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Abstract 

Title: “Life becomes a little more fun, mischievous and more imaginative if dolls are 

involved in the preschool's activities” 

Language: Swedish  

Keywords: Preschool teacher, nurse/caretaker, doll, puppet, communication 

The purpose of this study is to find out if dolls are used as an artifact in preschools for 

communication, language and identity development - based on previous research. It also 

examines the teachers' opinions about what a doll or puppet is. 

 

To be able to look in to this I sent out a survey with questions and got responses from 176 

informants within the preschool. 

 

The result shows that dolls are frequently used by many preschool teachers, but around 40-

50% had not taken part in any research or education on the subject. The result also shows that 

the teachers usually associates the word ‘doll’ with baby dolls”. Some conclusions I can see 

after this study is that the dolls place in the preschool is determined based on adults' opinions 

about it. The doll is often used as a communicative tool but not always consciously or with a 

basis in research. 
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Sammanfattning 

Titel: ”Livet blir liksom lite roligare, busigare och fantasifullare om dockor är med i 

förskolans verksamhet” 

Språk: Svenska 

Nyckelord: Förskollärare, barnskötare, docka, puppet, kommunikation 

Syftet med denna studie är att undersöka om dockor används inom förskolan som en artefakt 

för kommunikation, språk och identitetsskapande utifrån tidigare forskning. Den undersöker 

även pedagogers svar om vad en docka respektive puppet är.  

Detta behandlas genom svar på enkäter från 176 informanter inom förskolan varav 138 är 

utbildade förskollärare och 38 är utbildade barnskötare.    

Resultatet visar att dockor används frekvent av många förskollärare och barnskötare men runt 

40–50% har inte tagit del av forskning eller utbildning inom ämnet. Resultatet visar också att 

pedagogerna oftast tänker på dockan i form av bebisdockor vid ordet ’docka’. Några 

slutsatser jag kan se efter denna studie är att dockans plats på förskolan avgörs utifrån vuxnas 

åsikter om den. Dockan används ofta som ett kommunikativt redskap men inte alltid 

medvetet eller med grund inom forskning.  
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1 Inledning  

I förskolan finns det ett stort antal olika redskap att ta hjälp av när det kommer till arbetet 

med barn, och mycket forskning inom varierande ämnen. Något jag sällan kommit i kontakt 

med är pedagoger som använder dockor kontinuerligt i verksamheten, vad beror detta på?  

Under min verksamhetsförlagda utbildning på lekterapin användes dockor för att 

avdramatisera tillsammans med barn som till exempel var spruträdda eller skulle genomgå 

något typ av ingrepp. När jag var yngre användes enkla dockor som ett redskap för att hjälpa 

mig med uttal och läsning. Detta är två sätt dockor kan användas på som båda handlar om 

bearbetning och identitetsutveckling.  

Handledaren på den förskola där jag gjort min verksamhetsförlagda utbildning har ett väldigt 

stort intresse av att använda dockor tillsammans med barnen, något som även andra 

pedagoger på hennes avdelning tar del av för att skapa engagemang bland barnen.  

I ett större perspektiv skulle detta kunna vara en undersökning i hur tidigare forskning 

används i förskolan men det ämnet hade inte haft några ramar för att utforma någon trovärdig 

reliabilitet. Därför är denna undersökning begränsat till dockan och dess kommunikativa 

förmåga i förskolan. 

1.1 Bakgrund 

På många förskolor har jag upplevt att dockor i form av ’bebisar’ och gosedjur har en 

självklar plats i barnens lekmiljö och är tillgängliga i den fria leken. När de använts utöver 

detta har det ofta varit i samband med att locka barnen och i dramatisering av sagor. 

Utöver detta kan dockan användas till så mycket mer. Genom att barn får ta del av och aktivt 

spela upp teater med dockor utvecklas inte bara deras förmåga att ge dockorna rörelser utan 

även barnens bearbetning av sina egna känslor, identitet och fantasi (Chessé, 2005, s. 16) men 

detta kan utvecklas utanför själva teatern med genom att ge dockan en kontinuerlig plats i 

verksamheten. Genom att låta dockan utveckla personlighet och bli en besökare snarare än 

artist utvecklas barnens relation till dockan. Genom att låta barnen ta rollen över dockan 

utvecklas deras egna identitet eftersom de i sina beskrivningar om dockan utgår ifrån sig 

själva. Detta ger möjlighet till bearbetning av vad de upplevt (Forsberg-Ahlcrona, 2009, ss. 

32-33).  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att se om pedagoger är forskningsmedvetna när det 

kommer till dockan och dess betydelse som redskap till kommunikation, språk och 

identitetsskapande inom förskolans verksamhet.  
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Frågeställning 

- Hur definierar förskollärare och barnskötare dockan? 

- I vilken omfattning har dockan betydelse som ett kommunikativt redskap i förskolan? 

- I vilken utsträckning använder sig barnskötare och förskollärare av forskning om dockan 

som kommunikativt redskap? 

1.3 Viktiga begrepp 

’Identitetsskapande’/’identitetsutveckling’ - i detta sammanhang tar stöd i läroplanens 

definition som uttrycker att språk och utveckling av identiteten hänger ihop och ska stimulera 

nyfikenhet (Skolverket, 2016, s. 9). Genom att använda dockor kan barnet bearbeta saker hen 

upplevt eller testa gränser genom att till exempel skylla på dockan (Aronoff, 2005, s. 119), på 

detta sätt kan hen utvecklas genom sin proximala utvecklingszon och inom sin 

kommunikativa förmåga till exempel vid turtagning (Forsberg-Ahlcrona, 2012, ss. 65-66).  

’Docka’ - Jag väljer i min undersökning att följa Forsberg-Ahlcronas (2009, s. 38) 

beskrivning om vilken sorts docka som avses. På engelska skulle detta vara tydligare då 

dockan som används i dockteater kallas för ’puppet’, detta är den typ av docka som främst1 är 

relevant för undersökningen och inte de dockor som benämns som ’doll’. ’Puppets’ – är 

främst skuggspelsfigurer, handdockor, marionettdockor och stavdockor.  

’Språk’ – språk ger möjlighet att kommunicera och byta erfarenheter med andra människor.  

På detta sätt är språk viktigt för att kunna låna kunskaper utan att för den delen behöva 

tillgodose sig via praktiska moment (Säljö s. 36). Det ger förutsättningar för högre mentala 

processer och är ett viktigt socialt redskap vid mötet med andra (Forsberg-Ahlcrona, 2009, s. 

85). Smidt (2010, s. 88) skriver om hur språk och tanke hänger ihop, när språket utvecklas 

gör även tankarna det och blir mer komplexa.  

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Undersökningen riktar sig till dockor inom förskolan som ’puppet’ med fokus som medierade redskap. Men 

även pedagogers arbete med dockor som ’doll’ är av intresse då detta visar på dockans betydelse. ’Doll’ har ofta 

en plats i förskolan men deltar i verksamheten under andra premisser. 
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2 Kunskapsöversikt/tidigare forskning  

Denna undersökning utgår främst ifrån Forsberg-Ahlcronas avhandling (2009) och bok 

(2012) eftersom detta är en av få, eventuellt den enda, svenska forskning jag har hittat inom 

ämnet med fokus på dockan som redskap. När det kommer till internationell forskning så 

finns det lite mer, främst där dockan används inom terapi eller bearbetning. Studien utgår 

därför också ifrån Bernier och O'Hares bok Puppetry in education and therapy : unlocking 

doors to the mind and heart (2005).  

(För definition av begreppet docka, se avsnitt 1.3.) 

Med tanke på dockans naturliga plats i förskolan – om vi ser dockan som ’doll’ – anser jag att 

forskning inom detta område är av stor vikt men i undersökningen inkluderas även lite 

forskning utifrån dockan inom terapin.  

2.1 Dockans kommunikativa förmåga 

Inom svensk forskning finns det en forskare som vigt stor del av sin tid till dockor. Forsberg-

Ahlcrona skrev 2009 en avhandling om dockor med titeln Handdockans kommunikativa 

potential som medierande redskap i förskolan. Syftet med hennes forskning är att undersöka 

vilken kommunikativ förmåga dockan har hos barn. Vad händer med dockan i barns händer 

och i samspel med barn? Vad ger detta för möjligheter i samspelet mellan barn och 

pedagoger? I sin kunskapsöversikt tar hon upp att avhandlingen kan vara den enda i sitt slag i 

Sverige med fokus på dockan inom kommunikation (2009, ss. 35-37). Som redan nämnts är 

avhandlingen skriven 2009 men jag har inte hittat någon nyare svensk forskning inom ämnet 

förutom i andra examensarbeten. När det kommer till internationell forskning finns det att 

hitta men det är inte lätt. Därför drar jag slutsatsen att det inte är ett så brett ämne. 

Teorin som Forsberg-Ahlcrona (2009) utgår ifrån är väldigt tydlig i avhandlingen och genom 

hennes beskrivning av den. Den sociokulturella teorin har stor betydelse i avhandlingen och 

har ett tydligt samband med dockan inom kommunikation och samspel.  

