uttrycket och sammanhanget” (Walthers, 2009, s. 25)” och 

därigenom kan dockans möjligheter som kunskapsförmedlare och kulturell budbärare 

försvinna. Dockans status som uttrycksmedel i professionella teater, dans och 

operasammanhang är inte oproblematiska i västerländsk kultur” (Walthers, 2009, s. 16). 

Det blir därmed betydelsefullt att framställningen av dockorna i mötet med barnen för att 

utveckla ett förhållningssätt där dockan som ett medierade verktyg inte endast förmedlar en 

specifik berättelse utan också ett innehåll som utmanar både barn och kollegor till fortsatta 

reflektioner. Därför utgår berättelsen i framställningar utifrån gemensamma upplevelser, barns 

tankar och inaktiv, där budskap och handling ska kunna problematiseras i den egna 

verksamheten utifrån didaktiska, kommunikativa och samspelande perspektiv.  

 

I det pedagogiska arbetet är det betydelsefullt att pedagogen lär sig de speltekniska 

funktionerna av dockans användning. På så vis får dockan genom sina rörelser ett estetiskt 

uttryck som talar till barnens nyfikenhet. Pedagogen får genom att lära sig speltekniken en 

frihet att agera med en docka som verkar mera levande då den kan sitta, stå, gå och 

kommunicera. Dessa rörelsemönster förstärks genom olika intoningar i rösten som även de 

påverkar hur barnen uppfattar möten med dockan.  

1.4 Teoretiska utgångspunkter för studien  

Studien tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv där människor lär av varandra i 

den kulturella miljön genom kommunikation och interaktion men också genom att använda 

medierande redskap.  

 

Dockans kommunikation som ett medierande redskap 

Lev Vygotskij (1896-1934) som var psykolog i Sovjetunionen intresserade sig för hur språket 

och kommunikationen utvecklar och påverkar oss människor i sociokulturella sammanhang 

(Smidt 2010). Han menade att vi lär av varandra i den miljö som vi befinner oss i. I ett 

kommunikativt och språkligt perspektiv kan detta innebära att barnens lärandeprocesser 

utvecklas och utmanas när de erbjuds tillfällen att bearbeta och utveckla sina tankar. Dessa 

tillfällen utvecklas när pedagoger ger barn didaktiska frågor som sedan kan reflekteras utan att 

pedagoger fyller i och svarar.. De behöver också stöd och vägledning så att de i språkliga 

sammanhang hittar meningsfulla och betydelsebärande faktorer så att deras språkliga 

medvetenhet kan förstärkas. Vygotskijs forskning utvecklade den kulturhistoriska dialektiska 

teorin (1995). Vygotskijs, forskning blev känd utanför Sovjetunionen först på 1960- talet och 

spreds över välden. Under 1980-talet utvecklades hans teorier vidare efter att kritik framförts 

både i öst och väst, då flera ansåg att det visades upp en för snäv bild av hans arbete.  Smidt 

(2010) beskriver att den kulturhistoriska teorin vidareutvecklades efter Vygotskijs död till den 

föremålsmässiga verksamhetsteorin via Aleksej Leontiev (1903-1979) även han psykolog 

och, tidigare lärjunge till Vygotskij 
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Medierande redskap 

 
 
 
 
 
 
 
 

Subjekt  Objekt 

 

Figur 1: Leontievs generaliserade beskrivningen av medieringen som relation mellan 

människa (subjekt) och objekt (Säljö, 2005, s.28)  

 

Mediering sker när barn, pedagog och docka tillsammans kommunicerar i en ömsesidig 

dialog som utvecklar till en fördjupad kunskap och vidareutvecklar barnets lärandeprocess. 

Mediering är därmed en samverkan mellan människor och redskapet som används är en 

artefakt som min studie är dockan. Dockan är ett föremål som barn och pedagogers använder i 

diverse handlingar som sker inom förskolans verksamhet.  

 

För Leontiev (1978)  handlade det om en relation mellan handling och användningar av 

föremål som sker när människan reflekterar över det som sker i verkligheten via föremål i den 

stund de används.  Därefter omsätter människor de individuella handlingarna som utförts och 

utvecklar nya erfarenheter som förankras i den sociala praktiken. I sin forskning kallade han 

dessa föremål för medierande redskap och han ville hitta förklaringar på hur vi människor 

utvecklas och lär. På förskolan kan dockan vara det medierande redskapet som pedagoger kan 

använda enligt författarens tankar om människans handlingar.  

 

Leontiev (1977) menade att dockan ”inte i sig” har vilande egenskaper utan får dessa 

tillsammans med bäraren av dockan. Han menade att bäraren lånar ut sina känslor, tankar och 

agerande som genom sitt agerande tillsammans med dockan ger den dess personliga prägel 

och syfte. Dockan kan genom att den ges känslomässiga karaktärsdrag bli en individ som 

kommunicerar i växelverkan mellan barnet och föremålet (dockan). Ett exempel på en sådan 

process kan vara när dockan berättat” något” för barnet eller kanske ”killat på magen”, ”tagit 

en leksak” eller ”ritat med en penna”. I barnets sinnevärld ombildas dockans agerande till ett 

minne. Dessa minnen återskapas sedan av barnet genom känslor, utgångspunkter och 

reflektioner i barnets egna handlingar.  I förskolans praktik skulle innebära att bäraren av 

dockan fyller dockan med mening i olika sammanhang. Just därför blir det betydelsefullt för 

barn och pedagoger på förskolan att dockan blir personlig eftersom dockan tilldelas 

erfarenheter och kommunikativa samspelssituationer där ”bäraren av dockan” och barnet 

utvecklat en relation som vidareutvecklas i den sociala kontexten de tidigare upplevt.  

Att bygga upp relationer och känna trygghet är en stor del av läroplanens intentioner och det 

kan därför inte ignoreras hur betydelsefullt det är för barn och pedagoger på förskolan att 

dockan blir personlig. I arbetet med att utveckla dockans mediterande förmåga i praktiken blir 

både Vygostskijs och Leontievs forskning om hur barn lär och hur barn utvecklas 
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betydelsefull. Dockans betydelse för kommunikationen vilar på att det finns både ”icke 

verbala” samt ”verbala” språkliga uttrycksformer som i mötet med barnet kan 

vidareutvecklas, bearbetas och upplevas genom att dockan för barnet blir en som lyssnar och 

bekräftar. Detta kan ske om pedagoger finns nära barnen och tar del av barnens livsvärld 

under de kommunikativa möten som skapas i samspelssituationer. Det är därför ytterst 

värdefullt att innehållet i utmaningarna är anpassade efter barnets verbala förmåga så att 

dialogen kan utveckla och skapa interaktion. 

 

Enligt sociokulturell teori föds barnet in i en kultur där språkinlärning för barnet handlar om 

att lär sig tänka inom ramen för denna kultur menar Säljö (2000) och hänvisar till Vygotsky 

och Leontjev som beskriver att erfarenheter och kunskapstradering tolkar barnet sin 

omgivning i gemenskap med andra.  Människans intellektuella förmåga förändras och förfinas 

samt utvecklas i den miljö som erbjuds. Byter vi sedan plats och befinner oss i en annan miljö 

med ett annat kulturellt perspektiv utvecklas nya kommunikativa samspel i olika aktiviteter. 

Barnet kommunicerar med sin omgivning för att hitta interaktion i meningsfulla sammanhang 

i sin sociala praktik. Smidt (2010) menar att Lev Vygotskijs tankar om barns kommunikation 

och interaktion är väl sammanfogade i deras språkliga utveckling. Detta synliggörs tydligt när 

mindre barn kommunicerar och söker anknytning i sociala samspel. Ofta använder de sig av 

sitt kroppsspråk för att förstärka och förtydliga de behov de vill uttrycka i sin omgivning. 

Vygotskij kallar denna förbindelse mellan det talade och tänkande språket för pre-

intellektuellt tal och pre-verbalt tänkande Enligt (Smidt 2010) menade Vygotskij att barnet 

utvecklar sitt medvetna tänkande först då när barnet är redo för egna reflektioner av det som 

de erfarit.   

 

Vidare menar Vygotskij (2010) att fantasin intar olika skepnad och stimulerar barnets 

tankeförmåga beroende på barnets ålder och barnet arbetar med sin utveckling i just den 

utvecklingsfas som det befinner sig i. För att utvecklas vidare är det av betydelse att barnet 

inspireras av nya utmaningar så att fantasin, språket och interaktionen kan vidareutvecklas i 

gemenskap. Enligt sociokulturell teori är barndomen den tid i en människas liv då 

fantasiförmågan utvecklas mest.  

Dysthe (1996) anser att vägen till språket går genom talandet och sedan lyssnandet. Barnen 

behöver vägledas i detta för att utveckla dessa färdigheter. När så sker menar författaren att 

barnens förutsättningar att lära sig att skriva och läsa, förbättras. Carlgren, (2010) menar att 

Vygotskijs tankar kan ses som en förbindelselänk mellan olika teorier om lärande. Det blir 

därigenom möjligt att föra in hans teorier både i ett sammanhang där tidigare föreställningar 

står i fokus och i psykologisk förståelse enligt författaren. Det kan tolkas som att Vygotskij 

sociokulturella perspektiv innebär att barn lär i den kulturella miljö som erbjuder dem en 

variationsrik miljö. Det innebär att för att kunna behärska språket måste barnen få upplevelser 

som utvecklar deras språkliga förmåga.  Det blir då viktigt att ge förskolebarnen den muntliga 

traditionen, möjligheten till kommunikation och egen reflektion. Lika viktigt är det att 

uppmuntra barn till att rita och skriva ner sina tankar, då de blir synliggjorda, i ett nytt 

perspektiv. I detta sammanhang är det betydelsefullt att lyfta fram alla barns olika livsvärldar 
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utifrån perspektivet att olika och lika endast är en variation av hur vi lever i våra familjer i 

dag.  

Vygotskijs anda levandegörs och visar tydligt att det finns betydelsefulla faktorer som 

inverkan på det egna förhållningssättet i samspelet mellan bäraren av dockan, barnen och den 

miljö de agerar i tillsammans. Under de kommunikativa möten som skapats och det 

förhållningssätt som dockspelaren utvecklar i samspel med sina dockor smittar detta av sig på 

barnen i den miljö där dockan synliggörs menar Forsberg Ahlcrona (1991; 2009; 2012; 2012). 

I Leontiev (1977)  verksamhetsteori som innefattas av det sociokulturellt perspektiv blir detta 

framstående för verksamheten om karakteristiska prioriteringar görs så att dockans 

användningsområden blir viktig och skapar känslomässiga karaktärsdrag för ”bäraren av 

dockan” i det sociala sammanhanget de befinner sig i.  

Del 2 Metod  

2. Etnografisk forskningsansats 

 

I den etnografiska ansatsen som bygger på fältstudier i en nära vardagsmiljö intresserar sig 

forskaren för hur företeelser sker i de aktuella ögonblicken. Enligt (Watson & Goulet, 1998, s. 

7) är företeelserna kärnan i forskningen och i denna studie är kommunikationen i växelverkan 

mellan pedagoger, barn och dockan fokus för mitt intresse. Åsberg (2001) beskriver att 

metoden i sig hänvisar till ett fenomen som vi söker förståelse och kunskap kring. Av denna 

anledning har etnografi valts och skapat möjligheter att studera händelser i verksamheten där 

barn kommunicerar med dockan och pedagoger i vardagliga situationer. I etnografiska studier 

kan forskaren ta del av den verklighet som visar sig och den egna insatsen i 

forskningsprocessen gör det möjligt att både vara deltagande observatör i den sociala miljön 

som studeras och observatör i efterhand. Vidare är det viktigt att lyfta fram den etnografiska 

människosynen eftersom forskaren anser att oavsett ålder är människan en unik varelse som 

kan ta ansvar för sitt eget liv genom att tänka och handla därefter. Forskningsansatsen bygger 

på att beakta, samla på sig uppfattning som så småningom bildar en realistisk bild av den 

verksamhetsnära forskningen beskriver Clifford (1986). Etnografin handlar om en kreativ 

process som på ett kärnfullt sätt involverar jaget och därigenom skapar reflektionsmöjligheter 

för forskaren. I ett vidare perspektiv menar Becker (1998) att metoden skapar möjligheter att 

utveckla förmågor som att observera, skapa förståelse och att upptäcka det som sker i den 

aktuella verksamheten. Samtidigt finns det kritiska aspekter på just det kreativa momentet i 

metoden eftersom det i motsats till traditionella kvalitativa metodval lyfter fram just den egna 

delaktigheten i processen. Datamaterialet kan därigenom skapa tillfällen att se mönster. På 

samma gång anser Stukát (2005) att det kan bli en nackdel eftersom det är problematiskt att 

vara objektiv när datamaterialet analyseras eftersom egna tankar, känslor och 

påverkansfaktorer finns att ta hänsyn till. Burgess (1984) menar att forskaren ges möjligheter 

att inta flera roller i den etnografiska forskningsprocessen genom att vara en deltagande 

observatör och samtidigt en aktiv aktör i den sociala miljön. 
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Enligt Eriksson Burgess (1985), Forsberg (2009), Hammersley och Atkinsson (1995) är ett 

etnografiskt metodval i denna studie en fördel eftersom forskningsprocessen sker i en miljö 

där min egen roll som pedagog och forskare integreras vilket medför att ett kulturellt 

perspektiv anammas där min tolkning av materialet analyseras i ett sammanhang som för mig 

är välkänt. I min etnografiska studie kommer film, foto, intervjuer och berättelser från 

pedagoger ligga till grund för mitt forskningsarbete. Hartman (2004) menar att det i 

analysarbetet kan skapa ytterst värdefulla möjligheter genom att filmerna visar en känd miljö 

där min förtrogenhetskunskap i den aktuella miljön kan synliggöra kommunikationen på ett 

begripligt sätt. Atkinsson (1995) menar att fältarbetet kan ha stora fördelar då det skapar 

möjligheter som bidrar till en tillit och en trygg samvaro i undersökningsgruppen när 

forskaren är känd.  

 

Metodval  
 

Innan denna studie startades upp fanns det tankar om att göra en aktionsforskning enligt 

Rönnemans (2007) tankar om aktionsforskningens originalitet eftersom forskningen skulle 

göras på min arbetsplats. Men mycket snart övergav jag denna tanke och följde de förslag 

som fanns i Forsberg Alhcrona (2009) belyser i sin avhandling och mitt metodval blev 

etnografiskt.  

 

Som datainsamlingsmetod i denna etnografiska studie använde jag mig av film men också 

intervjuer där pedagogerna själva fick reflektera över användningen av dockan i förskolans 

verksamhet. Ytterligare metodval användes i form av foto och pedagogernas berättelser av det 

som hände under de åtta veckor som forskningen pågick. Dessa val gav en möjlighet att se det 

som skedde och det mest betydelsefulla var att använda film. Det ger möjlighet att se en 

händelse flera gånger vilket gör att man kan upptäcka saker som inte noterats vid 

inspelningen. Det ger också möjlighet att låta kollegor se och återuppleva vardagliga snabba 

sekvenser och uppfatta dem på ett nytt sätt. Jag behöver inte heller återskapa sekvenserna på 

grundval av fältanteckningar där mitt minne kan vara otillförlitligt och påverkas av yttre 

faktorer. Mitt val av film som datainsamlingsmetod gör det möjligt att se barnen i olika 

situationer där kommunikation och samspel sker i varierade processer. Barnens 

kommunikation med dockan som pedagogiskt redskap filmas i alla de tre urvalsgrupperna 

under den begränsade tiden av åtta veckor.  