Den metod som varit aktuell för Forsberg-Ahlcrona (2009, ss. 107-112, 203-204) är en 

etnografisk studie där hon deltagit i verksamheten på förskolor för att kunna följa processen. 

Hon beskriver att hon genom att närvara som lärare kunnat medverka till att bidra med sina 

kunskaper inom dockor och spelteknik. Det gav henne även möjlighet att få reell insyn i 

processen hos barnen. I sin roll som forskare utvecklade hon kunskaper om lärarens betydelse 

och dockans betydelse i miljön. Hon beskriver att metoden var nödvändig för studien.  

Det som bland annat framkommer i Forsberg-Ahlcronas (2009, ss. 142-144, 208-211) resultat 

är att dockans bland annat språkliga och medieringsförmåga har möjlighet att bidra till barns 

sociala, språkliga och estetiska utveckling. Dockan överskrider gränser och bidrar till 

kommunikationen. Dockan utvecklar ett reellt värde för barnen genom att de till exempel står 
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upp för dockan och förklarar varför den är verklig för dom. Barnen utvecklar möjlighet till att 

uttrycka sina åsikter. Det visar också att speltekniken har betydelse för barnens språkliga 

process samt fantasi och inlevelse. Tekniken behöver inte vara avancerad men det var av 

betydelse att barnen inkluderades i att ge dockan rörelse och röst genom att uttrycka sig 

igenom den.  

Boken Puppetry in education and therapy : unlocking doors to the mind and heart (2005) 

utgår från flera författare där Bernier och O'Hares är redaktörer. De tar upp både hur och 

varför dockor används inom utbildning och inom terapi. Även här genomsyras många av 

delarna utifrån ett sociokulturellt perspektiv genom samspelet mellan elever – elever, lärare – 

elever och dockor – elever. Den sociokulturella teorin är av stor vikt när det kommer till hur 

dockor kan medverka till kommunikation och samspel.  

Den pekar även tydligt på Vygotskijs proximala utvecklingszon när det kommer till hur 

dockorna växer fram och hur elever utvecklas i sitt sammarbete med dockor.  

For example, when I watch the puppet shows created by my students with limited 

experiences, the shows are about everyday happenings, concrete experiences, like going to 

school, falling off a bike, etc. If I take students with more experiential backgrounds and 

combine them with the less experienced, their stories and plays take on a broader context. 

The puppets themselves made by the less experienced child are also less inventive and more 

concrete in their design. The puppets and their stories will always reflect the environmental 

experiences of those who make and perform them. (Chessé, 2005, s. 15)    

Detta citat visar på hur eleverna börjar med att använda dockor för bearbetning, genom att 

visa upp händelser från deras vardag. Genom stöd utvecklas eleverna att visa upp mer 

avancerade pjäser och utvecklar på så sätt sin fantasi. Denna bearbetningsprocess som 

utvecklingen börjar med är även av vikt för att utveckla sin identitet genom att låta dockorna 

genomgå den process eleven själv gjort eller gör.  

Puppetry provides a role-playing approach to social growth and problem solving, sequencing, 

and the organization of ideas, whose validity is tested and proven in the performances. I say 

performances because it is from the process of performing that the individual learns what 

works and what doesn't and is rewarded instantly. And finally, all of this activity involves a 

continual series of individual choices that personalize one's creative efforts (choice becoming 

the most important factor). (Chessé, 2005, s. 16) 

Genom att utvecklas genom bearbetning kan eleven testa olika lösningar och på så sätt bli 

säkrare i sina val.  

Smith (2005, s. 85) skriver att dockor kan få publiken fokuserad även om rörelserna är så att 

säga slarviga eller ovana. Nybörjare inom dockteater eller inom användandet av dockor som 

http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0023
http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0023
http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0023
http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0024
http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0024
http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0025
http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0025
http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0026
http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0026
http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0068
http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0068
http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0069
http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0069
http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0069
http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0070
http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0070
http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0070
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redskap ska inte avskräckas från att testa sig fram eftersom dockan får en så pass viktig roll 

att fokuset är flyttat till dockan från den som hanterar dockan. Vissa pedagoger kan välja att 

avstå från att använda dockor på grund av osäkerhet över hur dockan ska användas eller om 

de gör det ’bra nog’. 

Aronoff (2005, ss. 118-123) skriver om hur dockan kan och har använts inom terapin, både 

för vuxna och barn. Till exempel kan dockor användas för att barn innan ett medicinskt 

ingrepp ska kunna bearbeta sin rädsla och erfara kunskap om vad som kommer ske under 

ingreppet. Bernier (2005, ss. 110-112) skriver att studier har visat att dockor kan hjälpa barn 

och föräldrar att hantera stress och rädsla orsakade av sjukdom eller sjukhusmiljön. Genom 

att använda dockor kan dockan representera en patient med liknande rädslor som barnet 

vilket ger barnet möjlighet att bearbeta rädslan genom dockan. Beroende på avsikt med 

dockan behöver terapeuten inte alltid vara den som styr händelserna utan detta kan lämnas 

över till barnet som får möjlighet att styra vad som ska ske och på detta vis variera sin 

ställning som skådespelare, åskådare eller regissör. En likhet som finns i detta är att det 

handlar om bearbetning för individen.  
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3 Teori 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

För det sociokulturella perspektivet har Lev Vygotskij haft stor betydelse. Han föddes år 

1896 i Ryssland. Han började studera medicin men övergick sedan till juridik innan han 

började studera konst, litteratur, filosofi och språk. Efter att ha avslutat sina studier vårdade 

han två av sina bröder som avled till följd av tuberkulos och tyfus. Efter detta riktade han sin 

uppmärksamhet mot forskning om specialundervisning för barn som ansågs vara mentalt 

efterblivna. Det som gav reaktioner här var att han ägnade tid till att diskutera med barnen 

(Smidt, 2010, ss. 26-33).  

Säljö (2000, ss. 36-37) skriver att människor är sociala varelser från början som utvecklas 

genom att lära sig av andra. Med tiden börjar människor att forma världen och inte enbart 

anpassa sig till den. Detta sker fortfarande i samspel men med människan som en aktiv 

skapare av sin omvärld. Hur denna utveckling sker är olika beroende på var och hur 

människan växer upp. Hur hen formar omvärlden och utvecklas påverkas av de kulturella 

förutsättningar hen har.  

3.1.1 Artefakter – Mediering 

Artefakter är ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Människor använder 

artefakter för att utveckla sitt tänkande eller till exempel för att komma ihåg saker. Minnena 

kopplas till föremål som skapar associationer till exempel när en person skriver en lista på 

vad hen ska handla. Skriften fungerar som mediering till de kulturella redskap hen har att 

använda (Smidt, 2010, s. 43). För att koppla detta till dockorna som forskningen kommer 

handla om så är dockorna en typ av mediering. De kan användas som redskap för barn att 

utrycka sig med.  

Hur människor använder artefakterna är mediering. Medieringen av artefakten påverkas av 

kultur, erfarenheter med mera. Till exempel kan en penna användas för att skriva en 

inköpslista, skriva minnesanteckningar i en kalender, anteckna under en föreläsning eller 

tuggas på av en stressad elev. Pennan får olika uppgifter, den utgör fortfarande samma 

artefakt men medieringen – samverkan mellan pennan och människan – ger den olika 

användningsområden (Säljö, 2000, ss. 75-76).  

3.1.2 Mediering – Språk  

När det kommer till mediering har språk en stor betydelse för att människor ska kunna dela 

och tillgodose sig kunskap. I stycket ovan handlade det om artefakter – redskap – och hur 

medieringen – förmedlar – påverkas till att användas inom olika områden utifrån 
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erfarenheter. Via språket förmedlas kunskap och delas genom kommunikation. Språk kan 

vara till exempel kroppsspråk där människan pekar på ett föremål för att förmedla sig, eller 

verbalt språk där hen till exempel säger ’Lampa’ för att uttrycka vad hen menar. Det verbala 

språket utgör en fördel när det kommer till att uttrycka och beskriva samt möjligheten att 

förmedla sig utan att se den andra personen (Säljö, 2000, ss. 83-84).  

För samspelet har kommunikation en avgörande betydelse och för att ingå i samhället är detta 

nästintill avgörande (Säljö, 2000, s. 89). Redan det mycket lilla barnet uttrycker sig med hjälp 

av samspel via gester, imitation, ljud med mera (Smidt, 2010, ss. 23-24). Spädbarnet 

använder mediering för att få sina behov tillgodosedda och tar till sig kunskap utifrån hur 

detta språk tolkas av omgivningen. Säljö (2000, s. 38) skriver om hur barn genom att uppfatta 

vad människor talar om och visar intresse för lär sig att urskilja vad som anses som viktigt i 

samhället. Detta utgör kulturellt intellektuella redskap som påverkar oss igenom hela livet.  