För att särskilt belysa pedagogernas roll gjordes en förfrågan om medverkan till studien på en 

arbetsplatsträff. I samband med detta fick pedagogerna information om syfte och de 

tillfrågades också om de kunde vara mig behjälpliga att samla in filmer, iakttagelser och foton 

till datamaterialet. För att göra avstämningar och kunna diskutera hur arbetet med studien 

utvecklades intervjuades pedagogerna som medverkat vid två tillfällen. På så vis hittades 

tillfällen att ställa en gemensam fråga. Denna fråga syftade till att ge varje enskild pedagog en 

möjlighet att reflektera över dockans användningsområden på förskolan. Eftersom min 

forskning bygger på att lyfta fram det praktiska arbetet och synliggöra hur arbetet med dockan 

användes i verksamheten var det viktigt för mig att ta reda på kollegornas tankar så att vi 

tillsammans kunde vidareutveckla dockans kommunikativa värde. Därigenom blev det 

grundläggande för mig som forskare att själv inta en framträdande roll i datainsamlingen 



22 
 

eftersom etnografisk forskning vilar på fältarbete, där olika perspektiv samt händelser som 

sker inte kan förstås och analyseras oberoende av varandra. 

 

Mitt syfte och frågeställningar är grunden i analysarbetet och skapar strukturen i denna studie. 

I datamaterialet via filmningen med digital kamera och Ipad kommer barnens kommunikation 

tillsammans med pedagogen och dockan medföra att forskningsresultatet bli begripligt och 

sanningsenligt. Utan filmningen med digital kamera och Ipad blir det helt omöjligt för mig att 

uppmärksamma barnens mimik, rörelser och hinna med att observera samt notera det som 

sägs utan att tappa bort viktig information i de kommunikativa mötena. Även Hester och 

Francis (2000, s.4) stödjer detta resonemang då de menar att all språklig aktivitet i form av 

tal- i- interaktion och sociala sammanhang har en framstående betydelse för att skapa 

förståelse där människor ingår i samfälliga aktiviteter både i enskilda grupper men även i ett 

kulturellt perspektiv. Eftersom barns kommunikativa samspel även sker spontant, under de 

åtta veckor som insamlingen av data sker. 

 

Urval  

 

Till denna studie var nio pedagoger, varav två barnskötare och sju förskollärare, på förskolan 

Sjöbacken med i min urvalsgrupp, dessa får samlingsnamnet pedagog oberoende av vilken 

yrkestillhörighet de har. I de tre grupperna som valt att delta i studien ingick sammanlagt 

fyrtiotvå barn som medverkande i forskningen på olika sätt. De filmades i diverse situationer. 

Filminspelat material bestod av 96 filmer som omvandlat i tid innefattar, 3 timmar och tio 

minuter av film.  Dessa filmsekvenser varierar i tid mellan 2 minuter och upp till en 

halvtimma. Detta material analyserades först efter de kommunikativa värden som visade sig i 

användningen av dockor i förskolans pedagogiska verksamhet i de inspelade sekvenserna.  

Barnen fotograferades och pedagoger beskrev händelser samt delade med sig av erfarenheter 

de gjort tillsammans med barnen vid intervjutillfällena. Intervjutillfällena med pedagogerna 

var viktiga att inkludera i denna studie eftersom dessa tillfällen gav pedagogerna möjligheter 

att reflektera. Dels vid start men också för att få en fördjupad reflektion när dockan används 

under en period av fyra veckor. 

 

2.1 Genomförande  

 

Förskolan Sjöbacken ligger i ett naturskönt område i en mellanstor stad i Västsverige. Där 

vistas cirka hundra barn och tjugo vuxna dagligen. Huset är byggt med en stor entré där fem 

avdelningar delar på ett gemensamt kapprum, ett torg, ett atrium och en ateljé med stor 

matsal. På torget finns det också en scen med handdockor som är lätt tillgängliga för att barn 

själva ska kunna agera spontant och kommunicera med dockan utan pedagogers inblandning. 

Vid scenen finns även utklädningsmöjligheter och diverse rekvisita att leka med. De fem 

avdelningarna är indelade i tre olika ålderskategorier, 5-6 åringar, 3-5 åringar och 1-3 åringar. 

I denna studie deltar tre förskoleavdelningar som benämns Röd, Grön och Gul. Barnens ålder 

varierar från 1-5 år.  



23 
 

 

När tanken på att utforma ett arbetssätt, där dockan kunde användas som ett kommunikativt 

hjälpmedel för kommunikation och samspel i barngruppen började ta form introducerades 

arbetssättet genom att mina egna dockor tillverkades. Dessa dockor gavs olika egenskaper och 

syften av mig som jag sedan använde i mitt pedagogiska arbete tillsammans med barnen. 

Mina dockor berättade sagor för barnen om platser, erfarenheter och vänner de kände ifrån 

sagans värld. Ibland utformades små föreställningar där mina dockor dansade till instrumental 

musik som sammanfogade erfarenheter barnen upplevt via temaarbetet.  

Studien inleddes med att en fråga om deltagande i gjordes på en arbetsplatsträff på min 

arbetsplats. Flera av pedagoger på förskolan ville delta i min studie och utveckla ett arbetssätt, 

det resulterade i att ytterligare en docka tillverkades som fick namnet Klara. Denna docka 

gavs till en kollega på avdelning Gul. I denna studie kallas kollegan Tea.  

På så vis finns det variation i hur mycket barn mött dockan i pedagogiska sammanhang 

eftersom pedagogerna själva avgjorde hur de skulle arbeta med dockan under tiden som 

studien pågick. I den dagliga verksamheten har planerade och spontana händelser filmats. För 

att skapa möjligheter till reflektioner och egna idéer intervjuades pedagogerna som deltagit i 

studien vid två skilda tillfällen.  

Vid det första intervjutillfället som gjordes efter fyra veckors datainsamling diskuterade vi 

den pedagogiska verksamhetens innehåll. Pedagogerna beskrev val av material och om det 

fanns någon i gruppen som hade en tanke med dockan i verksamheten. Vi belyste de 

didaktiska avsikterna i olika aktiviteter tillsammans med barnen på förskolan och funderade 

över andra situationer där dockan som ett hjälpmedel skulle kunna fungera.  

I takt med att filmerna lämnades in till mig kunde jag ana en vidareutveckling i deras 

kommunikation med barnen. Flera av pedagogerna kom också och frågade mig om råd för att 

utveckla arbetssättet och hitta nya möjligheter att i situationer så att dockans kommunikativa 

värde kunde synliggöras. Det visade mig att det på förskolan fanns förutsättningar för att 

fånga barnens kommunikation och samspel med dockan tillsammans med pedagoger som 

agerar och ”lånar ut sin röst” till dockan.  

När datainsamlingsperioden avslutades efter åtta veckor, samlades vi återigen för en 

diskussion och pedagogerna beskrev de erfarenheter de fått genom denna studie. Samma fråga 

ställdes och de fick själva beskriva hur deras upplevelser tillsammans med dockan hade varit.  

 

I denna studie hade jag olika roller 

 Genom att medverka och agera som dockans röst 

 Genom att agera som forskare  

 Genom att agera som filmare av situationer där barnen möter andra pedagoger som 

lånar ut sina röster till dockan.  

 Genom att vara en verksam pedagog i den aktuella verksamheten 

 

Under hela processen med studien har min roll varit tydlig. Jag har medverkat och agerat 

tillsammans med dockan i verksamheten som Åsa. Ibland har min roll varit att agera som 
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filmare av situationer där barn och andra pedagoger kommunicerar med dockan och ger den 

känslomässiga karaktärsdrag men också att vara forskaren i denna studie. Därigenom har 

forskningen tagit vara på de förutsättningar som fanns att tillgå i den kulturella miljön på min 

arbetsplats. 

 

2.2 Analys  

I analysarbetet har datamaterialet, både filmer och intervjuer sammanställts utifrån studiens 

syfte och forskningsfrågor. De berättelser, och observationer som pedagogerna har bidragit 

med har inte tagits med här annat än som förståelse för vissa av de händelser som filmats. Det 

kan till exempel ha varit så att pedagogen iakttagit något men inte fått med inledningen av en 

händelse. Arbetet har kategoriserats utifrån olika perspektiv där dockans användningsområde 

synliggjort kommunikation och interaktion mellan barn, docka och pedagog. Mina 

forskningsfrågor har därigenom varit vägledande så att syftet kan besvaras. Sammanlagt finns 

det nittiosex videosekvenser från de tre förskolegrupperna att tillgå. För att möjliggöra en 

trovärdig analys delades filmerna in så att varje frågeställning kunde besvaras.  

 

Därefter analyserades vilka situationer förekom i det inspelade materialet och vem som var 

aktiv i situationen. Tre kategorier framträder.  

 Pedagogen är aktiv i planerade och organiserade tematiska aktiviteter,  

 Pedagogen tar tillfället i akt, d.v.s. agerar i spontana situationer samt  

 Spontana situationer där det är barnen som är aktiva.  

Denna sista kategori har i sin tur delats upp i fem underkategorier. 

 Dessa underkategorier är: Barnen söker tröst, stöd och får bekräftelse av dockan,  

 Barnen använder dockan i problemlösning,  

 När dockan blir en kamrat som ger stöd för lärande,  

 Barnen använder dockan för eget lärande,  

 Barnen återskapar, ex leker något de hört i samlingen. 

 

Intervjuerna med pedagogerna delades upp i den första och andra intervjun. Svaren från den 

första intervjun kunde grupperas i två kategorier de som inte tidigare kommit i kontakt med 

dockan och de som hade lite erfarenhet och intresse för att använda dockan. Intervjusvaren i 

den andra intervjun som gjordes efter 8 veckor urskildes även denna gång två kategorier. Den 

första av dessa två kategorier var de två pedagoger som valde att inte själva agera med 

dockan, den andra kategorin hittades de andra sju pedagogerna som själva upplevt det 
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magiska ögonblicken där de själva, barnen och dockan integrerats i en triangulering så att 

dockans kommunikativa värde synliggjorts och skapat delaktighet och inflytande för barnen.  

2.3.3  Studiens trovärdighet:  

Studiens validitet är tydlig och den röda tråden som finns i syfte, metod och resultat 

överensstämmer med hur forskningen genomförts. Här finns uttryckligen angivit i texten vad 

som utforskats och varför denna studie gjorts. Det innebär att forskningsprocessen svarar upp 

mot det syfte som utlovades och den har därigenom haft väl valda mätinstrument enligt Stukát 

(2005). Eftersom jag valde att filma de händelser som beskrivits i analysen samt att 

intervjuerna spelades in via diktafon kunde dessa lyssnas på i efterhand. Dessa faktorer gjorde 

det möjligt att återvända till de aktiviteter och händelser som filmats eller återberättats och 

transkriberats av pedagoger i urvalsgruppen. Samtidigt har detta metodval inneburit att 

bearbetningen av analysen varit tidskrävande. Uppskattningsvis har jag arbetat med 

analyserna i denna studie under en tidsperiod av tre veckor.  

Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 

forskning har denna studie tagit hänsyn till de fyra huvudkraven för god forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

Kraven uppfylldes genom att personliga informationsbrev till föräldrar delades ut. I detta brev 

förklarades vad kraven för informations, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande innebar. På 

så vis fick de skriftlig information och möjlighet att själva avgöra om deras barn fick 

medverka i denna studie. Detta gjordes för att säkerställa att de barn som kom i kontakt med 

kameran skulle få medverka innan arbetet med studien påbörjades. Då det för mig kändes 

extra betydelsefullt att allt var i sin ordning innan min datainsamlingsmetod påbörjades 

eftersom deras barn aktivt skulle delta via film och fotografier. Samtliga föräldrar har också 

tillfrågats om deras barn får visas upp i utbildningssyften i utbildningssammanhang och de 

fotografier som finns i studien har föräldrar godkänt eftersom det finns en vis spårbarhet. 

På min arbetsplats tillfrågades pedagogerna i verksamheten om de ville delta i studien och 

aktivt hjälpa till med datainsamlingen. Redan vid tillfället då förfrågan gjordes tackade två 

förskoleavdelningar nej. På så vis fick pedagoger på förskolan Sjöbacken möjlighet att välja 

om de ville medverka i denna studie. Tilläggas bör att urvalsgruppen fick innan sitt 

godkännande ta del av samma information, vad avser de forskningsetiska principerna.  

 

Informationskravet: Innebär att information om studiens syfte ska finnas tillgänglig så att 

samtliga medverkande kan ta del av detta.  Deltagandet ska vara frivilligt och vem som helst 

ska när som helst kunna dra sig ur. Under datainsamlingsperioden fick föräldrar information 

om hur datainsamlingen skulle ske.  

 

Samtyckeskravet: De som medverkande i studien kunde själva bestämma över i vilken 

utsträckning samt under vilka villkor de ville delta. I denna studie valde två av pedagogerna 

att inte själva agera med dockor. De var ändå delaktiga och hjälpte till med kamera och 

återgav händelser de observerat tillsammans med andra pedagoger i urvalsgruppen. För mig 
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som forskare var deras medverkan betydelsefull då de bidrog till att samla in en del av 

datamaterialet i denna studie. 

  

Konfidentialitetskravet: För att ge samtliga barn och deras pedagoger största möjliga 

konfidentialitet sparas datainsamlingen på en säker plats så att inte någon obehörig kan ta del 

av filmer, foton och personuppgifter i efterhand. Dessa filmer kommer att sparas tills studien 

är publicerad, därefter kommer dessa filmer att raderas. Samtliga medverkande har fått fiktiva 

namn så att deras identitet inte röjs.  

 

Nyttjandekravet: Det insamlade datamaterialet används endast för forskningsändamålet i 

enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer. Detta omnämndes tydligt för de 

medverkande i urvalsgruppen som därför är informerade om att studiens resultat kommer att 

redovisas på högskolan i Skövde eftersom denna studie är en Magisteruppsats och ingår i ett 

utbildningssammanhang. I detta sammanhang är det också viktigt att beskriva att en vis 

spårbarhet finn då pedagogerna som använde dockan i verksamheten har sin personliga 

docka. Dessa pedagoger har därför gett sitt medgivande för att denna studie skall kunna ta 

hänsyn till etiska aspekter och publiceras i det offentliga rummet.  

 

Del 3 Resultat  

Resultatet presenteras enligt den modell som framkommit i analysen. Först beskrivs hur 

pedagogerna uppfattar sitt arbete med dockan som verktyg i tematiska och andra planerade 

aktiviteter. Därefter beskrivs hur pedagogerna agerar med hjälp av dockorna i spontana 

situationer.  

Barnen spontana agerande beskrivs utifrån de fem underkategorierna som användes vid 

analysarbetet. Dessa underkategorier var: Barnen söker tröst, stöd och får bekräftelse av 

dockan, Barnen använder dockan vid problemlösning När dockan blir en kamrat, Barnen 

använder dockan för eget lärande, Barnen återskapar, ex leker något de hört i samlingen. 

Genom detta agerande kan syftet och mina två forskningsfrågor besvaras i denna etnografiska 

fallstudie. Analysen omfattar hänvisningar till teori och tidigare forskning 

Pedagogen är aktiv i planerade och organiserade tematiska aktiviteter  

Pedagogerna använde dockorna Annabell, Grandiosa, Klara, Ecce Ekorre och Uno (se bilagor 

1 och 2) i olika situationer för att erbjuda barnen i ett variationsrikt innehåll av naturkunskap, 

matematik, språklig medvetenhet, musik, dans och rörelser i det tematiska arbetet. Varje 

docka hade sina egna karaktärsdrag och pedagogerna ansvarade för varsin docka. På så vis 

fick barnen en möjlighet att skapa relationer med de olika dockorna och deras olika karaktärer 

i planerade tematiska aktiviteter.  Dockornas uppgift var dyka upp i samlingen och ge barnen 

olika uppdrag.  Uppdragen kunde bestå av praktiska saker som att gå på utflykt och leta efter 

pinnar, stenar, kottar, bark, frön och annat i naturen. Det kunde också vara att leta 

årstidstecken, titta närmare på småkryp, fjärilar och lära sig mera om spindlar. Variationen 
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från pedagogerna var stor och barnen fick genom uppdragen uppleva naturkunskap, teknik, 

experiment, utveckla matematiska och språkliga begrepp. Barnen fick på så vis tillfällen att 

även utanför samlingsringen söka verkliga föremål som hade skiftande form, egenskap och 

användningsområde. Dessa föremål undersöktes och användes sedan i den skapande 

verksamheten eller som rekvisita i lekmiljön 

För att barn skulle få utmaningar och utveckla språket tog pedagogerna hjälp av dockorna så 

att barnen själva istället för att prata med pedagogen kunde föra dialog med dockan. På så vis 

skapades talutrymme och barnen själva blev de mest aktiva i kommunikations och 

samspelssituationerna.  I materialet finns därför flera situationer där barnet upplevelser att 

deras initiativ till samspel och kommunikation tas tillvara och genom den känslan som infann 

sig hos barnen uppmuntrades deras delaktighet i verksamheten. Pedagogernas användande av 

dockan uppmuntrade barnen att själva prata med dockan och tillfällen till nya ord och 

reflektioner utvecklade deras språkliga förmåga. Det finns flera exempel på hur dessa 

språkliga aktiviteter kunde se ut i verksamheten. Pedagogerna planerade innehållet i stora 

drag där matematiska och språkliga begrepp kommunicerades på samlingen tillsammans med 

dockan den busiga häxan Grandiosa. 

Grandiosa ville verkligen ställa till det ibland och störde barnen i deras samlingar. vid ett 

tillfälle fick inte dockan Annabell vara ifred med barnen utan häxan tog över och börjar 

rimma: häxa, pjäxa, läxa, träxa och skoja för hon tycker om att rimma. Häxan gav barnen 

möjligheter att på ett lekfullt sätt att vidareutveckla sina nyvunna kunskaper. I lekens form 

visade barnen senare att även ”häxträxans skrappelsudds” ord utvecklade deras språkliga 

medvetenhet när de härmar häxan och lekte rimbus själva … läsa, näsa, fräsa, kräsa…..och 

häxa, pjäxa, läxa skratt. 

Även i värdegrundsarbetet använde sig pedagogerna av häxan Grandiosa där Grandiosas 

karaktärsdrag att förmedla normer och värden genom att göra saker som barnen själva visste 

bröt mot deras regler utnyttjades. Det kunde vara att inte dela med sig, att ta saker, att stå först 

i ledet eller att säga tokiga saker till någon så att den blev ledsen eller arg. Pedagogerna hade 

uppmärksammat att leksaker försvunnit och istället för att moralisera lät de häxan bli ansvarig 

för att försöka ta deras lego och ge det till trollungarna i skogen. Vilken katastrof!! barnen 

blev upprörda känslor och flera av barnen letade. När de äntligen hittade häxan låg hon och 

sov på en säck under ett bord. Barnen blev väldigt arga på häxan. Det resulterade i att häxan 

samma dag försvann från avdelningen. När barnen kom in från utevistelsen hittade Kalle en 

liten lapp vid bordet och på den stod det ” forlat ja knykit era saker ja till min grotta”. 

Stackars Grandiosa” sa Mårten ” Nu är hon ju ensam igen”. Flera av barnen kände empati för 

häxan och de började diskutera med varandra om sina känslor. På samlingen nästa dag bad 

barnen därför pedagogerna om hjälp att skriva ett brev till häxan Grandiosa.  

Hej häxan, du får komma tillbaks om du lovar att inte knycka våra saker, kram från barnen 

på avdelning Röd. 

Brevet klistrades igen och barnen fick själva följa med och posta det på så vis fick barnen 

blanda fantasi och verkliga händelser genom dockan i det pedagogiska arbetet. Nelson, (2003) 
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belyser samband mellan en kulturell självförståelse och barnens egna erfarenheter av hur de 

använder språket i sociala sammanhang i lek och lärandesituation.  

Pramling, Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) belyser värdet av att pedagogerna 

tillsammans diskuterar arbetssätt, pedagogiska teorier samt förhållningssätt. Det som kan vara 

självklart blir här viktigt: Hur gör barn när de lär sig nya saker? Varför är det 

betydelsebärande för barn att få en variationsrik miljö med ett pedagogiskt innehåll? När får 

barn tillfällen att återberätta, estetiskt skapa kreativitet och uppleva fantasi på förskolan? Var 

och varför är kommunikation och samspel en central del att diskutera tillsammans på en 

förskola? Författarna hänvisar till Sommer (1998) som synliggör att barns utveckling är 

influerad av den kontexten, den sociala kulturen och de språkliga situationerna de befinner sig 

i. Av denna orsak blir barnet påverkat och utformar i gemenskap med innehåll och miljö sina 

handlingar och sin motivation att hitta sammanhang. I denna studie blev det värdefullt att sitta 

ner och reflektera över förskolans innehåll, syfte och hur mycket barnen skulle möta dockan i 

verksamheten. Pedagogerna fick fria händer att i varje arbetslag själva ta dessa beslut.  

Pedagogerna agerar med hjälp av dockorna i spontana situationer. 

I denna kategori visas dockans kommunikativa värde genom att pedagogen fångar upp barnets 

initiativ och uppmuntrar till kommunikation, samspel och delaktighet i den situation som 

uppstår. I några exempel beskrivs hur pedagoger under tillfällen av ”fri lek” dvs tillfällen där 

barnen leker fritt men som alltid i förskoleverksamhet i närheten av pedagoger som stöttar. I 

filmmaterialet finns åtskilliga exempel på hur pedagoger med hjälp av dockan stöttat och 

utvecklat situationer genom att ”gripa tillfället i flykten”…  

 

Barnen var inne i hemvrån och alla leksakerna låg i en enda röra. Ljudnivån var hög och den 

ordinarie pedagogen hade precis avslutat sin rast och återvände till vikarien och barngruppen. 

När pedagogen kom in hörde hon att vikarien höjde rösten och precis skulle förmana barnen 

som stökat till väldigt mycket i sin hemvrå. FlickanTuva skyllde på dockan Grandiosa och 

dockan Annabell varpå vikarien tittade förvånat på flickan och sa, ”Nej nu skojar du med mig 

Tuva”. Svaret från flickan kom ”Du fröken, du känner inte våra dockor, dom kan alla saker 

som vi kan och de leker här när vi sover på natten”.  Vikarien visste inte hur hon skulle 

reagera och svarade, ”Nu tycker jag vi ska plocka upp här i alla fall”. Tuva vidhöll sin åsikt 

och fortsätter, ”Jo det var Grandiosa, Annabell, jag, och Lydia, Sofia och Elin. Vi lekte med 

dem härinne förut”. När Tuva fyra år blir osäker och inte riktigt vet om vikarien tror på att 

dockorna stökat till därinne träder den ordinarie pedagogen in och säger ”Kom jag ska hjälpa 

dig. Var det några fler du såg härinne i rummet förut när ni lekte än Grandiosa och 

Annabell?”. Flickan fick tillbaks sin säkerhet och gav fröken ett leende, ”Ja det var dockorna 

också som stökade till, det såg jag ” Pedagogen spelar med i flickans beskrivning och säger 

”Vi hämtar dem tycker jag” och går först fram och hämtar Grandiosa, sedan säger hon till 

Tuva att samla ihop kompisarna för en städrunda. Precis när städningen ska börja kommer 

Annabells pedagog in i rummet och även hon hämtar sin docka. Barn, dockor och pedagoger 

städar tillsammans. Efteråt sätter de sig på mattan och pratar. De berättar för vikarien om 

dockorna och Tuva säger, ”Du får prata med dem nästa gång så de inte stökar ner alla sakerna 

på golvet”. Vikarien skrattar och säger till barnen som samlats på mattan, ”Vilken tur att ni lär 
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mig, jag kan ju inte så mycket ännu om era dockor” svarar vikarien. ”Det går bra” säger Tuva 

och kramar om henne ” Du känner ju inte Grandiosa och Annabell”.  

 

Lindqvist (1996) menar att leken är barnens egen arena där barnet själv styr regler och 

beteenden. I denna arena bearbetar barnet sin verklighet i den yttre världen och omformar den 

i sin egen inner fantasivärld utefter sin egen känsla och förmåga. Lindqvist menar att barnens 

uttryck oftast visar sig i en estetisk form och är påverkad av känslor och handlingar. Det finns 

en vilja hos barnet att i leken tolka och dramatisera de erfarenheter som upplevts i verkliga 

situationer och denna vilja uppmuntras om det i miljön finns. Enligt författaren Lindqvist är 

det handlingen med föremålet som vidareutvecklar leken och i Tuvas lek visar hon att det var 

viktigt för henne att vikarien fick veta att inte bara barnen utan också dockorna stökat till. Det 

var också en fråga om att fröken inte skulle bli arg på henne och i Lindqvist (1996) finns det 

en likvärdig situation där författaren hänvisar till (Hagnell 1983) som anser att barns förmåga 

utvecklas av att pedagoger gestaltar figurer, handlar och ger liv åt världar som barn kan få 

uppleva i fantasirika möten. För Tuva blev upplevelsen mellan fantasin och hennes egna 

reflektioner en möjlighet att hitta meningsfulla sammanhang och gemenskap med sina 

kompisar och den nya vikarien.  

 

Ytterligare ett exempel lyfts fram för att visa vad som hände när barn och pedagoger 

fantiserar tillsammans. Pojken Sven flaxade i mitten av samlingsringen och sa till alla i 

rummet att uggledockan Uno under natten varit hemma hos honom och fått sova i hans rum, 

eftersom fröknarna låst ute honom i kvällen innan. Åsa fångade tillfället och fortsatte ställa 

frågor till Sven och Uno. När pojken uppmärksammade att även pedagogen Ann och dockan 

Annabell och de övriga barnen i samlingen ville lyssna på det han själv ville förmedla 

fortsatte han och tog över samlingen. Pojken hade lärt sig mycket om ugglan och ville därför 

förmedla sina nyvunna kunskaper och berätta för dockan Annabell vad han lärt sig. Han ville 

synas och få bekräftelse inför dockan och tittade hela tiden på henne när han berättade om 

ugglan som flaxade i hans hand. Pojken sa att ugglan äter på natten, den sover i hål i träden 

och den bor där men inte Uno för han bor ju hos oss. Sven ”Kan du fråga Uno hur kom han 

tillbaks hit oss igen, Sven.”? undrade Åsa. Sven svarade ”Han smet ut i morse när mamma 

åkte till jobbet. Då flög han med sina vingar och kom till oss, här.” Åsa bekräftade honom och 

sa, ”Ja undrade allt vad det var som flög in genom dörren här i morse när jag öppnade på 

förskolan. Jag såg inte att det var Uno, men jag kände att någon flög över mitt huvud”. Pojken 

log och dialogen fortsatte ”Det var så” fortsatte Sven, ”Jag har hört att han berättade det för 

mig. Tyst nu alla” säger Sven och lägger Uno mot örat och lyssnar. Det är tyst i rummet. ”Nu 

vill han ut igen och fånga riktiga musar”. En av pedagogerna, Pia reser sig upp och ber Sven 

komma med henne till altandörren. Hon öppnar dörren på glänt och säger till Sven. ”Lägg 

honom här vid dörren så får vi kolla om en stund om han vill komma in igen ”.  Denna 

situation uppstod när pedagogen uppmärksammade barnen inbjudan till kommunikation och 

den togs tillvara. Lindqvist, G (1995 s, 90-92) beskriver hur leken utvidgades från ett 

temaarbete om Mumindalen och i denna studie görs det en parallell eftersom rekvisitan även 

talade till barnets handlingsförmåga och fick till följd att handdockan Uno lockat fram och 

förstärkt barnens lekvärldar, trots att situationen var på en samling. I Svens relation till Uno 
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utvidgades hans vilja att kommunicera och han glömde bort sin blyghet. Hans leklust och 

kreativa förmåga uppstod i en situation där han kände sig trygg. 

  

 

 

 

 

Figur 2: Uno Uggla 

När pojken märkte att han fick bekräftelse och även ett intresse fortsatte han sin nyvunna 

upptäckt att själv agera inför andra på ett spontant sätt som upplevdes positivt. Både hans 

kamrater och fröknar tog honom på allvar.  

Barnens spontana agerande med dockan 

Den tredje kategorin som framkom i analysen har i sin tur deltas in fem underkategorier som 

presenteras nedan och där barnen synliggör att de uppfattar dockan som en individ med 

känslomässiga karaktärsdrag. Dockan på deras förskoleavdelning har blivit en vän och en 

viktig del av verksamheten.  

Barnen söker tröst, stöd och får bekräftelse av dockan:  

När barnet förstår att de själva inte är en del av sin vårdnadshavare utvecklas den egna 

identiteten och då kan gosedjuret, nallen eller dockan vara en länk på vägen mellan barnet och 

omgivningen. Det är därför barn har så lätt att anförtro sig till dockor som de kanske inte alls 

gör till de vuxna på förskolan menar Waldemarrsson (1995) och Forsberg Ahlcrona (2009). 

Ibland visar barn att de inte vill göra saker som pedagogen föreslår. De avvaktar och väntar 

tills flera barn gjort aktiviteten för att sedan pröva när de vet vad som förväntas av dem. Trots 

detta kan barnet då uppleva en vilja att allt ska bli perfekt från början och när de sedan inte 

blir som de vill ger de upp. Här visas därför ett exempel som bidrog till att pojken istället för 

att misslyckas utmanades i det estetiska tänkandet och uppmuntrades till att vidareutveckla sin 

estetiska förmåga. 

 

För Sven innebar situationen ovan att han själv fick den bekräftelse som behövdes för att 

vidareutveckla sin estetiska förmåga. Pedagogerna lyfte fram hans berättartalang och lätt 

honom själv beskriva:  

 

Hur ser han ut Uno vår uggla sa, pedagogen Sven började med att titta på ugglan och 

gjorde några streck på bilden men blev ledsen för att den inte såg ut som han tänkt sig. 

Pedagogen uppmärksammade hans känslor och tog med dockan som ett pedagogiskt 

hjälpmedel för att stärka Sven i hans aktivitet. ”Blev du ledsen, vänta lite Sven vi ber 

Uno att flyga ner till dig” pojken torkade sina tårar och tillsammans tittade de på Uno. 
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Sven fick benämna ugglans olika kroppsdelar och sedan föreslog pedagogen att Sven 

skulle börja med huvudet. Sen vägledde pedagogen Sven och beskrev de olika delarna 

av fågeln näbben, vingarna, magen, klorna under denna process ställdes frågor om 

färger och former på fågeln.   

 

Vändningen kom när dockan Trollfina ville vara med när han skulle måla av deras 

gemensamma vän Uno. Trollfina berättade för pojken att hon själv inte kunde och gärna ville 

lära sig. Sven bad Åsa om hjälp ” kan du hjälpa mig och måla jag vet inte hur man gör. 