För att se dockan som ett kommunikativt redskap – en artefakt – behöver vi se till dess 

medierade effekt. Samspelet med dockan utgör en mellanhand för barn att utforska gränser de 

annars kanske inte hade vågat eller vetat hur (Forsberg-Ahlcrona, 2012, s. 45). Till exempel 

skriver Forsberg-Ahlcrona (s. 75) bland annat om ett möte mellan några barn och en 

handdocka i form av en igelkott. Barnen delar sina upplevelser och erfarenheter spontant med 

handdockan som blir ett redskap för dom att uttrycka sig till och för. Det spontana samtalet 

uppstår när ett barn associerar att dockan saknar någon eller några tänder och förmedlar sina 

erfarenheter av att ha tappat en tand. Detta gör att flera av barnen samtalar med dockan om 

sina tappade eller skadade tänder och dockan blir samtidigt ett medierade redskap för att 

uttrycka sig inom gruppen.  

3.1.3 Proximala utvecklingszonen 

Genom den proximala utvecklingszonen utvecklar människor nya förmågor hela tiden med 

hjälp av andra i något mån. Genom sociala samspel erfar människor alltid nya kunskaper som 

i vissa fall kan användas mer än andra. Detta innebär också att för att människor ska kunna ta 

till sig ny kunskap måste kunskapen överlappa den proximala utvecklingszonen, det måste 

vara tillräckligt begripligt men fortfarande utmanande för att kunna utvecklas till kunskap 

(Smidt, 2010, ss. 115-118). 

I avsnitt 2.1. framgår hur Chessé skriver om utvecklingen av de elever han har inom 

dockteater och vad som sker när nya får uppträda tillsammans med mer erfarna skådespelare. 

Detta visar tydligt på det som den proximala utvecklingszonen handlar om, utvecklingen 

börjar med något eleverna har kunskap om. De spelar upp sådant som sker i det vardagliga 

livet och som de har varit med om. Om de får fortsätta med stöd från läraren kommer de att 

utveckla mer avancerade pjäser som innebär mer fantasi, likaså om de placeras i grupper med 
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elever som har mer erfarenhet av dockteater. Genom sociala samspel från den närliggande 

utvecklingszonen utvecklas deras kunskaper om dockteater och deras fantasi. På så sätt är 

utvecklingen inte enbart kopplad till den allra närmaste kunskapen som undervisningen kan 

ha som fokus, i detta fallet dockteater. Utan påverkar även andra områden vilket är något 

Smidt (2010, ss. 115-116) tar upp med ett exempel om samarbete när barn i hennes bok var 

med och lärde sig baka bröd. Genom att delta och härma när de äldre individerna bakade bröd 

utvecklade barnen även bland annat sitt språk och förmåga att interagera socialt. Detta visar 

på vad Säljö (2000, s. 120) skriver om hur människor alltid är på väg mot mer kunskap. Hen 

är aldrig färdig i utvecklingen men påverkas av vad hen väljer att ta till sig och vad hen kan 

erfara utifrån sin utvecklingszon.  

3.2 Stern 

Jag väljer även att ta in en liten del av Sterns teori om självutveckling. Det är inte allt inom 

denna teori som är relevant för forskningen eller som går ihop med Vygotskij eller den 

sociokulturella teorin vilket gör att enbart vissa delar plockas med. Det som har betydelse är 

det som handlar om den språkliga utvecklingen hos barnet.  

I Sterns självutvecklingsteori ingår bland annat att efter att barnet börjat utveckla sitt verbala 

språk handlar detta främst om nuet, vad som finns och är i barnets direkta livsvärld. Därefter 

utvecklas mer komplicerat språk som även inkluderar barnets identitetsskapande och senare 

barnets fantasi, då barnet kan berätta sagor som inte har direkt koppling till barnets jag 

(Havnesköld, 1995, ss. 69-71).  

Genom att de delar med sig av sina erfarenheter och sätter ord på sina upplevelser får de även 

möjlighet att känna trygghet i processen av skapandet av sin identitet (Haugen, 2006, s. 61). 

Vilket är i direkt koppling till hur Chessé (2005, ss. 15-16) beskriver processen mellan 

bearbetning, identitet och fantasi. 
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4 Metod 

4.1 Val av metod 

Enkäter är enligt Bryman (2018, ss. 286-287) ett effektivt sätt för att nå så många informanter 

som möjligt. Med denna metod kan enkäter skickas och bli besvarade på mindre tid än det 

hade tagit att intervjua samma antal personer. Det finns dock problem i att det kan ta tid att få 

in svaren.  

För att hinna få svar från så många informanter som möjligt genomfördes studien med online 

enkäter (survey via enkättjänst) som kan distribueras till en stor grupp under kort tid och 

antingen tas bort efter en bestämd tid eller när ett visst antal informanter har besvarat enkäten. 

På detta sätt kan jag undvika några av de problem Bryman (2018, s. 289) skriver om, som att 

informanten kan läsa alla frågor i förväg och att det är svårt att veta vem som besvarat 

enkäten. Genom den enkättjänst som valdes finns det möjlighet att styra vilka enkätfrågor 

som visas beroende på vilka svar som lämnas. På detta sätt behöver inte alla svar leda till 

samma fråga. Till exempel använder jag mig av två urvalsfrågor som innebär att svar utanför 

min urvalsgrupp gör att informanten får upp en ruta med texten:  

Tack för din medverkan  

Jag uppskattar ditt intresse i denna enkät men du ingår inte i den utvalda 

urvalsgruppen. 

Tanken med detta är att inte i förväg berätta vilket urval som är av intresse för enkäten för att 

ge enkäten mer reliabilitet. Bryman (2018, s. 289) skriver att det aldrig går att vara helt säker 

på vem som besvarat enkäten. Detta hade jag tänkt påverka med mina urvalsfrågor men där 

fanns det tyvärr problem med enkättjänsten. Problemet var att det saknades möjlighet att ta 

bort valet att gå bakåt i enkäten vilket i sin tur påverkar reliabiliteten negativt. På grund av 

denna brist i enkättjänsten inkluderade jag i förtexten att undersökningen riktar sig till 

utbildade förskollärare och barnskötare. På detta sätt minskar risken att ta tid från de som inte 

ingår i min urvalsgrupp, om de väljer att svara ärligt på urvalsfrågorna.  

Möjligheten att läsa igenom hela enkäten i förväg är något som Kylén (2004, s. 57) skriver 

om som något av en smaksak när det kommer till informanter. En del vill kunna se alla frågor 

i förväg, andra vill kunna bläddra tillbaka och se vad de svarat på tidigare frågor. Jag vill inte 

att svaren är baserade på kommande frågor och valde därför att lägga varje fråga för sig. Det 

finns emellertid ingen möjlighet att kolla hur många som valt att gå bakåt i enkäten. Det är 

även svårt att kontrollera om samma person har lämnat mer än ett svar vilket åter 

problematiserar reliabiliteten. Trots dessa problem med den valda enkättjänsten finns 

majoriteten av de funktioner jag vill kunna använda utan att behöva betala för funktionerna. 

En jämförelse mellan olika enkättjänster och vad de erbjuder gjorde att enkättjänsten i 

slutändan blev Google Forms (https://www.google.com/forms/about/).  
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4.2 Urval  

Utbildade förskollärare och barnskötare – Den utvalda urvalsgruppen för denna studie är 

utbildade förskollärare och barnskötare som jobbar i förskolor i Sverige. Det är för att 

undvika svar från till exempel vikarier som inte har samma krav på sig att vara insatta i 

läroplanen eller forskning. Samtidigt kan denna fördelning visa på eventuella skillnader 

baserad på utbildning som kan vara intressanta att jämföra.  

Län – för att kunna se om det finns ett eventuellt samband utifrån svarsalternativen i olika län 

som skulle kunna bero på till exempel fortutbildningar i området.  

4.3 Genomförande 

Enkäten skapades som två identiska enkäter för att lätt kunna urskilja skillnader när det 

kommer till svar från barnskötare och förskollärare. Detta för att en jämförelse mellan 

yrkesgrupperna kan peka på skillnader i utbildning eller till exempel vilka som erbjuds 

fortbildningar. Dessa två enkäter skickas informanten automatiskt vidare till utifrån sitt svar 

på urvalsfrågan. För att underlätta vid analysen kommer förskollärares svar alltid hamna 

överst och barnskötare under. Detta för att inte behöva göra en skillnad på de två enkäterna 

till exempel genom att markera i rubrikerna. Den här avskiljningen är inte synlig för 

informanten.  

När enkäten var färdig och godkänd av handledaren vid Karlstads universitet skickade jag ut 

den via Facebook grupper relaterade till förskollärare och barnskötare samt till några 

kontakter inom förskolan. Enkäten var tillgänglig i knappt två veckor och stängdes för 

påbörjad analys när antalet svar per dag minskade. Antalet inkomna svar blev 180 stycken. 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i studien påverkas av att flertal faktorer bland annat påverkas resultatets 

stabilitet utifrån de individer som har besvarat enkäten. Även om de skulle ombes besvara 

frågorna en gång till enbart några dagar efter de första svaren är det inte säkert att svaren 

hade blivit desamma. En sådan sak som skillnaderna i svar mellan frågor som innehåller 

begreppet kommunikation och de frågor som indirekt innehåller kommunikation men inte 

begreppet visar på en skillnad i begreppstolkning mellan informanterna. Detta innebär att 

även om två informanter hade gått samma utbildning och jobbat på samma plats samt deltagit 

i samma aktiviteter är det inte säkert att de hade besvarat enkäten på samma sätt. 

Interbedömarreliabiliteten påverkas utifrån vem som läser av och sammanställer resultaten, 

en annan forskare hade kunnat dra andra slutsatser av resultaten (Bryman, 2018, ss. 207-208) 

men studien kan ändå ge en inblick i ett ämne som är värt att studera vidare. 

Konvergent validitet påverkas i detta fall av jämförelsen mellan förskollärare och 

barnskötare. Här utgör tyvärr den stora skillnaden i antalet informanter ett problem när det 
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kommer till jämförelse (Bryman, 2018, s. 2013). Svaren är intressanta utifrån att de är ställda 

med exakt samma frågor och formuleringar men går inte att ställa i direkt jämförelse med 

varandra eftersom förskollärarna utgör 100 informanter fler än barnskötarna.  

4.5 Etiska överväganden 

4.5.1 Informationskravet och samtyckeskravet 

Vetenskapsrådet (2002, ss. 7-9) skriver om att informanterna har rätt att få information om 

vad forskningens syfte är och informanterna har bestämmande rätt över sitt deltagande i 

forskningen. Jag valde att informera om enkäten på två olika sätt, i det första enbart vad 

enkäten skulle handla om och att svaren är intressanta oavsett tidigare erfarenheter. Efter 

urvalsfrågorna beskrev jag mer ingående att det handlade om att få en uppfattning om 

medvetenheten kring forskning om dockan som redskap för samspel.  

Det fanns inget krav om deltagande då jag inte har en maktposition som till exempel chef på 

en arbetsplats. Enkäten hade inte någon koppling till deras arbete eller liknande och innebar 

således ingen risk för skada beroende på vilka svar informanterna valde att ge eller inte ge 

(Bryman, 2018, ss. 176-177).  Jag har inte heller möjlighet att se hur många personer som 

eventuellt avstod från att besvara hela enkäten. Genom att enkäten var helt frivillig och jag 

inte skickade ut påminnelser till berörda personer eller samlade data som går att spåra har ett 

samtycke getts när enkäten har blivit ifylld (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 7-10). 

4.5.2 Konfidentialitetskravet  

Vetenskapsrådet (2002, s. 12) skriver att ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” Jag har därför valt denna spridning av 

enkäten för att efterhålla konfidentialiteten och minska möjligheterna till att informanter ska 

kunna spåras. Till exempel funderade jag till en början på om kön skulle ingå bland 

urvalsfrågorna men för denna studie fanns det ingen anledning till att ta med sådan 

information alltså prioriterades det bort. Genom den valda enkättjänsten Google Forms fanns 

möjlighet att begära att informanterna skulle skriva in en mailadress, för att minska risken att 

samma person svarar flera gånger. Detta hade dock inneburit att jag hade behövt lagra 

personliga uppgifter om informanterna vilket hade motverkat konfidentialiteten. 

4.5.3 Nyttjandekravet 

Detta innebär att personliga uppgifter om enskilda personer enbart får användas inom 

forskningen och får inte spridas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Jag haft valt att ta med så lite 

personliginformation att det inte går att spåra informanterna via den data som finns. Vilket 
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gör att nyttjande kravet är uppfyllt. Informanterna informerades i enkäten om att all insamlad 

data efter analys kommer raderas och enbart finnas kvar i denna studie.  
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5 Resultat och analys 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att se om pedagoger är forskningsmedvetna när det 

kommer till dockan och dess betydelse som redskap till kommunikation, språk och 

identitetsskapande inom förskolans verksamhet. 

5.1 Urval 

Enkäten besvarades av 180 informanter varav 176 fortsatte besvara efter urvalsfrågorna.  

Urvalsfrågorna löd  

 

Tabell 1 

Vad har du för utbildning? 

Barnskötare 39 (motsvarar 21,7%) 

Förskollärare 134 (motsvarar 74,4%) 

Specialpedagog 2 (motsvarar 1,1%) 

Förskolechef 4 (motsvarar 4,4%) 

Annat 1 (motsvarar 0,6%) 

 

Tabell 2 

Följdfråga för specialpedagoger och förskolechefer: 

Har du utbildning som förskollärare i grunden? 

Ja 5 (motsvarar 83,3%) 

Nej 1 (motsvarar 16,7%) 

 

Av dessa nekades en förskolechef och den informant som svarat annat eftersom dessa 

saknade förskollärarutbildning.  
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För att se om det fanns en tydlig skillnad i län som skulle kunna bero på till exempel 

möjlighet till fortutbildning löd nästa urvalsfråga: Vilket län arbetar du i eller har arbetat i? 

Tabell 3 

 Förskollärare Barnskötare  Förskollärare Barnskötare 

Blekinge län 3 (motsvarar 

2,2%) 

- Dalarnas län 2 (motsvarar 

1,4%) 

2 (motsvarar 

5,1%) 

Gotlands län 1 (motsvarar 

0,7%) 

1 (motsvarar 

2,6%) 

Gävleborgs län 4 (motsvarar 

2,9%) 

- 

Hallands län 4 (motsvarar 

2,9%) 

2 (motsvarar 

5,1%) 

Jämtlands län 1 (motsvarar 

0,7%) 

- 

Jönköpings län 1 (motsvarar 

0,7%) 

- Kalmar län 3 (motsvarar 

2,2%) 

1 (motsvarar 

2,6%) 

Kronobergs län - 1 (motsvarar 

2,6%) 

Norrbottens län 3 (motsvarar 

2,2%) 

1 (motsvarar 

2,6%) 

Skåne län 20 (motsvarar 

14,4%) 

2 (motsvarar 

5,1%) 

Stockholms län 18 (motsvarar 

12,9%) 

5 (motsvarar 

12,8%) 

Södermanlands 

län 

5 (motsvarar 

3,6%) 

1 (motsvarar 

2,6%) 

Uppsala län 7 (motsvarar 

5%) 

3 (motsvarar 

7,7%) 

Värmlands län 7 (motsvarar 

5%) 

3 (motsvarar 

7,7%) 

Västerbottens län 6 (motsvarar 

4,3%) 

- 

Västernorrlands 

län 

2 (motsvarar 

1,4%) 

2 (motsvarar 

5,1%) 

Västmanlands län 7 (motsvarar 

5%) 

- 

Västra Götalands 

län 

34 (motsvarar 

24,5%) 

12 (motsvarar 

30,8%) 

Örebro län 4 (motsvarar 

2,9%) 

- 

Östergötlands län 6 (motsvarar 

4,3%) 

2 (motsvarar 

5,1%) 

Bor/har ej arbetat i 

Sverige 

1 (motsvarar 

0,7%) 

1 (motsvarar 

2,6%) 

 

Svaren kom från varierande län och gav olika svar. Majoriteten av förskollärarna och 

barnskötarna som svarade bodde eller arbetade i västra Götaland. I urvalsprocessen ingick 

också att informanterna har arbetat i Sverige vilket gjorde att en förskollärare och en 

barnskötare nekades att besvara enkäten. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Blekinge_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalarnas_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4vleborgs_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hallands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mtlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6nk%C3%B6pings_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmar_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronobergs_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrbottens_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermanlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermanlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterbottens_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sternorrlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sternorrlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stmanlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rebro_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterg%C3%B6tlands_l%C3%A4n
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5.2 Resultat och analys av enkäten 

Svarsalternativen är strukturerade utifrån vilken frågeställning de har relevans till. 

5.2.1 Hur definierar förskollärare och barnskötare dockan? 

Tabell 4 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 

Din första tanke vid ordet ”puppet" 

 Förskollärare Barnskötare 

Hand/fingerdocka 40 (motsvarar 29%) 6 (motsvarar 15,8%) 

Dockteater 30 (motsvarar 21,7%) 10 (motsvarar 26,3%) 

Valp (puppy) 22 (motsvarar 15,9%) 10 (motsvarar 26,3%) 

Marionettdocka 13 (motsvarar 9,4%) 6 (motsvarar 15,8%) 

Mupparna 13 (motsvarar 9,4%) 2 (motsvarar 5,3%) 

Buktalare 7 (motsvarar 5,1%) - 

Docka 6 (motsvarar 4,3%) 1 (motsvarar 2,6%) 

Okänt ord 4 (motsvarar 2,8%) 2 (motsvarar 5,2%) 

App/teater via iPad 3 (motsvarar 2,1%) - 

Gosedjur - 1 (motsvarar 2,6%) 

 

Det som går att se är att ’dockan’ för majoriteten av förskollärarna och barnskötarna innebär 

docka som ’doll’ eller inom familjelek där det också brukar vara ’doll’ som avses. 83,3% av 

barnskötarna kategoriserar dockan på detta sätt vilket i denna studie utgör 25 personer. När 

det kommer till förskollärarna är det 66,9% vilket utgör 83 personer. Betydelsen av ordet 

’puppet’ fick varierade svar. Dockteater hamnade högt upp i tolkningen i båda grupper men 

ordet valp – ’puppy’ – hamnade också högt upp vilket visar på att ordet puppet som begrepp 

och dockan som ’doll’ behöver definieras för att bedöma dess roll i förskolan. 