Tillsammans hämtade de ett nytt papper och färgpennor och pedagogen sa. ”Vad vill du måla 

först? Sven började med huvudet och sedan kroppen, vingarna och näbben. Snart var ugglan 

klar och plötsligt blev han ledsen för det var inte rätt färg på ugglans näbb. Han skrynklade 

ihop pappret men Trollfina stoppade honom och sa att hon ville spara hans bild. Därefter 

frågade trollet om hon fick försöka och målade några streck.  För honom blev ugglans kompis 

dockan Trollfina en ledsagare och en kompis som uppmuntrade. Dockan ville lära sig måla 

men visste inte alls hur det skulle gå till. Åsa lät dockan plocka upp en blå penna och skulle 

precis måla ett streck när Sven skrattade sa: ” Fel tokiga troll det ska vara brun”. Trollet la ner 

pennan på bordet och bad Sven om hjälp: ”jag ska visa dig igen skrattade pojken och hämtade 

återigen ett nytt papper”.  

Svens sorgsenhet var som bortblåst och snart hade den vänds till att bli ett lärandetillfälle och 

en viktig stund av kommunikation, interaktion och problemlösning. Tillsammans med 

pedagogen diskuterade Sven och visade att han kunde mycket om fåglarna. Pedagogen 

vägledde pojken i processen och fick på så vis pojken att visa på sin bild hur ugglans vingar, 

fjädrar, näbb och klor såg ut. Han beskrev också för pedagogen vilka färger hans docka skulle 

få och när bilden var klar hämtade Sven en bok där den riktiga ugglan var avbildad 

tillsammans med andra rovfåglar. På så vis fick barnet också ett lärandetillfälle som 

återskapade hans självkänsla för att uttrycka sig i bilder. Samtidigt fick barnet ett tillfälle att 

blanda fantasi och verklighet i boken och titta närmare på fåglarnas likheter skillnader. Snart 

hade ytterligare en bild på Uno ritats och när Sven tittade på sin bild vände han sig till Åsa 

och sa ” Titta Fröken, jag kunde ju själv”. 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 3: Sven lär dockan att måla 
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Sven ”nappade” på trollets nyfikenhet och bestämde sig för att lära dockan Trollfina måla. 

Hans tidigare ointresse av att rita och själv skapa bilder förändrades och snart satt Sven och 

tittade i naturböcker tillsammans med Trollfina eller Uno. Han berättade för dockorna hur han 

gjorde och samtidigt synliggjordes hans egen intresse av de djur han ville beskriva genom 

hans verbala kommunikation.  

För att utvecklas vidare är det av betydelse att barnet inspireras av nya utmaningar så att 

fantasin, språket och interaktionen kan vidareutvecklas i gemenskap. I ett sociokulturellt 

perspektiv är barndomen den tid i en människas liv då fantasiförmågan utvecklas mest. 

Samtidigt kan en koppling göras till Leontiev (1978)  som menade att görandet och känslan 

kopplas samman och skapar en relation mellan handling och användningar av föremål som 

sker när människan reflekterar över det som sker i verkligheten via föremål i den stund de 

används.  Därefter omsätter människor de individuella handlingarna som utförts och utvecklar 

nya erfarenheter som förankras i den sociala praktiken. 

Svens upplevelser av dockan Uno och dockan Trollfina förstärker min studie då han genom 

sitt agerande visar att han fick stöd av en docka som han söker tröst i. Denna docka har skapat 

en djup relation med pojken och han har gett Uno de känslomässiga karaktärsdragen som 

synliggjorts i denna studie. Uno lever sitt eget liv och hans olika upptåg har även gett Svens 

kamrater ett betydelsebärande perspektiv. I barnens lekar deltar ofta Uno och de beskriver 

hans karaktärsdrag och tar hänsyn till ugglans känslor.  Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2008) anser att pedagogen genom sitt förhållningssätt kan hjälpa och vägleda barnet 

så att de själva får syn på sina tankar genom en nära samvaro i barnets vardag. För pedagogen 

innebar situationen att hon kunde stödja pojken och ge honom en möjlighet att utveckla sin 

estetiska förmåga via den kommunikation och det samspel de utformade tillsammans med 

dockan Trollfina och dockan Uno. Søbstad (2007) menar att barn genom ett lustfyllt lärande 

tillsammans med pedagoger kan barnet uppleva bekräftelse och känna stolthet. Det är därmed 

betydelsefullt för barnet att pedagogen visar en uppriktighet. När detta sker får barnet uppleva 

en uppriktig glädje.  

 

Barnen använder dockan vid problemlösningar: 

I dessa exempel visar barnen sin problemlösningsförmåga genom att be om hjälp av 

pedagoger. Ofta hände det vid dansleken tillsammans med deras egentillverkade dockor. De 

ville alla dansa tillsammans vid sin scen men ibland blev det konflikter eftersom flera av 

barnen gärna vill bestämma är det ett utmärkt tillfälle att träna turtagning och sociala 

färdigheter. Här beskrivs därför situationer där barnen på eget initiativ ber pedagoger att vara 

delaktiga så att de kan fortsätta sin gemensamma aktivitet. Björklund (2008) anser att barn 

ständigt i förskoleverksamheten prövar matematiska begrepp i sin vardag och i samband med 

docktillverkningen fick barnen själva plocka fram sitt material. Pedagogen Åsa påverkade inte 

alls barnen därför varierade dockornas utseende efter deras egna tankar. När de sedan lekte 

med sina dockor diskuterade barnen dockornas längd, deras kroppsdelar och ålder. Några av 

barnen gjorde också kläder till sina dockor och då uppmuntrade pedagogen dem att mäta 

dockan så att kläderna skulle passa. På så vis använde pedagogerna också dockorna barnen 

tillverkat för att nå andra mål i förskolans läroplan (Lpfö 98/10).  
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Ett annat exempel på hur barn tar hand om en svårlöst problematik är när de tillsammans med 

sina egna stavdockor diskuterar normer och värden. Barnen prövar, vänder och vrider på 

erfarenheter de gjort i den sociala kulturen som erbjuds dem via den kulturella mångfald som 

finns på förskolan. De jämför och hittar likheter och skillnader och funderar på om pojkar kan 

ha rosa på sina kläder? De diskuterar om pojkar är starkast och om flickor kan vara bättre på 

fotboll än pojkar. I datainsamlingsmaterialet fanns därför kommunikation och samspel där 

barnen i sina lekar diskuterade könstillhörighet och könsroller. Det var inte alls självklart att 

pojkarnas dockor skulle vara stereotypiska utifrån traditionella genusperspektiv. Lika ofta 

blev flickors dockor de som var starkast, gillade bilar mest och kunde bygga högre torn än 

alla andra. Samtidigt som det tydligt visade sig att robotar av diverse storlek, estetiskt uttryck 

kunde hoppa och ha gymnastik och var smarta. Flera av barnen hade tillsammans med 

pedagogen Åsa tillverkat egna stavdockor och det gemensamma namnet på dessa dockor var 

Vio Vio. Dockornas utseende bestod av ett huvud en stav och åtta piprensare som fäst runt 

staven med ett garnsnöre. På så vis fanns det möjligheter för barnen att själva bestämma om 

dockans könstillhörighet. Denna visade sig vara växlade för flera av barnen då de lät den 

egentillverkade dockans identitet anpassa sig efter de kamrater som för tillfället ingick i 

lekgruppen.   

I flera av dessa lekar fick pedagogerna träda in i barnens lekar. Detta gjordes på ett smidigt 

sätt genom att dockan grandiosa, Trollfina, Kalle Karoten eller Annabell kom och frågade 

barnen om de fick vara med i deras lek.  I dessa situationer blev dockan tillsammans med sin 

pedagog en bro mellan barnens egen kommunikation och värdegrundsarbetet. På ett lekfullt 

sätt kunde pedagoger och barn prata om vad pojkar gör och vad flickor gör och visa barnen att 

de mesta av alla de saker som pojkar gör även kan göras av flickor och att det för det mesta 

blir roligare att göras tillsammans. I sammanhanget kan nämnas att pedagogernas 

uppfinningsrikedom var stor och de utmanade barnen så att nya diskussioner uppstod.  

Lydia snart fem år hade bestämt sig och var helt övertygad om att bara flickor gillade rosa och 

påpekade om någon av pojkarna målade med rosa eller hade rosa på sina kläder. ”Visst kan 

bara tjejor ha rosa? Eller hur visst sa hon ofta och när pedagogerna plockade fram rosa papper 

och gav till pojkarna protesterade Lydia och blev sur om hon själv fått en annan färg på sitt 

eget papper.  

 

 

 

 

Figur 4: Barnens dockor 

En av kompisarna, Kalle protesterade och sa att han gillade rosa men ändå när det blev hans 

tur att tillverka sin Vio Vio tvekade han. Han tittar på alla saker som erbjuds honom. Där 

finns flera olika nyanser på garner och även pärlor, paljetter, tyger och piprensare. ”Min 

docka kommer inte att gilla detta säger Kalle. ”varför” undrar pedagogen. ”jag tycker om rosa 
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men Lydia säger att det bara är tjejer som ska vara rosa. ”Vem är din docka, Kalle? Säger 

pedagogen. Min docka är Vio Vio svarar Kalle. ”Vet du om Vio Vio är en kille eller en tjej 

Kalle?” Undrar pedagogen. ”Nej det vet jag ju inte, men Lydias docka är en tjej och Enar 

säger att hans Vio Vio är en kille men ibland säger han att det är en tjej, fast jag vet inte ” 

svarar Kalle.  

Pedagogen frågade honom vilken färg han tycket mest om och när han funderat en stund sa 

han rosa. Det blev viktigt för Kalle eftersom han verkligen ville använda rosa men han var 

inte helt säker på att han skulle få göra detta. Pedagogen hämtade sin egen Vio Vio docka och 

denna docka uppmuntrade Kalle att själv bestämma. När han sedan valt rosa, orange, grön 

och brun visade han stolt upp sin docka för kompisarna och han försvarade henne när andra 

barn kommenterade färgvalet. ”Alla dockor kan ha rosa om de vill och min Vio Vio gillar 

rosa”. Han ville verkligen veta om det var okej att välja. Efter denna episod struntade kalle i 

vad Lydia tyckte och svarade henne att pojkar och flickor själva fick välja vilka färger de 

tyckte om för det hade den stora Vio Vio dockan sagt att alla fick själva bestämma vad de 

tyckte om. ”Min docka gillar rosa” sa Kalle.  

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Barnens dockor 

Kulturella redskap utgörs främst av språket men även av sådant som datorer, musik och 

konst” (tolkad av Smidt, 2010, s. 25). Kulturella redskap kan därmed vara intellektuella, 

språkliga och fysiska. Smidt menar att barn behöver stöd av vuxna som hjälper dem att förstå 

omvärlden och för kalle var det viktigt att veta att hans uppfattning om den rosa färgen var 

okej. Det är viktigt att skapa meningsfulla sammanhang där vuxna arbetar på ett positivt sätt 

med värdegrunden. 

Den sociala kontexten i en förskolegrupp får en stor betydelse för barn och pedagoger. Det 

kan inte nog poängteras att allt erfarenhetsutbyte som sker mellan människor i sociala 

samspel, oavsett om det gäller barn eller vuxna, är värdefullt.  Lika viktigt som värdegrunden 

var i denna situation var också hans estetiska uttryck. Pedagogens vägledning gav honom 

valmöjligheter och utan detta stöd hade pojken tappat lusten att pyssla och istället fastnat i 

normdiskussionen. Situationen som beskrivits fick därmed två effekter och det skapades ett 

lustfyllt lärande utifrån deras grundtanke att göra en stavdocka. Göransson och Nilsson (2010)  

och Grundstam Thulin (1996) menar att de estetiska uttrycken utvecklar barns fantasi och 

kreativitet om miljön är stimulerande. För barnen på förskolan Sjöbacken fanns många 
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tillfällen att testa nya material och inspireras av varandra. I miljön fanns materialet väl synligt 

för barnen att använda när de själva ville på så vis kunde de inspirera varandra men också be 

om hjälp från pedagoger.  

När dockan blir en kamrat som ger stöd för lärande: 

Detta fenomen var ofta förekommande i datainsamlingsmaterialet, barnen gav pedagogerna 

förtroenden och de berättar ibland om dockan utan att den är närvarande.  

Ibland behöver barn stöd i sin språkliga medvetenhet och därför skapades tillfällen så att 

kommunikationen kunde fördjupas. I denna studie visas därför ett kommunikativt värde som 

gav ett barn tillfällen att utveckla sin språkliga förmåga. Dockan Annabell blev nära vän med 

Edvard genom att hon tillsammans med pojken och hennes pedagog gick undan från 

avdelningen och arbetade pedagogiskt med hans språk.   

Vet du Annabell min båt kör fort” säger Edvard. Dockan svarar, ”Är det en liten båt du har, 

Edvard?” pojken skakar på huvudet och säger, ”Nä den är så stor och … han sträcker ut 

armarna för att visa. Pedagogen sänker sin röst och säger ”Kan du åka i båten?” Edvard 

skrattar ” Nä i badkaret, inte åka i den bara i pappas stora båt”. Då lutar sig dockan fram mot 

pojken och frågar, ”Kan jag sitta i din båt?” Pojken funderar och svarar sedan ” Mmmm men 

du kan bli våt, jag kör gör fort”. När Annabell, Edvard och pedagogen hade skapat en relation 

stöttade dockan Annabell honom även inne i samlingsringen. Ibland höll Edvard dockan i 

handen men det fanns även ett leksaksdjur som Edvard fäst sig vid, dockan Ivar igelkott och 

med honom i knät och dockan Annabells hand i sin började pojke sakta kommunicera med 

andra pedagoger och barn i samlingsringen. Tillsammans med dockan byggde Ann upp en 

kommunikation som utvecklades över tid. Edvard fick styra deras samtal och hon själv 

lyssnade och väntade in pojken så att orden och tankarna fick meningsfulla sammanhang. 

Detta gav honom en självkänsla och en glädje som senare också påverkade hans dagliga 

samvaro med de andra barnen. Allt oftare hörde pedagogerna hur Edvard berättade om sitt 

rum och de lekar som han gillade. Deras kommunikativa process fortsatte och när det blev 

Edvards tur att berätta i samlingen för andra barn vad han och dockan Asta gjort över helgen 

fanns Annabell och Ann nära. Istället för att titta på barnen som skulle lyssna och de andra 

pedagogerna tittade Edvard på Annabell som ibland gick in och stöttade när han själv blev 

tyst, ”Åh, får jag komma hem och leka med dig, vad du är snäll” sa dockan. Edvard nickade 

och svarar. Tillsammans med stöd av dockans närvaro berättade pojken för sina kompisar om 

de saker han gjort tillsammans med kråkan Asta på helgen. Deras samtal utvecklas till ett 

möte mellan pojken och dockan, där pedagogens roll växlar emellan att vara ett stöd i 

kommunikationen mellan barnet och dockan. Detta påverkade inte bara honom utan även 

pedagogerna på avdelningen som såg att hans delaktighet i kommunikationer ökades och han 

fick ett större inflytande i de andra barnens lekar. Han utvecklade den verbala förmågan och 

kommunicerade med barnen på ett alltmera självständigt sätt.  
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Figur 6: Edvards bygger Annabell 

Varje dag kom nya ord som bekräftades, benämndes, uppmuntrades och synliggjordes i 

barngruppen med hjälp av dockan Annabell men även av andra dockor. Brodin och Hylander 

(2008) menade att en mycket stor drivkraft för barns utveckling är nyfikenheten. Denna 

nyfikenhet erbjud Ann Edvard i meningsfulla sammanhang och där skapades en 

kommunikation och samspel som fick en stor inverkan på barnets språkliga utveckling. Det 

skapades genom en växelverkan där dockan Annabell, pedagogen Ann och Edvard hittade 

gemensamma beröringspunkter så att det fanns något att samlas runt där alla tre kunde 

komma tilltals. Detta blev ett avgörande lyft för pojken då han alltmera i 

förskoleverksamheten tog plats och ville inleda samspel och kommunikation. För pojken 

innebar hans relationer med dockan Annabell och dockan Ivar att han ville berätta om dessa 

två för andra. På så vis fick barnen i gruppen gemensamma beröringspunkter som de kan 

relatera till genom att de alla kunde anknyta sina upplevelser till dockorna både i den inner 

och yttre föreställningsvärlden de befinner sig i. I denna miljö fanns därför goda 

förutsättningar för att barn skulle utvecklas sin sociala och kommunikativa förmåga. 