 

Din första tanke vid ordet ”docka” 

 Förskollärare Barnskötare 

Docka i form av bebis 63 (motsvarar 45,7%) 24 (motsvarar 63,2%) 

Hand/fingerdockor 40 (motsvarar 29%) 5 (motsvarar 13,2%) 

Familjelek 24 (motsvarar 17,4%) 8 (motsvarar 21,1%) 

Dockteater 5 (motsvarar 3,6%) 1 (motsvarar 2,6%) 

Stavdockor 2 (motsvarar 1,4%) - 

Barbie, redskap i 

interaktion, 

mirelladockor 

4 (motsvarar 2,8%)  

- 



”Livet blir liksom lite roligare, busigare och fantasifullare om dockor är med i förskolans verksamhet” 

  Ida Esberg Högsten 

   

16 

 

Tabell 6 

 

 

 

 

 

Det stora antal i båda grupper som har svarat ja på frågan tyder på att dockan har eller i alla 

fall kan ha en stor betydelse för barn inom förskolan när det kommer till trygghet och 

identitetsskapande.  

Tabell 7 

 

 

 

 

 

Efter denna fråga blev informanterna ombedda att utveckla svaret om de svarade ja. Det som 

syns i många av svaren är att dockan ofta används som en artefakt för mediering till känslor, 

värdegrund och samspel. Det finns dock informanter i båda utbildningsgrupperna som svarat 

att de inte anser att dockan skulle ha denna effekt på några barn de arbetat med. Bland 

förskollärarna utgör denna grupp enbart 18 individer av de sammanlagda 138 vilket utgör en 

liten del men bland barnskötarna är det nästan hälften – 17 stycken av 38 – som svarat nej på 

denna fråga.  

  

Tror du att dockan kan hjälpa barn att känna trygghet i sin 

identitet? 

 Förskollärare Barnskötare 

Ja 128 (motsvarar 93,5%) 36 (motsvarar 94,7%) 

Kanske 4 (motsvarar 2,8%) 2 (motsvarar 5,2%) 

Nej 3 (motsvarar 2,2%)  - 

? 2 (motsvarar 1,4%) - 

Har du arbetat med något/några barn där du tror att dockan som 

kommunikativt redskap hade kunnat hjälpa barnen att utveckla ex 

turtagning eller förståelse för andras åsikter/känslor? 

 Förskollärare Barnskötare 

Ja 120 (motsvarar 87%) 21 (motsvarar 55,3%) 

Nej 18 (motsvarar 13%) 17 (motsvarar 44,7%) 
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5.2.2 I vilken omfattning har dockan betydelse som ett kommunikativt redskap i 

förskolan? 

 

Tabell 8 

Har du använt dig av dockor i verksamheten med ett planerat syfte? 

 Förskollärare Barnskötare 

Ja 103 (motsvarar 74,6%) 30 (motsvarar 78,9%) 

Nej 22 (motsvarar 15,9%) 4 (motsvarar 10,5%) 

Spontant 13 (motsvarar 9,4%) 4 (motsvarar 10,5%) 

Tabell 9 

 

 

 

Tabell 10 

 

 

 

Tabell 11 

 

 

 

 

Vad som syns i svaren är att dockan används som ett kommunikativt redskap i förskolan. 

Som följdfråga till den första av dessa frågor (tabell 8) blev de som svarade ’Ja’ och 

’Spontant’ ombedda att ge exempel på dessa syften. När det kommer till förskollärarna, som 

gav 112 svar, skrev de i 25 svar att dockan används i samlingar. I 30 svar skrev förskollärarna 

att dockorna används vid konflikthanteringar och bearbetning av olika slag vilket kan 

härledas till dockan inom terapin. Bland svaren från barnskötarna hamnade majoriteten i 

kategorierna konflikt/bearbetning med 11 svar och dramatisering med 10 svar av de 

sammanlagda 33 inskickade svaren.  

  

Har du använt dig av dockor som kommunikativt redskap? 

 Förskollärare Barnskötare 

Ja 112 (motsvarar 81,1%) 35 (motsvarar 92,1%) 

Nej 26 (motsvarar 18,8%) 3 (motsvarar 7,9%) 

Har du använt dockor i syfte att dramatisera 

berättelser/böcker/sagor? 

 Förskollärare Barnskötare 

Ja 125 (motsvarar 90,6%) 34 (motsvarar 89,5%) 

Nej 13 (motsvarar 9,4%) 4 (motsvarar 10,5%) 

Har du använt dockor som hjälp för att rikta barnen mot ett 

gemensamt fokus som exempel färger eller former? 

 Förskollärare Barnskötare 

Ja 75 (motsvarar 54,3%) 20 (motsvarar 52,6%) 

Nej 63 (motsvarar 45,7%) 18 (motsvarar 47,7%) 
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5.2.3 I vilken utsträckning använder sig barnskötare och förskollärare av forskning 

om dockan som kommunikativt redskap? 

Tabell 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen inom båda grupper som själva sökt kunskap om dockor inom verksamheten är 

väldigt liten. Bland förskollärarna utgör denna gruppen enbart 21 individer, de som uppger att 

de inte har tagit del av någon sådan forskning eller utbildning utgör 61 personer av de 

sammanlagda 138 som deltagit i enkäten. Detta är en stor andel men som de andra svaren 

visar (avsnitt 5.2.2.) använder ändå de flesta dockan i verksamheten. Bland barnskötarna är 

det 20 individer av de sammanlagda 38 som inte har tagit del av utbildning eller forskning 

inom ämnet men även i denna grupp svarar majoriteten att de använder sig av dockor i 

verksamheten, vilket går att se i avsnitt 5.2.2.  

En skillnad mellan förskollärarna och barnskötarna syns här i de svar som en del (8,4%) 

angett under annat. 12 av förskollärarna angav att de har tagit del av forskning om dockor 

under sin utbildning. 

Tabell 13 

 

 

  

 

I båda grupperna har majoriteten någon erfarenhet av att dockor kan användas inom terapi, 

svaren på om informanterna själva använder sig av dockor inom förskolan skiljer sig bland de 

som svarat. Men det visar på en stor medvetenhet om dockan som artefakt inom terapin.  

Har du deltagit på någon utbildning – privat eller inom verksamheten – med 

fokus på att skapa och/eller använda dockor i verksamheten? 

 Förskollärare Barnskötare 

Nej 61 (motsvarar 44,2%) 21 (motsvarar 55,2%) 

Ja – Via arbetet 44 (motsvarar 31,9%) 11 (motsvarar 28,9%) 

Ja – Privat 10 (motsvarar 7,2%) 4 (motsvarar 10,5%) 

Under utbildningen till 

förskollärare 

12 (motsvarar 8,4%) - 

Jag har själv sökt kunskap 

via forum/grupper eller 

liknande 

 

8 (motsvarar 5,8%) 

 

1 (motsvarar 2,6%) 

Jag har själv läst om 

ämnet inom forskning 

3 (motsvarar 2,2%) 

 

1 (motsvarar 2,6%) 

Har du hört talas om att dockor används inom till exempel terapi för att 

hjälpa barn och vuxna att bearbeta händelser eller förbereda sig för något 

som ska ske? 

 Förskollärare Barnskötare 

Ja 124 (motsvarar 89,9%) 34 (motsvarar 89,5%) 

Nej 14 (motsvarar 10,1%) 4 (motsvarar 10,5%) 
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Tabell 14 

 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten i båda grupper svarade nej på frågan om de känner till Forsberg-Ahlcronas 

forskning. 

Vid en jämförelse av förskollärarnas svar mellan denna fråga och deras svar på frågan om de 

tagit del om forskning inom ämnet visar att 51 stycken av de som svarat nej gällande tidigare 

forskning också har svarat nej gällande om de känner till Forsberg-Ahlcrona, detta utgör 

36,96% av informanterna. Det sammanlagda resultatet av de som svarat nej är 61 individer, 

detta visar på ett möjligt samband av att inte ha tagit del av forskning eller den svenska 

forskning som finns. Av de som på något sätt uppger att de känner till Forsberg-Ahlcrona har 

46 informanter också tagit del av forskning inom området, detta utgör 33,33%. Det resterande 

antalet på 41 informanter uppger antingen att de känner till Forsberg-Ahlcrona men inte tagit 

del av forskning eller att de har tagit del av forskning men inte känner till Forsberg-Ahlcrona. 

De som tagit del av forskning men inte känner till Forsberg-Ahlcrona utgör 30 informanter 

detta innebär att 60% av informanterna som har tagit del av forskning också i någon mån har 

kommit i kontakt med Forsberg-Ahlcrona medan 40% inte har använt sig av, kommit i 

kontakt med eller inte lagt namnet på minnet.  

Bland barnskötare utgör andelen som svarat nej på båda frågor 15 stycken av de 21 individer 

som svarat nej på att de tagit del av forskning. Detta innebär att av dessa 21 stycken är det 6 

stycken som på något sätt känner till Forsberg-Ahlcrona trots att de uppger att de inte tagit 

del av forskningen. 10 stycken av de som har tagit del av forskning känner även till Forsberg-

Ahlcrona medan 7 stycken har tagit del av forskning men inte känner till Forsberg-Ahlcrona. 

Åter igen på grund av de få svarande som uppgett att de är utbildade barnskötare är det svårt 

att dra en slutsats av svaren men en stor del av de svarande känner till Forsberg-Ahlcrona 

oavsett om de tagit del av forskning eller inte.  

Känner du till Mirella Forsberg-Ahlcrona och hennes forskning om dockor 

som kommunikativt redskap? 

 Förskollärare Barnskötare 

Nej 82 (motsvarar 59,4%) 22 (motsvarar 57,9%) 

Känner till att hon har 

forskat inom området 

22 (motsvarar 15,9%) 6 (motsvarar 15,8%) 

Har läst och använt mig 

av forskningen 

20 (motsvarar 14,5%) 

 

4 (motsvarar 10,5%) 

Känner igen namnet 8 (motsvarar 5,8%) 4 (motsvarar 10,5%) 

Känner igen kopplat till 

dockor men inte 

forskningen 

 

6 (motsvarar 4,3%) 

 

2 (motsvarar 5,3%) 
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Tabell 15 

 

 

 

 

 

Majoriteten i båda grupper har svarat ja eller delvis på denna fråga vilket visar på en 

gemensam medvetenhet kring utvecklingen av till exempel fantasi. En följdfråga för detta 

hade kunnat vara att fråga hur pedagogerna uppmuntrar och utmanar denna utvecklingen med 

andra redskap och metoder än dockor. 

Den sista frågan bestod av en öppensvars fråga som löd: Som en sista fråga ber jag dig att 

ge en kort eller lång förklaring till varför eller varför inte du använder dockor i 

verksamheten? – denna fråga var obligatorisk tillskillnad mot de tidigare frågorna med 

öppna svarsalternativ.  

Svaren på denna fråga är svårast att sammanfatta för undersökningen men ger samtidigt 

väldigt stor bredd på dockans betydelse inom verksamheten och vad pedagoger anser om 

dockan. För att få en överblick kategoriserades svaren in i några kategorier som syns i 

tabellerna 16 och 17 nedan tillsammans med några utvalda svar.  

 
  

När det kommer till dockteater skriver Bruce Chessé att bearbetning av 

vardagliga händelser är det första som spelas upp, efter att barnen eller de 

vuxna fått mer erfarenhet utvecklas fantasin. Tror du att bearbetning, 

identitetsskapande och fantasi hänger ihop? 

 Förskollärare Barnskötare 

Ja 111 (motsvarar 80,4%) 27 (motsvarar 71,1%) 

Delvis 26 (motsvarar 18,8%) 10 (motsvarar 26,3%) 

Nej 1 (motsvarar 0,7%) 1 (motsvarar 2,6%) 

http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0002
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Tabell 16 

Värdegrund/samspel Språk Bearbetning/identitet Låg status 

Förskollärare 

Använder dockor som 

ett medel för att skapa 

empati. Dockan är 

ledsen hur tröstar vi? 

Som visuellt stöd vid 

kommunikation. 

Det är lättare att relatera 

till en docka. Barnens 

nyfikenhet väcks om 

man har en docka med. 

Ej prioriterad metod. 

Använder andra 

material som ligger i 

tiden. 

Belysa olika händelser 

och känslor som uppstår 

i vardagen. 

Jobbar på en 

mångkulturell 

förskola. Dockor 

används för att stärka 

språket. 

För att prata om 

saker/konflikter som 

händer i verksamheten. 

Använder inte dockor 

just nu då 

verksamheten bestämt 

att arbeta med endast 

ostrukturerat material. 

Barnskötare 

Arbetade ett tag med att 

varje barn hade en 

personlig liten docka 

som vi kunde använda 

vid till exempelvis 

konflikt hantering. 

En docka flyttar 

fokus från mig som 

pedagog och samtalet 

med barnen kan 

därmed flyta enklare. 

Det lockar fram 

kommunikation. 

Barnen lever sig in i 

handdockor och 

självkänslan stärks, man 

lär sig alls lika värde. 

Jag tror tyvärr att 

begreppet docka har 

blivit negativt i 

förskolan då det lätt 

tenderar till någon 

form av norm 

De kan själva få 

använda och lösa till 

exempel konflikter 

genom dockor. 

Dockor som redskap 

att utveckla 

kommunikation och 

språk. 

Att arbeta med dockor i 

verksamheten är en 

metod där barnen lär sig 

hantera sina känslor. 

Flickor och pojkar får 

samma möjlighet att 

ägna sig åt samma 

aktivitet på lika villkor. 

Barnen har inte intresse 

utav det. 
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Tabell 17 

Locka/ 

uppmärksamhet 
Fantasi Ökat intresse efter 

enkäten 
Brist på kunskap 

 

Förskollärare 

Att använda dockor i 

verksamheten är 

fantastiskt. Det är 

fängslande och 

spännande. Dockorna 

kan säga/ge barnen ett 

budskap som jag som 

pedagog inte alltid kan 

framföra. 

Det är ett sätt att 

dramatisera och fånga 

barnens intressen med 

hjälp av olika dockor 

och olika rekvisita. 

Ska bli bättre på det nu 

när jag blivit påmind av 

enkäten. 

De finns, men jag har 

uppenbarligen för lite 

kompetens om hur jag 

kan arbeta med dockor. 

Lätt och engagerande 

för barnen att se 

dockorna agera. 

 

 

 

Livet blir liksom lite 

roligare, busigare och 

fantasifullare om 

dockor är med i 

förskolans 

verksamhet. 

Detta gav mig en 

tankeställare att 

använda handdockor 

mer. 

Okunskap och feghet. 

Vågar inte testa. 

Barnskötare 

Med hjälp av dockor 

kan man nå barnen på 

ett annat sätt. Barnen 

vill hjälpa dockan med 

olika saker. 

Teater i olika former 

har visat sig vara 

väldigt engagerande 

och intressant för 

barnen vi haft. 

 

 

- 

Har aldrig tänkt på det 

sättet att man kan 

använda den så. Har 

bara tänkt att det är en 

leksak. 

Handdockan är ett 

redskap i mötet med 

barnen. Det får en 

annan tyngd och skapar 

intresse. Barnen älskar 

att kommunicera med 

dockan. 

Blir tydligt, kan nå 

alla barn, roligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Svaren skiljer sig väldigt mycket då vissa skriver att det är ett bra och naturligt redskap som 

alltid kan användas medan andra svar pekar på dockan med låg betydelse för arbetet med 

barnen och i vissa svar beskrivs den som gammaldags och omodern i dagens undervisning. 

Några av informanterna har själva skrivit att de har för dålig kunskap om dockan eller inte 

vågar använda den som artefakt. Andra har svarat att de efter enkäten fått upp en nyfikenhet 

att kolla upp hur dockan kan användas eller använda den på ett sätt de gjort tidigare år men 

numera enligt svaren glömt bort. Många av svaren visar på ett brett användningsområde när 

det kommer till dockor där det används för allt från dockteater till språkträning, 

konflikthantering, värdefrågor med mera. En återkommande punkt som tas upp är att dockor 

kan användas för att locka barnen till olika aktiviteter.  
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Hur definierar förskollärare och barnskötare dockan? 

Definitionen av docka som denna undersökning bygger på går att läsa under avsnitt 1.3. 

Denna definition är inte den samma som majoriteten av informanterna svarat i frågan som löd 

’Din första tanke vid ordet ”docka”’ (tabell 4). För 83,3% av barnskötarna och 66,9% av 

förskollärarna hamnar dockans betydelse under definitionen ’doll’. Forsberg-Ahlcrona (2009, 

s. 38) skriver om skillnaden i engelskans doll och puppet där doll innebär dockan som en 

leksak och puppet som förklaras som en liten varelse som kan uttrycka till exempel känslor. 

Denna skillnad finns inte i svenskan eftersom både doll och puppet hamnar under kategorin 

docka. Linn (2005, s. ix) skriver att ’dolls’ och gosedjur är symboler av det de är skapade för 

att föreställa medan ’puppets’ kan ha alla former och baseras på hur de ges liv av 

skådespelaren. Denna definition är även den jag tolkar att majoriteten av barnskötarna och 

förskollärarna har utifrån de svar som gets under enkätens gång. I några av de öppna svaren 

har förskollärarna angett att de använder ’dolls’, gosedjur och liknande på samma sätt som 

’puppets’. Genom att de ger föremålen rörelse och röster för att nå fram till barnen. Detta är 

även vad Brown (2005, s. 137) beskriver när hon med vad som började som några enkla 

streckgubbar i terapi kunde nå fram till ett barn med väldigt tragiska hemförhållanden. 

Streckgubbarna gav barnet möjlighet att öppna upp sig om vad som skedde i hemmet 

eftersom det inte var barnets historia som berättades utan streckgubbens. Detta samspel stärks 

även av Forsberg-Ahlcrona (2012, s. 45) som skriver om hur dockan kan överskrida gränser 

för att våga kommunicera om sådant som annars är svårt. Dockan blir en mellanhand mellan 

fantasi och verklighet och får här ytterligare en innebörd som en möjlighet till att få vetskap 

om de barn som har det svårt. I en fortsatt forskning inom ämnet skulle man kunna studera 

metoder för att fånga upp dessa barn och vilka artefakter som har innebörd.  