Pedagogen hade i detta sammanhang ett ansvar och ett medvetet syfte att utveckla hans 

språkliga förmåga.  

Barnen använder dockan för eget lärande: 

Johan ville gärna lära sig att bygga lego men visste inte riktigt hur han skulle göra. Han satt 

ofta och tittade på när de äldre barnen byggde men eftersom han inte förmedlade sina 

önskningar verbalt bjöds han inte in att delta i deras lek. På samlingen hade dockan Trollfina 

vid flera till berättat för barnen att hon inte kunde prata människospråk men gärna ville lära 

sig. Hon hade sagt att det var svårt att prata men att det var okej om man bara försöker. Johan 

hade vid varje tillfälle gett dockan en klapp på huvudet.  

En eftermiddag fångade pedagogen en situation. Johan satt på golvet och lekte med klossar 

och sin stavdocka. Han tittade upp på pedagogen som berömde hans fina bygge och då reste 

han sig upp. Tog pedagogen i handen och gick fram till dockan Trollfina. Sedan pekade han 

på trollet och sa ”om” (kom). Pedagogen fångade situationen i stunden och tog med Trollfina 

i den ena handen och höll Johan i den andra.  

Pojken stannade vid fönstret och pekade på trollet och sedan vände han sig till pedagogen.  
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Figur 7: Johans bygge och en stavdocka 

”Kan inte” sa Johan. Pedagogen uppfattade hans önskan och tog hjälp av dockan Trollfina 

som frågade pojken om han ville lära sig att bygga med legot. Trollet berättade för pojken att 

inte heller hon kunde men att hon kunde fråga de stora pojkarna om de ville lära Johan att 

bygga. Pojken blev så glad han kramade dockan och nickade. Pedagogen tog hjälp av 

Trollfina och pratade med de stora pojkarna.  

Trollet berättade för dem att hon gärna ville titta på när det byggde och att Johan hade berättat 

för henne att han ville lära sig. Viktor och Sven tittade på trollet och på varandra sedan sa de 

att Johan fick vara med. De båda pojkarna tog uppdraget från dockan på allvar och snart var 

Johan en del i deras lek som också innebär att Johans språkliga förmåga utvecklades. 

Säljö (2000, s 84) belyser att människor påverkas av sina känslor och i detta exempel var 

Johans känslor det som fick honom att be om hjälp. Han förstod att ”fröken” var intresserad 

av dockan och tog hjälp av den i den aktuella miljön. På så vis hittade Johan ett sätt att 

kommunicera det han så gärna ville uttrycka med sitt bygge, sin docka och ett litet ord. 

Fröken förstod och hade sett hur han länge stått vid sidan och tittat på de större pojkarna men 

inte vågat fråga om han fick vara med. I den uppkomna situationen fick pedagogen ett tillfälle 

att skapa ett meningsfyllt sammanhang och vägleda Johan in i leken. Pedagogen gjorde ett 

medvetet val och använde sig av sin docka Trollfina. Johan visade med sina känslor att han 

blev glad och kommunikationen tillsammans med dockan Trollfina. Hans sätt att 

kommunicera visade att han kunde relatera till andra språkliga företeelser som är värdefulla i 

all språklig aktivitet då det handlar om att kunna analysera och kategorisera i sin omvärld 

enligt Säljö (2000).  

När Johan fått hjälp av Trollfina visade han en glädje och hans språkliga förmåga utvecklades 

när han kände gemenskap med kompisarna. Denna gemenskap blev möjlig genom att han 

kommunicerade och inbjöd dockan till samspel. Barnen vill hjälpa dockan att lära den bygga 

med lego men fick också hjälpa en yngre kamrat. Pedagogen tog vara på dockans 

känslomässiga karaktärsdrag som bestod av att dockan inte kunde bygga lego och ville lära 

sig. Waldemarsson (1995) beskrev att det finns möjligheter att utveckla samspel tillsammans 

med dockan och andra människor i den kulturella miljön. Via kommunikation som uppstår är 

barnet ett utvecklingsobjekt med empatiförmåga. Vid flera tillfällen hittades dessa exempel 

vid analysen och det synliggjorde hur barn gav uttryck för sina egna tankar genom att bjuda in 

pedagoger till kommunikativa möten. 
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Barnen återskapar, ex leker något de hört i samlingen: 

Denna underkategori får exemplifieras en berättelse från en av pedagogerna som deltagit men 

inte hållit i en sagosamling tidigare på dagen. Pedagogen Liv, berättar. ”Det var fint att se hur 

kollegan Åsa med hjälp av dockan Trollfina berättade sagan om de tre bockarna Bruse för 

barnen med hjälp av tre marionettdockor, en träbro samt lite annan rekvisita som skapade en 

stämning. Trots att de är små barn kunde jag se att de hängde med. Till och med de yngsta 

levde sig in i sagan. Senare på eftermiddagen plockade jag fram vår sagopåse med Bockarna 

Bruse till några av barnen. De satt själva på golvet och lekte med sakerna när jag gick in för 

att ta upp de barn som sov. Plötsligt började flickan låta väldigt mycket och jag gick för att 

titta till dem. Hon återberättade sagan och använde sig av gester, handlingar och 

ansiktsuttryck och pojken satt mittemot henne och svarade med olika tonfall i rösten, han 

härmade trollet under bron.”  

I detta exempel hade pedagogen Liv följt barnen i hela processen och kunde därför koppla 

samman de tidigare erfarenheterna barnen gjort tillsammans med Trollfina och pedagogen 

Åsa. Johansson och Pramling, Samuelson (2007) menar att det är betydelsefullt för barns 

språkutveckling att pedagoger lyfter fram samspelet som stöd till lärandet. De båda författarna 

menar att interaktionen har en roll när barn knyter samman sina upplevelser från fantasi och 

verklighet. 

I ett annat exempel hade barnen hittade ett ”låssasbrev” som i leken fanns på riktigt, i 

grävskopan ute i sandlådan. Barnen tog tillvara tidigare erfarenheter av att få uppdrag av 

dockorna och bearbetade detta i lekens form. När pedagogen uppmärksammade deras initiativ 

blev både barnen men också pedagogen delaktig i en process som fördjupades till nya nivåer 

av kunskaper. Barnen läste på pedagogens hand där som representerade låsassbrevet.  

Hej alla barn….ni ska …. Båda pojkarna läste på ”brevhanden” men läste in olika saker i det. 

Här blandades verkligheten och fantasin men eftersom pedagogens bemötande var tydligt att 

barnens reflektioner var accepterade. Tack vare att pedagogen tog vara på deras fantasilek 

hittades nya uttrycksformer som senare kunde skapa kommunikativa möten i den egna miljön. 

Barnen lekte det som vuxna förmedlar via de utbud som förskolan erbjuder samt genom de 

erfarenheter de skaffat sig tillsammans med pedagogerna och deras dockor. 

När de sedan lekte i sandlådan bearbetades erfarenheter de tidigare erfarit. Samtidigt fick 

pedagogen ett unikt tillfälle då hon blev inbjuden att delta i deras lekvärld utan att själv styra. 

På så vis utvecklades delaktighet och barnens förslag från låssas brevet mynnade ut i två olika 

utflyktsaktiviteter. I arbetet med studien förstärktes därmed min egen uppfattning av hur 

betydelsefullt det är för lärandeprocesser att det finns närvarande pedagoger som bekräftar, 

benämner och förstärker det barnen förmedlar. 
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Figur 8: Grandiosas skatt 

Barnens inflytande skapade en delaktighet som inspirerade barn och pedagoger. Tillsammans 

diskuterade de vart de skulle leta efter häxans skatt och efter barnens rekommendationer 

ritades en karta över närområdet. Denna karta följdes noga och de hände många roliga saker 

under utflykten. Barnen fick höra kråkor kraxa och de såg dem flyga över deras huvuden när 

det var dags för paus och fruktstund vilket förstärkte upplevelsen och skapade ett magiskt 

ögonblick.  

Här följer ytterligare ett exempel som synliggör när fantasin och verkligheten hos ett barn på 

fem år kan utveckla en verksamhet genom egna initiativ. Viktor och dockan GB Johansson 

har ofta dialoger där Viktors egna önskningar står i fokus. Han berättar med inlevelse och 

säger till pedagogen att han har hört att clowndockan säger olika saker som Viktor själv sedan 

säger att alla på avdelningen ska göra. ”Fröken GB Johansson säger att han ska lära oss hur 

man gör glass”, Pedagogen frågade Viktor om clownen sagt hur det gick till men pojken 

skakade på huvudet och sa att han inte kom ihåg. ”Du kan väl fråga honom” och pedagogen 

gick fram till dockan och gjorde som Viktor ville. Därefter sa pedagogen att de skulle gå ut i 

köket och hämta äppeljuice. Därefter gick de till ateljén och hämtade träpinnar och en 

metallform som kunde användas vid bakning.  

Tillsammans följde sedan pedagogen, Viktor och kompisarna processen när saften 

förvandlades till glass i frysen och när det var dags efter ett dygn i frysen fick pojken hjälpa 

GB Johansson att hämta glassen i frysen tillsammans med pedagogen och kompisarna.  

 

 

 

 

 

 

Figur 9: GB Johansson hämtar glassen i frysen 

Viktor fick några dagar senare uppdraget att måla av en docka han valde då sin kompis GB 

Johansson, eftersom han enligt pojken är bäst. Då synliggjordes ännu en episod av Viktors 

vetgirighet på att söka kunskaper om naturvetenskapliga fenomen. Pedagogen hade ställt 
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iordning färg, penslar och ett glas med mjölk. Hon gav honom instruktionen att berätta för 

dockan hur han gjorde när han målade av honom men pojken ifrågasätter varför det finns 

mjölk i glaset och inte vatten. Pedagogen berättar för Viktor att det färger på bilden skulle bli 

starkare och att pigmentet som fanns i färgen skulle göra bilden finare om han använder 

mjölken samt att färgen torkade snabbare. Pojken ifrågasätter valet av mjölk och tycker det är 

konstigt. ”Hur kan det vara möjligt” undrade Viktor ”att vi får måla i mjölk. Har du fått det 

från kokerskan? Får man göra så, undrar han”. Han får veta att pedagogen fått lov att använda 

mjölken till målningen.  

 

 

 

 

 

Figur 10: Viktors målning 

När han sedan skulle börja måla tittade han på dockan GB Johansson och frågade pedagogen 

varför han skulle berätta för dockan, när han målar. Pedagogen svarade att dockan gärna vill 

lära sig hur man gör när man målar. Viktor svarade efter en stund ” Okej, jag berättar väl då, 

jag målar och gör så här.” Det är svårt att berätta och måla samtidigt och efter en stund frågar 

pedagogen vad Viktor gör. 

”Jag berättar, jag tänker, jag målar” svarar Viktor.  Pedagogen går ut genom dörren och 

kameran fortsätter då visar det sig på filmen att Viktor gått fram till dockan och viskar. ”Du 

kan titta på så lär du dig …. en glad mun har han i alla fall fått …..nu har du fått 

armarna……” Sedan går han fram till GB Johansson och räknar hans knappar och återvänder 

för att måla vidare…… 

När pedagogen kommer tillbaks i rummet ber Viktor att hon ska titta och han blir bekräftad 

genom att pedagogen säger att bilden av GB Johansson är fin.  

Thulin (2010) menar att barn behöver förebilder som berättar om hur saker är, hur de ser ut 

och varför det händer saker i naturen. Vidare menar hon att det är viktigt att vara engagerad 

och visa barn att det är kul med naturkunskap. Därför är det viktigt att vara uppmärksam och 

svara på barnens frågor så att ett lärande kan utvecklas. I situationen ovan förenades Viktors 

nyfikenhet på hur det blir glass och hans kreativa tankar om att GB Johansson viste hur 

processen skulle gå till. Detta utnyttjades också när han skulle måla clownen när han 

ifrågasatte om det verkligen var tillåtet att måla i mjölk.   
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  Sammanfattning av barnens innehållsanalys i resultatet 

Det visade sig i leken där barnen utforskade den miljö som fanns och i förskoleverksamheten 

sammanfogade barnen tidigare upplevelser och omskapade dem till nya i enlighet med 

Johansson och Pramling, Samuelson (2007). Författaren belyser också att barn ibland kan 

behöva stöd i leksituationen och där kan fantasin vara till hjälp så att barnet genom pedagogen 

eller andra barn kan förflytta sig mellan sig själva och verkligheten i de roller som behövs för 

att utveckla sin lek. På detta sätt kan barn lära sig utan krav och blanda fantasiupplevelser 

med verkliga händelser som bearbetas i leksituationerna. Nästan alla barn reagerade på 

dockans kroppsspråk och rörelsemönster både verbalt, icke verbalt samt i lekens form och de 

lekte ofta det som upplevdes i verkligheten. Tillsammans skapade barnen ofta egna samlingar 

där deras dockor fick låna deras egna namnprickar som de själva satt på när pedagogerna hade 

samling med dem. 

 

 

 

 

 

Figur 11: Dockornas samling 

Via fantasin och kreativiteten fick dockorna låna deras samlingsprickar och upprepa de 

sånger, ramsor och sagor de själva tagit del av. Flera av barnen berättade själva att dockan var 

en kompis. Via dockan hittade barn egna tankar, nya möjligheter och ett stöd som bearbetade 

deras egna reflektioner genom handlingar och kommunikation. För barnen handlade det om 

att utveckla empati, självkännedom och att skapa relationer med andra i sin omvärld. Vilket 

visade sig också i deras lekar då även dockor vill ha samling och lära sig saker 

 

 

Vad beskriver pedagogerna vid intervjutillfällena 

I detta avsnitt presenteras pedagogernas tankar från de två intervjutillfällena som gjorts på 

förskolan Sjöbacken. Där frågan ställdes: Vad tycker du att dockan skulle kunna användas till 

på förskolan? 

Vid den första intervjun:  

Intervjuerna med pedagogerna delades upp i den första och andra intervjun. Svaren från den 

första intervjun kunde grupperas i två kategorier de som inte tidigare kommit i kontakt med 

dockan och de som hade lite erfarenhet och intresse för att använda dockan.  