Dockans innebörd utgår ifrån vem som spelar dockan och utifrån det vilka gränser den kan 

överträda och vilken betydelse den får. Som det framgår i avsnitt 2.1. kan skådespelaren som 

styr dockan vara vem som helst även utan tidigare erfarenheter. Men som det framgår från 

citaten från Chessé i tidigare nämnda avsnitt behöver det finns någon typ av kunskap för att 

utvecklas i sin roll tillsammans med dockan. 

På frågan om ’Tror du att dockan kan hjälpa barn att känna trygghet i sin identitet?’ (tabell 6) 

svarade ingen av barnskötarna nej på frågan om dockan kan hjälpa barn att känna trygghet i 

sin identitet. Bland förskollärarna svarade 3 stycken nej. Majoriteten är ändå överens om det 

som Sterns självutveckling innebär, att barn utvecklar trygghet i sin identitet genom att ge 

uttryck för sina upplevelser (Haugen, 2006, s. 61). Detta kan de göra genom det samspel 
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Forsberg-Ahlcrona (2009, s. 192) skriver om när de genom dockan kan ge uttryck för sina 

känslor samt förstå sina egna och andras.  

Majoriteten av förskollärarna var överens om att dockan har möjlighet att bidra till att utmana 

och utveckla bland annat barns förmåga till empati och förståelse för andras åsikter. Vilket 

går att se på tabell 7 under frågan ’Har du arbetat med något/några barn där du tror att dockan 

som kommunikativt redskap hade kunnat hjälpa barnen att utveckla ex turtagning eller 

förståelse för andras åsikter/känslor?’. Forsberg-Ahlcrona (2009, s. 192) beskriver detta 

genom dockans relation till barnet samtidigt som dockan i sig inte lever. På frågan var 

barnskötarna uppdelade i nästan hälften gällande ja och nej. Av de som svarade ja och valde 

att lämna ett mer utvecklat svar valde ingen av informanterna att använda sig av begreppen 

artefakt eller mediering. Det framgår dock av deras svar att dockan ofta används som en 

kommunikativ artefakt utifrån ett sociokulturellt perspektiv och ges en stor betydelse i 

arbetet. Det framgår även att den proximala utvecklingszonen (avsnitt 3.1.3.) har stor 

betydelse då dockan fungerar som ett redskap för att nå en gemensam förståelse och 

överträda gränser genom att barnen till exempel får se en konflikt dramatiseras och sedan ge 

förslag på hur den skulle kunna lösas. Genom att testa olika lösningar utmanas barnen i sin 

utvecklingszon och förmåga att tänka sig in i andras situation.  

6.1.2 I vilken omfattning har dockan betydelse som ett kommunikativt redskap i 

förskolan? 

Forsberg-Ahlcrona (2012, s. 43) skriver att dockan har en traditionell plats i förskolan då den 

även funnits med i tidigare styrdokument från 1987. Denna traditionella plats går att tyda i 

svaren i avsnitt 5.2.2. eftersom majoriteten på någon av frågorna har svarat att de använder 

dockor i förskolan. Vad som framgår vid jämförelse av svaren i enkäten är att det inte är 

samma förskollärare eller barnskötare som har svarat att de använder dockor för 

kommunikation som de som till exempel använt dockor för att dramatisera. Detta visar på en 

skillnad i definitionen av ordet ’kommunikation’. Jederlund (2011, ss. 18-22) skriver att i 

kommunikation förmedlas något, till exempel en tanke, åsikt, känsla eller rörelse. Barns 

förmåga att kommunicera på olika sätt både verbalt och kroppsligt är något som pedagoger 

borde ta hänsyn till och försöka att stimulera. Genom att stärka barnets språkliga 

kommunikation stärks även dess identitet, självkänsla och förmåga att kommunicera genom 

andra medel som till exempel bild. När förskollärare och barnskötare har uppgett att de inte 

använder dockor för kommunikation men dramatiserar sagor är detta ett tydligt tecken på att 

de använder dockor som artefakter för kommunikation för att till exempel förmedla känslor.    

På en följdfråga av ’Har du använt dig av dockor i verksamheten med ett planerat syfte?’ 

(tabell 8) uppgav förskollärarna i 30 av svaren att de använt dockor vid konflikthantering och 

bearbetning, bland barnskötarna var det 11 svar i denna kategorin. I 25 svar skrev 
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förskollärarna att de använder dockor i samlingar för olika ändamål. Bland barnskötarna 

använde 10 sig av dockor för att dramatisera i olika situationer. Detta visar på att dockor ofta 

används i verksamheten med olika mål och i olika situationer.  

6.1.3 I vilken utsträckning använder sig barnskötare och förskollärare av forskning 

om dockan som kommunikativt redskap? 

Majoriteten av informanterna angav att de inte deltagit på någon utbildning – privat eller 

inom verksamheten – med fokus på att skapa och/eller använda dockor (tabell 12). 

Majoriteten har ändå angett i andra frågor (till exempel i avsnitt 5.2.2.) att de på ett eller 

annat sätt arbetar med dockor i verksamheten. Här kan man dra slutsatsen att dockan ses som 

ett viktigt redskap men inte tillräckligt viktigt för att säkerställa kvalitén inom verksamheten 

genom att läsa forskning inom ämnet. I skollagen (2010:800), SkolL, 1 kap. 5 § står det att 

”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Anses dockan som 

ett så pass beprövat redskap att de informanter som svarat nej inte har ett behov av att ta till 

sig av forskning inom ämnet? Någon sådan slutsats kan givetvis inte dras utifrån de svar som 

lämnats då antalet informanter är för få för att dra en övergripande slutsats. Men några av 

svaren från informanterna pekar på att det kan vara så att dockan ses som ett redskap som 

bara ’är där’ medan andra svar tyder på att dockan ses som ett föråldrat redskap. Enligt 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009, ss. 50-51) är vetenskap viktigt för att förstå hur något 

fungerar. Genom att ta till sig av forskning får individer förståelse för hur/varför och inte 

enbart att det funkar eller inte funkar. Några av de som svarat nej på frågan kanske hade fått 

en annan inställning till dockan om de valt att läsa forskning om den både till att inspireras 

till att använda den som en artefakt och välja att avstå från det. Skulle resultatet bli 

annorlunda om det handlat om till exempel matematik? Detta är något som det går att studera 

vidare om.   

Vid jämförelse av frågorna ’Har du deltagit på någon utbildning – privat eller inom 

verksamheten – med fokus på att skapa och/eller använda dockor i verksamheten?’ (tabell 12) 

och ’Känner du till Mirella Forsberg-Ahlcrona och hennes forskning om dockor som 

kommunikativt redskap?’ (tabell 14) är den första av frågorna ställd utifrån om informanterna 

tagit del av forskning för att använda eller skapa dockan som redskap, denna formulering 

kanske inte var optimal för jämförelsen i efterhand eller så kanske ytterligare en fråga 

gällande forskning med dockan som kommunikativt redskap hade behövt funnits som 

komplement. Fokuset i frågan är inte riktat till dockan som redskap utan även om de deltagit i 

utbildningar eller läst forskning om att skapa dockor vilket kan ha skett med fokus på själva 

skapandet och inte det redskap Forsberg-Ahlcronas forskning handlar om.   

Utifrån svaren på den sista frågan ’Som en sista fråga ber jag dig att ge en kort eller lång 

förklaring till varför eller varför inte du använder dockor i verksamheten?’ används dockan 
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oftast som ett redskap för att nå andra mål i läroplanen men inte med fokus på dockan i sig 

utan som en metod. En metod som alltid finns till hands men där jag tror att om fler 

pedagoger läser forskning om hur dockan kan användas blir grunden för dockan ännu 

bredare. Med en bredare forskningsmedvetenhet kan dockan i stället för att används vid 

uppstarter, som några informanter angett, kan dockan ges större betydelse inom den fortsatta 

aktiviteten. Dockan kan då användas för att knyta ihop flera olika ämnen och nå delar i 

läroplanen som kan vara svåra att nå genom annan undervisning. Flera av informanterna 

skriver om att dockan används för att hjälpa barnen att utvecklas känslomässigt och 

identitetsmässigt som Chessé (2005, s. 15) (avsnitt 2.1.) skriver om och Sterns (avsnitt 3.2.) 

självutvecklingsteori tar upp. För detta är dockan är ett bra redskap eftersom barnen får 

bearbeta sina upplevelser tillsammans med dockan och utveckla sin identitet. Forsberg-

Ahlcrona (2009, s. 192) skriver i sin avhandling om hur barn i relation till dockan kan ’dela’ 

sina känslor med dockan. Dockan blir ett subjekt som i relationen mellan barn och dockan 

hjälper barnet att förstå och uttrycka sina känslor. Barnet kan även förstå andras känslor med 

hjälp av dockan och utvecklas i sitt samspel, på detta sätt kan till exempel barnets empati 

utvecklas.    