Kategori ett: Ingen tidigare erfarenhet av dockan i verksamheten 

Kategori två: Liten erfarenhet av dockan i verksamheten 
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Vid första intervjutillfället var det endast tre av nio pedagoger som använt dockan i 

verksamheten. Därför inleddes intervjun med att pedagogerna reflekterat över användningen 

av dockan och hur den skulle kunna presenteras för barnen. Pedagogerna fick fria händer och 

fem av dem hade inte tänkt så mycket på hur dockan kunde användas men menade att det 

spontant handlade om att både barn och pedagoger inspirerats av de dockor som fanns och att 

de skulle känna sig fram och härmade andra pedagogers handlingar för att hjälpa till med 

studien men också för att få nya erfarenheter. De beskrev att ingen av dem tidigare använt 

dockan i det pedagogiska arbetet men att de vid några få tillfällen sett mig tillsammans med 

barnen på förskolans torg. Någon berättade också att de tänkt på dockteatrar de besökt 

tillsammans med egna barn uppmärksammat att barnen inspirerats av att se andra vuxna och 

barn som använt dockorna. En pedagog beskrev att flera av de äldre barnen som slutat på 

avdelning Röd fortfarande berättade episoder som de upplevt tillsammans med dockorna. 

Samtidigt kom dessa barn ofta kom in på eftermiddagarna när de lekte på förskolans torg för 

att hälsa på dockorna och flera av de äldre barnen höll reda på när det var dags för 

födelsedagskalas. Flera pedagoger tog fram födelsedagsfirandet som exempel när de 

funderade på användningen av dockan och detta har troligtvis sin grund i att dockorna 

synliggjorts även i torget dit alla avdelningar har tillgång. Cias ord får sammanfatta ”Tänk 

vad en cirkusfanfar kan förena barn tillsammans med en dockclown.  Glömmer aldrig när den 

lärde barnen sin fanfar ” Taratammmtammttamta”. Och det blir ju extra roligt när man hör 

dem själva använda sig av detta i lekens form. Har inte tänkt på det så mycket men eftersom 

du frågar så upplever ju barnen något speciellt kanske är det för att clownen uppmärksammar 

deras födelsedagar”.  

Det visade sig också i svaren att dockan som redskap inte tidigare reflekterats över alls. 

Istället hade några av pedagogerna bara observerat att barnen när de mött dockan visat att 

dom gillat upplevelsen de erbjudits. ”Har inte använt dockor så mycket själv tidigare men 

jobbade tidigare på en förskola där de använde dockor. Var inte så involverad i det men antar 

att det som allt annat är något man får bestämma sig för att använda. Tänker på att det är 

precis som med den pedagogiska dokumentationen. Det tar tid att lära sig och handlar väl i 

stort sett om pedagogers intressen”. Samtidigt gav pedagogerna uttryck för att det inte alls 

kändes naturligt för dem att använda dockan. ”Känner mig inte så bekväm med att använda 

dockorna själv men jag ser ju att barnen uppskattar detta. Det känns lättare att vara spontan 

när man använder andra konkreta material eller sig själv. Jag tänker på när jag tar på en sjal 

och säger till barnen att jag är en gammal gumma. en annan pedagog berättade att hon själv 

tagit en roll som dokumenterare men när de andra i arbetslaget allt mera visat ett större 

intresse kom nyfikenheten, ”Vill lära mig mera eftersom det verkar spännande. Har ingen 

egen erfarenhet av att använda dockorna, ännu, brukar förtillfället vara den som filmar 

eftersom jag inte har en egen docka.” 

Fyra av dem var tveksamma men menade att det var betydelsefullt för verksamheten att de 

själva inte var så engagerade men de hjälpte gärna till med datainsamlandet och ville titta lite 

mera och lära sig mer av de pedagoger som redan hade docka. Efter två veckor kom två av 

dessa och sa att de inte själva ville medverka med docka utan erbjöd sig att istället filma, 
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fotografera och samla in berättelser Samtliga fick med sig frågan Vad tycker du att dockan 

kan användas till i förskolans verksamhet? Som andra pedagoger och barn erfor. 

Vid andra intervjun: 

Kategori ett: Ingen tidigare erfarenhet av dockan i verksamheten 

Intervjusvaren i den andra intervjun som gjordes efter åtta veckor urskildes även denna gång 

två kategorier. Den första av dessa två kategorier var de två pedagoger som valde att inte 

själva agera med docka eftersom de kände att annat på deras avdelning skulle prioriteras 

mera. Trots att de gjorde ett aktivt val deltog de i studien och filmade situationer där andra 

pedagoger samspelade med dockan i det pedagogiska arbetet. På så vis delade med sig av sina 

tankar och samla in datamaterial. En av dem beskrev att hon kände sig obekväm i 

användandet av dockan och ville lära mera innan hon själv prövade igen. Den andra 

pedagogen menade att det fanns så mycket trender i pedagogik nuförtiden och hon hade lust 

att fördjupa sig i ännu en ny. Det visar mig att det behövs ett engagemang och en motivation 

från pedagogens sida så att en utveckling av ett obeprövat arbetssätt ska utvecklas oberoende 

av i vilken verksamhet det ska ske vilket även synliggjordes av Forsberg Alhcrona (2012) 

I den andra kategorin: Liten erfarenhet av dockan i verksamheten 

Hittades nu de andra sju pedagogerna som själva upplevt det magiska ögonblicken där de 

själva, barnen och dockan integrerats i en triangulering så att dockans kommunikativa värde 

synliggjorts och skapat delaktighet och inflytande för barnen.  

Den stora förändringen i den andra kategorigruppen var de två pedagoger som tidigare varit 

tveksamma nu införskaffat sig egna dockor. Den ena använde Eccer Ekorre och den andra 

använde spindel Sonja. Båda beskrev att de tyckte det var roligt och att barnen uppskattade 

deras docka. De testade sig fram och utvecklade kommunikation och samspel tillsammans 

med barnen som alltmera visade att de själva viste saker om dockan som pedagogen sedan tog 

vara på i vidare utvecklingsmöjligheter.  Tror att det är en träningssak och ett intresse” men 

att nyfikenheten och viljan att lära mera kan ge detta svar ”Jag har börjat pröva våra 

gemensamma handdockor och använt spindel. Hon fick namnet Sonja och när vi haft med 

henne på samlingen har barnen tyckt att det varit skoj. Känner mig nyfiken på att utveckla det 

lite mera. Jag ser ju att barnen lever sig in i våra figurer. De pratar med dockorna som om de 

levde. Du skulle sett förut när tre av barnen fick ta med sig vår ekorre Ecce, deras fjäril 

Ammie och spindel Sonja hem över helgen. Deras ansiktsuttryck sa mera än tusen ord. De var 

så försiktiga och de tog hand om dem så fint. Det ska bli så kul att få höra vad de gjort över 

helgen.” Därigenom fanns det efter åtta veckor sju pedagoger på förskolan som använde 

dockan i verksamheten. Dessa två ville utveckla sitt kunnande och därför tillverkades varsin 

docka till dem så att deras arbete med dockan i förskoleverksamheten kunde fortsätta även 

efter att studien avslutats. 

Det visade sig i den andra intervjun att de pedagoger som hade en egen docka fått en närmare 

relation till denna docka. Tea berättade att hon utvecklats och fått en relation till Klara som 

påverkade henne och gav henne en större säkerhet tillsammans med Klara efter ett mera 
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kontinuerligt användande av dockan i verksamheten, ”Först tänkte jag mycket på hur jag 

skulle hålla Klara och om barnen verkligen ville kommunicera med dockan. Under dessa 

veckor har jag upplevt hur min egen tanke förändrats och nu ser jag inte Klara som en docka 

längre för mig har hon blivit en individ som jag ska ta hand om. Barnen uppför sig som om 

Klara är en egen individ och när de kommunicerar med henne eller om henne så blir jag 

nästan som en annan person hi, ni. Plötsligt tänker jag och känner som Klara. Det har visat sig 

att dockan är en bra sak att använda i temaarbetet och barnen älskar verkligen när dockan ger 

dem uppgifter att lösa. Det känns roligt och spännande nu när även andra handdockor kommit 

till eftersom Klara fått kompisar att ”prata med.” Det visar tydligt att pedagogen fått nya 

reflekterande tankar om hennes docka Klara och därigenom kan pedagogen se hur barnen men 

också hon själv fått en fördjupa relation till dockan. Vidare beskriver Tea att dockan Klara 

blivit en individ som hon menade skapar nyfikenhet och gör att tillfällen förbereds på ett 

annat sätt samtidigt som det blir roligare att arbeta. Citat Tea ”Jag märker att barnen vänder 

sig till Klara istället för att prata med mig. Ibland kommer de och frågar om Klara kan få 

komma ner ifrån sin säng så att de kan visa henne saker de målat. Pedagogen anser att Klara 

blivit en egen person som jag lärt känna genom barnens frågor. Det är spännande att få följa 

med i detta arbete som för mig fortfarande känns nytt” Ungefär det samma säger Ann men 

lägger till en del andra tankar om dockans användning i det pedagogiska arbetet, ”Tycker det 

är spännande och ju mera jag använder Annabell än mera nyfiken blir jag på att få lära mig 

mera om arbetssättet vilket också syntes i Anns agerande i spontana aktiviteter tillsammans 

med barnen. Vidare beskrev Ann ”Jag ser att barnen tycker om att prata med dockorna. Jag 

blir varm i hjärtat när jag ser Jesper prata med Clownen. Han som aldrig brukar vara aktiv på 

samlingen ville ju inte sluta att prata med den där dockan. Han till och med kramade den. Det 

berörde mina egna känslor, fast jag innerst inne vet att det var en docka. Det är otroligt hur 

deras egna dockor blivit sådana personligheter. De älskar verkligen att dansa och leka med 

dem. Det som är lustigt är att de måste vara din egen ”dockmusik” det duger verkligen inte 

med att spela annat”.   

Tea beskriver att dockan Klara blivit en individ som hon menade skapar nyfikenhet och gör 

att tillfällen förbereds på ett annat sätt samtidigt som det blir roligare att arbeta. Citat Tea ”Jag 

märker att barnen vänder sig till Klara istället för att prata med mig. Ibland kommer de och 

frågar om Klara kan få komma ner ifrån sin säng så att de kan visa henne saker de målat. 

Pedagogen anser att Klara blivit en egen person som jag lärt känna genom barnens frågor. Det 

är spännande att få följa med i detta arbete som för mig fortfarande känns nytt” Ungefär det 

samma säger Ann men lägger till en del andra tankar om dockans användning i det 

pedagogiska arbetet, ”Tycker det är spännande och ju mera jag använder Annabell än mera 

nyfiken blir jag på att få lära mig mera om arbetssättet vilket också syntes i Anns agerande i 

spontana aktiviteter tillsammans med barnen. Vidare beskrev Ann ”Jag ser att barnen tycker 

om att prata med dockorna. Jag blir varm i hjärtat när jag ser Jesper prata med Clownen. Han 

som aldrig brukar vara aktiv på samlingen ville ju inte sluta att prata med den där dockan. 

Han till och med kramade den. Det berörde mina egna känslor, fast jag innerst inne vet att det 

var en docka. Det är otroligt hur deras egna dockor blivit sådana personligheter. De älskar 

verkligen att dansa och leka med dem. Det som är lustigt är att de måste vara din egen 

”dockmusik” det duger verkligen inte med att spela annat”.  
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Mia berättade i sin reflektion att hon upplevde en glädje över att få utveckla arbetet mera, 

”Det här är stimulerande och det ska bli så roligt att få använda min alldeles egna docka, en 

handdocka som precis blivit tillverkad. Jag ser så många olika möjligheter och tänker använda 

den i arbetet med att skapa interkulturella möten eftersom min docka också är duktig på 

spanska.” andra uttryckte, ”Tidigare tänkte jag bara på dockan som en kul grej och ett tillfälle 

för barn att få ta del av teater. Nu ser jag också andra användningsområden och vill därför lära 

mig mer.” och deras tankar synliggjorde också i detta uttalande från Fia, ” Ser att barnen har 

utvecklats mycket i även sina bilder och blir verkligen förvånad över hur mycket dockan kan 

användas till. Ser ju att även de yngre barnen gärna vill leka med dockorna och att de betyder 

mycket för dem. Deras egna kommentarer av hur deras egna dockor kan göra saker inspirerar 

även oss som inte tidigare tänkt så mycket på hur den kan användas på förskolan. ” 

För Ann har dockan Annabell gett henne ett nytt medierande redskap som fördjupat hennes 

pedagogiska arbete vad gäller barns kommunikativa möten. Hon synliggör också i sina 

reflektioner att hon på ett självklart sätt letar nya användningsområden där dockan och hon 

själv kan hitta dockans kommunikativa värde, ”I mitt arbete tillsammans med Annabell har 

jag nu fått tillfällen att pröva dockan i andra sammanhang än att vara en kunskapsförmedlare 

vid samlingarna. Det har även blivit så att dockan fått ta del av barnens kommunikation 

genom att barnen själva inbjudet dockan till förtroliga samtal och jag har därigenom lärt mig 

att även ta fram dockan i spontana situationer när barn inbjuder till kommunikation. För mig 

är Annabell numera en egen identitet och när hon sitter på min arm förändras min röst med 

automatik. Både jag själv och barnen vänder sig till mig eller dockan och benämner oss vid 

våra namn. På så vis kan jag svara när barnen tilltalar dockan och min roll som pedagog har 

utvecklats. Det kommunikativa mervärdet som dockan skapat för barnen inspirerar mig att 

utveckla användningsområdet med dockorna mera i verksamheten. Jag har också börjat 

fundera på andra saker som jag inte tidigare alls tänkt på. Det är så mycket färdig fantasi som 

ges till barn via alla TV filmer och dataspel. Dockorna kan locka fram egna tankar hos barnen 

och på så vis kan de återerövra fantasin och göra om den till sin egen. Tänker på när de 

berättar om saker de sett på teven och hur de själva bearbetar dem i sina lekar. Jag tror att 

dagens barn behöver leva ut allt detta och då är dockan en jättebra grej att använda eftersom 

den utan krav från vuxna tillåter barn att berätta. Det här med dockor är så spännande och jag 

ser fram emot att utveckla detta mer.”   

För mig som forskare visade deras svar att en medveten tanke om dockans 

användningsområde har infunnit sig, vilket är betydelsefullt. Det är även viktigt att en 

pedagog ansvarar för varsin egen docka så att kommunikationen med barnen kan förstärkas 

och vidareutvecklas eftersom barnen ser dockan som en egen individ. Tolkningsföreträdet till 

dockans identitet har den pedagog som är bäraren av dockan, denna pedagog ansvarar för 

kommunikationen och samspelet tillsammans med barnen och dockan. Utan sin bärare blir 

dockan identitetslös eftersom den då saknar sin pedagog som barnen bygger upp en relation 

med. Ska denna relation vidareutvecklas och bli trovärdig är det väsentligt att pedagogen visar 

barnen respekt och tar vara på deras delaktighet och inflytande genom kommunikationen. För 

barnen innebär detta att dockan kommer ihåg och tar hand om de meningsskapande 

sammanhang de byggt upp tillsammans.  
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Denna studie bidrog därigenom med att ge sju av pedagogerna i urvalsgruppen erfarenheter 

som de kommer att använda vidare i sitt pedagogiska arbete med dockan i 

förskoleverksamheten.  

Sammanfattning av pedagogernas innehållsanalys  

Resultatet av pedagogernas innehållsanalys visar att dockan är ett kommunikativt redskap till 

pedagoger så att temaarbetet bli mer omfattande. För mig innebär detta i det praktiska arbetet 

på förskolan att pedagoger blandar förtrogenhetskunskap och teoretiska utgångspunkter så att 

dockans handlingar utförs tillsammans med pedagoger i meningsfulla sammanhang.  Flera av 

pedagogerna och barnen uttrycker känslor och på så vis har de blivit engagerade i dockans 

identitet.  

I samförstånd kommunicerades och diskuterades dockan som om den var en egen individ. 

Denna studie har på så vis synliggjort dockans användningsområden på förskolan och dockan 

har belysts utifrån flera olika perspektiv. Barn behöver bli berikande och få ta andra 

människors perspektiv så att en rikare social förmåga kan utvecklas menar Johansson och 

Pramling, Samuelson (2007). Det finns därför betydelsebärande faktorer där dockan som 

medierande redskap kan möta barn och bli vän. Kanske är den ny docka en Sjöman eller en 

Upptäcktsresande som berättar om andra länder. Eller kanske är denna docka en Robot från en 

annan planet som ser annorlunda ut och pratar ett annat språk, oavsett vem denna docka är 

finns det en medveten tanke hos pedagogen som ska vara till grund i det pedagogiska arbetet. 

Viktigt i detta sammanhang är att hänsyn till människors ideologiska och politiska perspektiv 

görs av den orsaken att dockans syfte är att arbeta utifrån läroplanens inversioner om 

värdegrundsarbete. 

I pedagogernas och barnens innehållsanalys finns flera situationer som motsvarar de 

kategorier som användes för att synliggöra resultatet men eftersom datainsamlingsmaterialet 

är stort har jag valt att visa ett eller flera situationer i varje kategori. Min forskning har stärkt 

mig och jag ser tydligt det kommunikativa värde som eftersöktes vid start av denna studie. 

Enligt mig skapades detta kommunikativa värde genom pedagogernas samspel, 

kommunikation när de bjöd in barnen till inflytande och delaktighet i verksamheten. Detta 

diskuteras vidare i nästa del av denna studie som förtydligar mina tankar om dockan i 

förskolan som ett medierande redskap.  

 

Del 4 Diskussion  

I denna etnografiska studie har barn och pedagoger varit delaktiga och haft inflytande över 

när, var och hur dockan skulle användas på förskolan Sjöbacken. Jag själv som forskare har 

varit en del i denna verksamhet genom mina fyra roller (hänvisar till sid, 24)  

Studiens frågeställningar:  
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- Vilka kommunikativa värden medför användningen av dockor i förskolans pedagogiska 

verksamhet?  

 

- Vilka kommunikativa utmaningar och kulturella situationer visar sig i användning av dockan 

när barnen erbjuds delaktighet och inflytande i förskolan? 

 

Interaktionen och kommunikationen mellan barnen och dockan visade sig i mina analyser och 

synliggjorde hur dockans kommunikativa värde inom förskoleverksamheten utvecklats i 

praktiken via praktiska och teoretiska kunskaper. Värdet av denna studie visar att dockan är 

ett kommunikativt hjälpmedel som kan skapa en relation till barn och pedagoger eftersom 

dockan talar till människors känslor. Av den anledningen kan dockan hjälpa pedagoger i 

verksamheten och skapa en gemenskap i gruppen. Dockan kan genom olika syften bli en 

kunskapsförmedlare eller bli en nyfiken docka som berättar och introducerar ny kunskap. Den 

kan också få bli en förmedlare av kunskap genom att den ger barnen problemlösande uppdrag. 

På så vis kan barnen erbjudas en miljö som hjälper barn att söka ny kunskap men också 

bekräftar och engagerar barn till egna reflektioner och kreativa aktiviteter. I förskolans 

läroplan Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) lyfts värdet av att utveckla barns empati och omtanke 

om andra människor oavsett bakgrund, uppfattningar och levnadssätt. Genom kommunikativa 

möten och social samvaro kan barn i en allsidig miljö utveckla goda relationer som på sikt lär 

barnet etiska och demokratiska förhållningssätt. Denna måluppfyllelse kan tydligt visas 

genom denna studies resultat. Dockan kan bli ett kommunikativt hjälpmedel till pedagoger så 

att teamarbetet bli mer omfattande vilket har visat sig i det praktiska arbetet på Sjöbackens 

förskola.   

På förskolan Sjöbacken fick barnen ett större talutrymme tillsammans med dockan och 

pedagogerna tog vara på den kommunikation som uppstod tillsammans med dockan i 

aktiviteter och i samspelssituationer eftersom de vuxnas fokus var att just lyfta fram barnens 

delaktighet och inflytande. Därför fick barnen träna upp sin förmåga att använda ett större 

ordförråd i sitt dagliga språk. Det synliggjordes i barnens identitetsutveckling då emotionella 

handlingar och tankar användes i vardagliga situationer, både tillsammans med pedagogernas 

dockor och deras egna vilket tydligt påverkade barn som tidigare inte kommunicerat i så stor 

utsträckning. Dockan hade genom deras egen tid tillsammans stärkt deras språkliga förmåga. 

Tack vare dessa stunder tillsammans med dockan Annabell och Trollfina skapades ett lustfyllt 

lärande, utan krav på barnet att säga rätt saker enligt flera av författarna i teoriförankringen så 

som Johansson och Pramling Samuelsson (2007), Forsberg Alhcrona (2009), Nelson (2010). 

Barnen har genom pedagogernas medvetna val fått möjligheter att själva delta i situationer 

och hitta lösningar så att värdegrundsarbetet utvecklades. Dockorna har genom sina nyfikna 

frågor fått hjälp av barnen som skapat gemensamma beröringspunkter i lek och 

lärandesituationer. Alla barnen har på så vis fått förståelse för den sociala kontext de är 

medskapare i. Därför blev barnen själva och tillsammans mera angelägna än tidigare 

intresserade av att diskutera och även förhandla vad, varför och när olika saker skulle ske i 

verksamheten. Barnen var involverade i hela processen och fick av den orsaken även ge 
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förslag på vilka lekstationer de ville ändra i sin miljö samt vilka saker dessa stationer skulle 

innehålla.  

Det visar mig att det behövs ett engagemang och en vilja för att en utveckling av ett obeprövat 

arbetssätt ska utvecklas oberoende av i vilken verksamhet det ska ske. Om det ska bli möjligt 

eller inte avgör inte jag men min erfarenhet berättar för mig att alla i arbetsgruppen som 

erbjuds att delta ska få göra detta utan krav från andra. Det måste finnas en form av valfrihet 

för att delaktig och inflytande ska känna bra. Först då infinner sig glädje, nyfikenhet och 

engagemang. Att ta med sig en docka in i förskoleverksamheten och ge den egenskaper, 

kunskaper och en stor mängd nyfikenhet känns kanske lite skrämmande men går pedagogen 

in med ett öppet sinne kan dockan bli en kommunikativ hjälpreda för pedagogen. Med dockan 

kan pedagogen sedan i sin verksamhet omvandla kunskaper och fördjupa sitt vetande så att 

barnen erbjuds en variationsrik meningsskapande miljö, både för att utveckla kreativa och 

praktiska lösningar i vardagspraktiken men också för att väcka vidareutveckling och 

nyfikenhet i förskolemiljön. Det handlar om att skapa processer där målet är utformat så att 

samtliga i arbetslaget kan känna trygghet och veta att det är okej att testa sina gränser. 

Normer, värden, barnsyn, kunskapssyn och intressen får styra. Det är viktigt att ta vara på 

varandras kompetenser och tänka på att det som känns roligt och bra för en pedagog kan 

kännas tillgjort och överambitiöst för någon annan. Av den orsaken är frågan om dockans 

användning på förskolan central. Finns det en ämnesdidaktisk fördel att tilldela en docka till 

varje ämnesområde eller kan en docka fylla flera funktioner i en barngrupp? Detta måste 

diskuteras. Ska alla i arbetslaget använda dockor eller är det bara en som tycker det är bra 

med dockan i verksamheten? Vilket är en annan viktig fråga att diskutera.  

Det behöver därför finnas dockor på förskolan som representerar andra kulturer och religioner 

så att barnen kan erbjudas andra traditioner än bara de svenska som självklart skall finnas där 

för att skapa nya förskole traditioner med ett budskap av tolerans och samhörighet. Hänsyn 

ska tas till funktionshindrade barn och dockan kan här bli ett betydelsebärande medierande 

redskap som stödjer barnen i kommunikation och samspel. I arbetet med dockan är det den 

vuxne som har ansvaret och i enlighet med förskolans läroplan ska verksamheten drivas så att 

ingen människa som vistas där ska diskrimineras. ”Människans okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet” 

med varandra i ömsesidig respekt är värden som alla inom förskoleverksamheten ska värna. 

Inom den normkritiska pedagogiken har denna studie också ett interkulturellt värde där 

dockans värde och användningsområde handlar om att skapa förståelse vilket också är syftet 

för dockan när nyanlända familjer börjar på förskolan. Det har visat sig tydligt för mig som 

forskare i möten där mina dockor skapat igenkänning för nyanlända och deras familjer. Oron i 

världen påverkar oss och det blir därför signifikant i pedagogiskt arbete att utveckla ett 

interkulturellt perspektiv inom verksamheterna.  Samtidigt finns det i vår samtid en stor 

variation av familjer som förenas inom förskoleverksamheten och här kan dockans 

erfarenheter, egenskaper och berättelser bli en språngbräda mellan olika barns livsvärldar så 

att demokratiska värden kan kommuniceras. 

Pedagogerna diskuterade i slutet av studien Lundgrens (2014) tankar om interkulteralitetens 

betydelse för barns identitetsskapande och menade att det var något vi tillsammans skulle 
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vidareutveckla efter avslutad studie. På förskolan Sjöbacken kommer det påbörjade 

arbetssättet att fortsätta och nya dockor tillverkas för att barnen på förskolan ska få möta 

dockor som representerar andra kulturer och religioner så att barnen kan erbjudas andra 

traditioner än bara de svenska som självklart skall finnas där för att skapa nya förskole 

traditioner med ett budskap av tolerans och samhörighet. Hänsyn ska tas till barnens tankar 

om etnicitet, kön och andra saker som de funderar över. På så vis kommer arbetssättet att 

fortsätta även efter denna studies avslut. Därigenom har också mina kollegor utvecklat en 

vilja att utveckla dockan som ett betydelsebärande medierande redskap som stödjer barnen i 

kommunikation och samspel.  

Förslag på vidare forskning kan vara att utveckla kunskaper om dockans 

användningsområden tillsammans med barn från andra kulturella kontexter eftersom också 

andra tankar framkom. Dessa tankar kom från de pedagoger som inte deltog i studiens 

urvalsgrupp och speglade en annan del av förskolans arena. I personalrummet diskuterades 

förskoleverksamhet i allmänna utsagor och pedagoger menade att förskolor är präglade av det 

som är i ”ropet” och fylld av trender. ”Det finns så många pedagogiska inriktningar och ska 

man göra allt så ska det vara språklig medvetenhet, Utomhuspedagogik, Musikpedagogik och 

Reggio Emilia Montessori och gud vet allt.” sa en pedagog och skakade på huvudet och visst 

är det så. Men min tanke blir, är det verkligen så att det finns traditionella modeller eller är det 

inte så att vi tar influenser av varandra och utformar verksamheten utifrån de förutsättningar 

som finns utifrån förskolans läroplan. Tack vare den finns det ju ett fritt tolkningsföreträde 

som skapar en mångfald. Denna mångfald är vald utifrån den pedagogiska inriktning som 

pedagogerna på förskolan valt. För mig är det viktigt att kvalitetsarbetet ger avtryck i 

verksamheten så att de mål vi själva varit delaktiga i att utforma även synliggörs för barnen 

och deras föräldrar.  

Dockorna lockade fram barnens reflekterande tankar som återberättades i deras bilder. 

Leontievs (1977) tankar visade att det i förskolans praktik innebära att bäraren av dockan, 

fyller den med mening i olika sammanhang. Samtidigt som det är viktigt att synliggöra att 

orsaken till varför dockan pedagogen som subjekt använder dockan som ett medierande 

redskap för att utveckla kommunikation och samspel som i verksamheten leder barn och 

pedagoger vidare i lärandeprocesser. Just därför blir det betydelsefullt för barnet och 

pedagoger på förskolan att dockan blir personlig.  I denna studie blir därför ofta dockan själv 

den som förmedlat samspel och kommunikation som gett barnen en upplevelse av även ett 

icke-verbalalt språk genom pedagogens handlingar och medvetna val har arbetssättet med 

användandet av dockan i praktiken skapat ett kommunikativt värde. Både pedagogerna Ann 

och Tea berättade om hur de upplevde att deras docka Annabell och Klara fått en relation 

både med dem själva och barnen. Deras reflekterande tankar utvecklades via de två 

intervjutillfällena och vår kommunikation om dockans användning i förskoleverksamheten. I 

dessa intervjuer diskuterade pedagogerna tillsammans erfarenheter, situationer och barns 

reaktioner när de pratade om dockan i verksamheten. De synliggjordes vid dessa möten att 

dockans kommunikativa värde utvecklats genom samspel, kommunikation, delaktighet och 

inflygande genom att dockan lyfts in och därigenom blivit ett medierande redskap för 

pedagogerna.  
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Tea beskrev ”Jag märker att barnen vänder sig till Klara istället för att prata med mig. Ibland 

kommer de och frågar om Klara kan få komma ner ifrån sin säng så att de kan visa henne 

saker de målat. Pedagogen anser att Klara blivit en egen person som jag lärt känna genom 

barnens frågor. Det är spännande att få följa med i detta arbete som för mig fortfarande känns 

nytt” Ungefär det samma sa Ann men hon ville lägga till en del andra tankar om dockans 

användning i det pedagogiska arbetet, ”Tycker det är spännande och ju mera jag använder 

Annabell än mera nyfiken blir jag på att få lära mig mera om arbetssättet vilket också syntes i 

Anns agerande i spontana aktiviteter tillsammans med barnen. 

Ann berättade att hon fått en kompis i dockan som utvecklat hennes i hennes arbete: ”I mitt 

arbete tillsammans med Annabell har jag nu fått tillfällen att pröva dockan i andra 

sammanhang än att vara en kunskapsförmedlare vid samlingarna. Det har även blivit så att 

dockan fått ta del av barnens kommunikation genom att barnen själva inbjudet dockan till 

förtroliga samtal och jag har därigenom lärt mig att även ta fram dockan i spontana situationer 

när barn inbjuder till kommunikation.” 

Vidare beskrev Ann ”Jag ser att barnen tycker om att prata med dockorna. Jag blir varm i 

hjärtat när jag ser Jesper prata med Clownen. Han som aldrig brukar vara aktiv på samlingen 

ville ju inte sluta att prata med den där dockan. Han till och med kramade den. Det berörde 

mina egna känslor, fast jag innerst inne vet att det var en docka. Det är otroligt hur deras egna 

dockor blivit sådana personligheter. De älskar verkligen att dansa och leka med dem. Det som 

är lustigt är att de måste vara din egen ”dockmusik” det duger verkligen inte med att spela 

annat”.  

Arbetet med dockan som medierande redskap utvecklades i interaktion och när flera dockor 

kommunicerade med barn utvecklades ett större mervärde av dockans kommunikativa värde. 

Vygotskijs anda levandegjordes och visade sig tydligt på förskolan Sjöbacken. Flera 

betydelsebärande faktorer inverkade på det egna förhållningssättet i samspelet mellan 

pedagogerna i deras vilja att utveckla dockan som ett medierande redskap inom 

verksamheten. Förändringen skapades genom deras egna reflektioner och deras relation till 

den egna dockan. Flera av pedagogerna visade att de upplevt dockan som en individ med 

känslomässiga karaktärsdrag och i de kommunikativa möten som skapades visade det sig i 

deras förhållningssätt som bäraren av dockan i deras agerande i de dockspelssituationer där 

deras docka lärt sig gå, hoppa, krypa och dansa till musik. I samarbetet med varandra visade 

pedagogerna barnen en glädje och därigenom utvecklades och fördjupades arbetssättet av sig 

på barnen i den miljö där dockan synliggörs i enlighet med de tankar som Forsberg Ahlcrona i 

sin litteratur (1991, 2009, 2012, 2012) belyst. 

 

4.1 Metoddiskussion  

Mitt val av etnografi som metod känns så här i slutskedet av min studie som ett bra val. 

Analysen blev en lärorik och inspirerande del av min forskningsprocess eftersom miljön för 

mig var välkänd Filmen som datainsamlingsmaterial hade flera fördelar eftersom den gav 

möjligheter att se barnens och pedagogernas kommunikation tillsammans med dockan utifrån 
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en frågeställning i taget. En fördjupning av materialet kunde göras när struktureringen av 

mina två frågeställningar utarbetades. Därigenom kunde indelningen av filmsekvenserna 

kategoriseras utifrån dessa frågeställningar. Det visade sig vara ett bra sätt att sortera upp den 

stora mängden av datamaterial.  

De fyra rollerna som utformades av mig i denna etnografiska studie gav mig möjligheter att 

följa syftet och frågeställningarna som varit vägledande i studien. För mig har arbetet därmed 

skapat en gemenskap med barnen där vi tillsammans hjälpt dockan att få veta saker.  Detta har 

visat sig betydelsefullt för både pedagoger och barn i urvalsgrupperna eftersom vi upptäckt, 

utforskat, upplevt och utvecklats tillsammans. Barnen har på ett fantasifullt, lekfullt och 

nyskapande sätt fått utveckla sin kreativitet utifrån sin egen förmåga genom att möta dockan i 

verksamheten. I arbetet har den pedagogiska dokumentationen används för att ge 

återkopplingar och reflektionsmöjligheter. Detta skapade goda förutsättningar som bidrog till 

att barn och pedagoger fick kommunikativa tillfällen att delge varandra erfarenheter som 

gjorts tillsammans med dockan. Genom att aktivt arbeta med dockan tillsammans med 

kollegor som ville utveckla arbetssättet hittades diskussionsforum där vi kunde dela våra 

observationer från det praktiska arbetet men även via datainsamlingsmaterialet. Dessa 

pedagogiska utbyten bidrog till att flera av pedagogerna fick en förståelse för dockans 

kommunikativa värde där vi tillsammans med barnen följde lärandeprocesser på ett för barnen 

lustfullt sätt.  Hjort (2001) menade i sin forskning att dockan kunde bli en kreativ medhjälpare 

som stödjande kunskapsförmedlare och kulturbärare.  

Ett annat val som påverkade denna studies resultat var när pedagogerna fick tillfällen att 

diskutera arbetssättet med dockan. Efter fyra veckors användning av dockan i det pedagogiska 

arbetet fick samtliga pedagoger som deltar i studien svara på en fråga från forskaren. Vid 

detta tillfälle satt pedagogerna och diskuterade dockans användningsområden. Varje pedagog 

fick frågan: Vad tycker du att dockan skulle kunna användas till på förskolan? Deras svar 

noterades och sparades av mig. Därefter bad jag var och en att själv reflektera över hur 

dockan skulle kunna bli en del av förskolans praktik utifrån egna tankar. I samband med att de 

sista filmningarna gjorts efter åtta veckors anskaffning av data, till studien, bad jag samtliga 

att återigen svara på samma fråga. Dessa svar förstärker mig i min uppfattning om hur viktigt 

samarbetet är emellan kollegor. Samtidigt gavs pedagogerna tillfällen att ta del av varandras 

åsikter och diskutera tillsammans eftersom ett erfarenhetsutbyte skedde under de åtta veckor 

studien pågick.   

Innan denna studie startades upp fanns det tankar om att göra en aktionsforskning enligt 

Rönnemans (2007) tankar om aktionsforskningens originalitet eftersom forskningen skulle 

göras på min arbetsplats. Men mycket snart övergav jag denna tanke och följde de förslag 

som fanns i Forsberg Alhcrona (2009) belyser i sin avhandling. Det är därför omöjligt för mig 

att spekulera över vad en sådan studie skulle gjort inom vår verksamhet i den situation som vi 

hade när studien påbörjades. Min slutsats blir att aktionen och dess innehåll troligtvis inte 

blivit densamma eftersom vi haft andra ingångar att tillgå. Eftersom själva 

aktionsforskningens syfte är att det finns ett behov i verksamheten som ska förändras och hitta 

nya möjligheter för. I en aktionsforskning skulle vi alla från starten därför behövt varsin 

docka och även varit införstådda med att använda den. Först då hade förutsättningarna funnits 
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för att genomföra just en aktionsforskning enligt min tolkning av Rönnerman (2007). Men 

med tanke på det etnografiska metodvalet fanns det därför andra möjligheter att genomföra 

studien på mitt sätt eftersom jag fritt kunde arbeta i mina olika roller. Vilket var betydelsefull 

i denna studie eftersom användningen av dockan inom verksamheten var väldigt varierad. 

Kanske vill någon annan pedagog göra aktionen till sin och i så fall är mitt förslag till vidare 

forskning att göra aktionen runt min fråga: Hur kan dockan vidareutveckla vår verksamhet?  

I analysarbetet har forskningen sammanställts utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Arbetet har kategoriserats utifrån olika perspektiv där dockans användningsområde 

synliggjort kommunikation och interaktion mellan barn, docka och pedagog. Mina 

forskningsfrågor har därigenom varit vägledande så att syftet kan besvaras. I min analys 

granskades verkliga händelser, utifrån intervjuer och berättelser och filmer ur ett stort omfång 

av datamaterial. Sammanlagt finns det 3 timmar och 10 minuters videoinspelningar och två 

intervjutillfällen med pedagogerna i urvalsgruppen. För att möjliggöra en trovärdig analys 

delades filmerna in så att varje frågeställning kunde besvaras. Detta gjordes för att så tydligt 

som möjligt få förståelse för hur dockans känslomässiga karaktärsdrag synliggjordes via 

kommunikation tillsammans med barn och pedagoger i samspel i denna etnografiska 

fallstudie. 

I arbetet på förskolan Sjöbacken har pedagogerna i de tre urvalsgrupperna använt dockan i 

verksamheten i samband med att denna studie genomfördes i varierad utsträckning. När halva 

delen av datainsamlingen gjorts fick pedagogerna en fråga av mig som forskare. Detta gjordes 

för att undersöka om dockan i det pedagogiska arbetet användes i speciella syften.  Det visade 

sig att pedagogerna inspirerats av barnen och därför fick flera av pedagogerna erfara att deras 

docka fått ett kommunikativt värde. Pedagogerna beskrev sina egna erfarenheter av att 

använda dockan vid två skilda tillfällen. 

För mig som forskare medförde pedagogernas intresse att utveckla arbetssättet att nya 

reflektioner uppstod och även nya möjligheter att diskutera dockans kommunikativa värden.  

För mig som forskare har det visat sig att den etnografiska metoden gav mig tillfällen att 

beakta, samla på mig uppfattning som så småningom bildade en realistisk bild av den 

verksamhetsnära forskningen enligt den skrivning som Clifford (1986) belyste. Det medförde 

att datainsamlingsmaterialet skapade reflektionsmöjligheter för mig som forskar i den för mig 

kända miljön. I ett vidare perspektiv beskrev Becker (1998) att metoden skapar möjligheter att 

utveckla förmågor som att observera, skapa förståelse och att upptäcka det som sker i den 

aktuella verksamheten. Tack vare detta metodval hittade pedagogerna via filmerna flera 

möjligheter att vägleda, stödja och utmana barnen i deras olika utvecklingsfaser enligt 

Vygotskijs tankar om övergångsobjektet. Pedagogerna hittade barn som genom dockan sökte 

tröst för att få stöd i att utveckla sin förmåga i den individuella utvecklingen så som 

identitetsskapande, estetiska, sociala och språkliga handlingar. 

 

4.2 Resultatdiskussion  
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Dockan på förskolan medförde att barn som tidigare inte kommunicerat och samspelat i den 

stora gruppen av barn hittade nya sätt att kommunicera. Deras pedagoger tog tillvara dessa 

barns behov som synliggjorts via datainsamlingsmaterialet och därigenom skapades nya 

tillfällen att utveckla dessa barns tillit, självkänsla och kommunikativa förmåga. Barns 

identitetsskapande fick stöd av pedagogerna som genom sitt agerande tillsammans med 

dockan och barnen gav dem betydelsebärande faktorer för att utveckla barnens sociala 

utveckling. Dockans syften, användningsområden och olika estetiska och etiska 

uttrycksformer anpassades och tog hänsyn till, barnens olika förutsättningar så att barn 

upplevde igenkänningsfaktorer. Det behövdes dockor som var blyga, nyfikna, inte pratade 

som människor utan istället pratade trollspråk.  

Denna studies kunskapstillförsel är därmed betydelsefullt att lyfta fram eftersom den 

teoretiska kunskapen som fanns integrerats och omvandlats i det praktiska arbetet inom 

förskoleverksamheten. Genom att lyfta fram pedagogernas förtrogenhetskunskaper och de 

erfarenheter som gjorts i denna studie kan dockans värde som kunskapsförmedlare 

synliggöras och ge dockan som pedagogiskt redskap en plats i förskolans verksamhet.  

På förskolan Sjöbacken skapade dockan en gemenskap i gruppen som inbjöd barnen till 

delaktighet, samspel, kommunikation och estetiska uttrycksformer där fantasi och verklighet 

utvecklades. Tillsammans med dockan fick barnen, pedagogerna en plattform där den 

vardagliga verksamheten integrerades både i de planerade och spontana aktiviteterna för 

barnen där lek och lärande. Dockan i förskolans verksamhet skapade därmed ett 

kommunikativt värde som synliggjordes genom pedagogernas användning av dockan genom 

att dockan i kommunikation och samspels situationer fick känslomässiga karaktärsdrag i 

magiska möten som vidareutvecklade barnens nyfikenhet och lust att kommunicera i den 

sociala kontexten de var medskapare i.  
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Bilaga 1 

Presentation av dockorna i denna studie 

Bild 1: I trädet som barn själva tillverkat. I trädet hänger också barnens spindlar där det är 

Spindelskola.  

Bild 2 och 3: Corvus Corone och hans kusin Asta kommer ofta med uppdrag till barnen. Ofta finns 

dessa uppdrag nedskrivna på lappar och barnen får ta del av dem på samlingar. Pedagoger berättar 

med stöd av didaktiska frågor för barnen vad kråkorna vill att barnen ska få göra, utforska och 

uppleva saker tillsammans med dem. Asta är också nyfiken och vill att barnen ska återberätta saker 

som de upplever. Därför har Asta under studiens pågående arbete följt med alla barnen på avdelning 

Röd hem.  

Bild 4: Annabell är en förtrollad prinsessa som råkat gå vilse och bor hos oss på förskolan. Hennes 

pedagog Ann tar med dockan på äventyr tillsammans med barnen. Annabell ser saker i sin silverring. 

Dockan kan mycket om naturen. Hon berättar för barnen om djur, växter och förmedlar kunskaper. 

Av dockan får barnen uppdrag att lära sig mera i temarbete som handlar om Naturen i barnens 

närhet. 

Bild 5: Häxan Grandiosa är förtjust i saker som glimmar. Hon tycker om att trolla och skoja med 

barnen. Ofta hittar barnen spår av hennes upptåg när de kommer på morgonen. Grandiosa lämnar 

spår av magiskt glitter på avdelningen, i kapprummet eller i matsalen. Barnen vet att häxan gör saker 

med andra leksaker och dockor under natten när förskolan är stängd. Därför tycker barnen att häxan 

behöver lärde sig saker som att städa efter sig och att hjälpa varandra. Barnen säger att de är vänner 

med häxan på avdelningen Röd. 

Bild 6: TrollFina bor också på avdelning Röd tillsammans med pedagogen Åsa. Trollfina berättar för 

barnen att hon pratar Trollspråk men vill gärna lära sig att prata som barnen gör. ”Ja, tan tomma och 

pjata med ej. I gåj slog jag mig i min jumpa, de gjode ont ” säger TrollFina. Hon har tagit med sig sin 

kompis Uno som även han undrar om han kunde stanna kvar hos barnen. Och Uno som även är vän 

till Ammie, Eccer, Spindel Sonja och Klara dockan som bor på avdelning Gul. 

Bild 7: Vio Vio är en känd docka för alla barn på förskolan hon när denna docka visar sig är det fest 

och vid dessa tillfällen dansar dockan sin födelsedagsdans och är en uppskattad docka. Barnen har 

olika uppfattningar om vad denna docka är. Ibland är Vio Vio en pojke och ibland en flicka utifrån 

vilket barn det är som benämner dockans identitet.               

Bild 8: GB Johansson älskar kalas och tycker att allt går att fira. När barn eller pedagoger fyller år 

infinner han sig med sin egen fanfar ”Taratammmmtamta” och presenten.  GB Johanson vill lära sig 

saker och är bra på experiment. Dockans syfte är därmed dubbelt han kommer med lek och skoj men 

erbjuder också tillfällen där barn lär sig att utforska, uppleva och utveckla kunskaper och intresse för 

att göra olika experiment. 

Bild 9: Även Kalle Karoten den dansande dockan med kunskaper om matematik och gymnastik har 

inspirerat många barn i grupperna. Hans dans synliggörs både inomhus och utomhus. Flera barn har 
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mött dockan under åren eftersom denna figur var en av de första pedagogen Åsa visade barnen på 

förskolan Sjöbacken.  

Bild 10: Klara bor inne på avdelningen Gul och tillsammans med sin pedagog Tea. I början av sin tid 

på förskolan saknade Klara sina öron. Barnen undrade mycket över varför dockan inte hade några. 

Klara berättade för barnen att hon tidigare bott i en grotta på berget hemma hos Billigetrollet, 

Billinga och deras trollbarn. En dag kom ugglan Uno flygande förbi när Klara letade efter sina öron i 

skogen. Uno berättade då för henne att det fanns flera dockor som liknade henne på en förskola inte 

så långt därifrån. I slutet av studien kom barnen med ett brev till häxan Grandiosa och bad henne att 

trolla fram öron till deras vän Klara. Grandiosa trollade fram öronen som sedan opererades på av 

pedagogen som gjort dockan.     

Bild 12: Där inne på avdelning Gul finns också spindeln Sonja som blivit en kär vän för barnen. 

Tillsammans med sin pedagog Mia har barnen lärt sig mycket om insekternas liv eftersom Sonja har 

många vänner med spännande egenskaper. På avdelningen Gul finns också en amiralfjäril med det 

ärofyllda namnet Ammie och en handdocka som heter Ecke Ekorre.  

Ivar igelkott är en liten skygg docka som inte ville vara med på bild men han är ett gossedjur och 

Edvards speciella favorit. 
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Bilaga 2 

Bild 1: Barnens spindelskola, Bild 5: Häxan Grandiosa  Bild 9: Kalle Karoten 

                                                                            

Bild 2: Kråkan Asta,   Bild 6: TrollFina  Bild 10: Klara  

                                                                                    

Bild 3: Corvus Corone,   Bild 7: Vio Vio  Bild 11: Sonja 

                                                                                     

Bild 4: Annabell,   Bild 8: GB Johansson  Bild 12: Ecker 

                                                                      

 

 

Bild 5, TrollFina, Bild 6: Häxan Grandiosa, Bild 7: Spindel Sonja, Bild 8: Kalle karoten, Bild 9: Vio Vio, Bild 10: GB 

Johansson, Bild11: dockan Klara 

 