Ett av de utvalda svaren i tabell 16 är ’Jag tror tyvärr att begreppet docka har blivit negativt i 

förskolan då det lätt tenderar till någon form av norm’. Här får vi se till dockan som ’doll’ 

och om man gör en snabb koll i leksaksaffärer så stämmer det att dockan tenderar att hamna i 

en norm av en vit flicka. Det finns undantag men dockor föreställande flickor med vit hy är 

överrepresenterade. Lövgren (2016, ss. 7-8) skriver hur kvinnor och flickor ofta bedöms 

utifrån sitt utseende, sin kroppsform, hår med mera. Men även personlighetsmässigt har hon 

förväntningar på sig om att vara ansvarstagande, mogen och lugn. Sjöberg (2016, s. 60) 

beskriver också detta genom att utgå ifrån tidningar riktade till flickor som bland annat utgår 

från Barbie och Disneyprinsessor. Det är återkommande en norm av utseende och 

förväntningar som uttrycker att flickor ska vara omhändertagande, duktiga och ha enkelt för 

att skapa sig relationer. Passar hon inte in i mallen så är hon avvikande och udda. Om detta är 

den betydelse dockor får är det inte underligt att de i vissa förskolor har låg status.  

Dockans medierade egenskaper påverkas utifrån hur pedagoger väljer att framställa den. I 

läroplanen står det att ”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. 

Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” (Skolverket, 2016, s. 5). I stället 

för att ta till vara på dockan som en viktig artefakt för att förändra så göms den undan på 

grund av dess koppling till könsstereotypa könsroller. I 2 av svaren från barnskötare uppgavs 

det att dockor helt tagits bort från verksamheten utifrån ett genusperspektiv. Har dockan 

tagits bort för att uppnå detta strävansmål i läroplanen? Läroplanen (Skolverket, 2016, ss. 4, 

12) uttrycker också att barn ska utveckla empati, omtanke och demokratisk medvetenhet 
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vilket framgår i Forsberg-Ahlcronas avhandling (2009) och bok (2012) att dockan kan bidra 

till. Dockans breda användningsområde som tas upp i denna studie och de tidigare nämnda 

forskningarna visar på dockans behov i förskolan. Även dockans utseende är bredare än vad 

som går under benämningen leksaks-docka som tagits upp i avsnitt 6.1.1. där dockan kan 

vara allt ifrån en streckgubbe till ’doll’ till ’puppets’ baserat på hur den används och vilken 

roll den ges. Forsberg-Ahlcrona (2009, s. 2011) beskriver det som barns rättighet att ta del av 

dockor i kommunikations syfte. I sin bok (2012, s. 46) tar hon det ett steg ytterligare och 

menar på att dockan bör omnämnas i läroplanen. Vilket skulle ge dockan en ökad betydelse 

och självklar plats i förskolans verksamhet och undervisning. 

6.2 Metoddiskussion 

Perspektiv/teori  

Undersökningen är utifrån ett sociokulturellt perspektiv som lägger stor vikt vid betydelsen 

av samspel. I de tidigare forskningarna samt i de svar jag fått på enkäten är det tydligt att 

dockan ses ur ett sociokulturellt perspektiv med vikt på relationer mellan barnet och dockan 

och relationer till andra. Barnen lär tillsammans med dockan som en artefakt för att kunna 

bredda och utveckla deras förståelse av omvärlden. I avsnitt 3.1.2. utgår jag från Säljös 

(2000) beskrivning om hur viktigt språk och kommunikation är för samspelet. Dockans 

medierade egenskaper framgår i flera av enkätsvaren där förskollärare och barnskötare 

beskriver hur dockor kan användas för att väcka uppmärksamhet eller flytta fokuset från 

pedagog till docka (tabell 16 och tabell 17) för att få en öppen kommunikation.  

 

Vald metod 

Den valda metoden för denna undersökning var online-enkäter vilket valdes utifrån att nå ett 

större antal informanter under en kortare tid. Metoden i relation till de svar jag fick var ett bra 

val men undersökningen går att fortsätta på genom vissa följdfrågor. Ett steg ytterligare hade 

kunnat vara att undersöka olika utbildningar som finns och hur pedagoger informeras om 

dessa, vad för betydelse dockan ges inom förskollärar- och barnskötarutbildningar. Men för 

att få svar på de frågeställningar jag hade och mitt syfte med undersökningen så var enkäter 

en bra metod för att kunna distribuera till en större grupp informanter på olika platser i 

Sverige än vad jag hade kunnat få, på samma tid, med till exempel intervjuer.  

 

Genom att distribuera frågorna via enkäter undviks risken för intervjuareffekten där jag som 

forskare medvetet och omedvetet kan påverka svaren som informanterna ger genom till 

exempel tonfall, formuleringar, följdfrågor med mera. Denna fördel kommer direkt även med 

en nackdel som innebär att det är svårt för informanterna att be om mer information eller att 

få en fråga förklarad på ett annat sätt (Bryman, 2018, ss. 288-289). På frågan som går att läsa 

på tabell 7 svarade nästan hälften av barnskötarna nej, det hade varit av intresse att ställa 
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följdfrågor för att försöka ta reda på mer om varför de anser att dockan inte hade kunnat 

användas som ett redskap i deras arbete gällande samspel, värdegrund och konflikthantering. 

Detta är en av de nackdelar som Bryman (2018, s. 290) skriver om gällande att använda sig 

av enkäter eftersom uppföljningsfrågor inte går att ställa och samtidigt bevara 

konfidentialiteten i undersökningen.  

I några av frågorna är denna definitionsskillnad av stor vikt till exempel då jag ber 

informanterna svara på vad de tänker på med ordet ’docka’ och ’puppet’. Dessa svar hade vid 

en intervju kunnat påverkas av intervjuaren om den valt att förklara ord som informanten 

eventuellt känner sig osäker på. Detta hade påverkat reliabiliteten i svaren. Frågorna hade 

dock kunnat ställas vid en intervju under kraven att intervjuaren inte besvarar dessa två 

specifika frågor ytterligare.  

 

Bryman (2018, s. 306) tar upp risken med multipla svar som innebär att flera svar kan komma 

från samma informant. Jag har i svaren sett två svar som är närmast identiska inom en kort 

tidsram. Eftersom jag valt att inte samla mer information om informanterna än län och 

utbildning kan jag inte dementera eller utesluta att vissa av svaren kan vara från samma 

informant vilket är en svaghet i undersökningen. Med till exempel intervjuer hade jag kunnat 

garantera vem som svarat men jag hade inte heller då kunnat garantera ärligheten i svaren.  

 

Om jag hade valt att observera och eventuellt delta i verksamheten under studien på liknande 

sätt som Forsberg-Ahlcrona (avsnitt 2.1.) genomförde sin studie hade jag kunnat studera hur 

forskningen genomsyrar verksamheten. För att få resultat av en sådan studie hade det krävts 

en längre process som det inte fanns möjlighet till inför denna studie. Jag hade även behövt 

försäkra mig om att dockor användes i någon utsträckning på den aktuella förskolan och 

behövt ta del av ett större antal förskolor för att bredda området i likhet med enkäterna. 

Metoden hade så sätt fungerat men det hade behövts göras under en mycket större tidsram än 

vad som var aktuellt för denna studie.  
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6.3 Förslag på fortsatta undersökningar 

Ett möjligt forskningsfält vore att undersöka hur tidigare forskning används inom olika 

ämnen inom förskolans verksamhet, till exempel när det kommer till matematik, drama 

med mera. 

Dockans roll i förskolan skulle också kunna studeras utifrån ett genusperspektiv med 

fokus på könsroller.  

Dockans vara eller icke vara i förskolan kan också studeras utifrån hur barn i förskolor 

utan dockor eventuellt påverkas i kontrast till de styrkor dockor tillför. 
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Bilaga 1 

Enkätfrågor: 

Dockan som redskap och dess kommunikativa förmåga 

Mitt namn är Ida Esberg Högsten och jag studerar till förskollärare via Karlstads universitet. 

Denna enkät består av 15 frågor varav 2 är urvalsfrågor. Hela enkäten tar cirka 10 minuter att 

besvara. Jag kommer inte att gå närmare in på detaljer förrän efter dessa två urvalsfrågor. Jag 

tackar för din tid och ditt intresse i denna enkät. Kravet på konfidentialitet, som innebär att du 

inte kommer att kunna spåras, uppfylls likaså nyttjandekravet, vilket innebär att dina svar 

enbart kommer att användas i denna forskning. Efter analys kommer inte enkäterna att sparas 

i annan form än det som ingår i analysen.  

Dockan som redskap och dess kommunikativa förmåga 

Här kommer två urvalsfrågor innan själva enkäten börjar. Jag är intresserad och tacksam över 

svar från dig som inte känner igen termen i rubriken och dig som gör det. 

Vad har du för utbildning?  

- Barnskötare 

- Förskollärare 

- Specialpedagog 

        Har du utbildning som förskollärare i grunden? 

        - Ja 

        - Nej 

- Förskolechef 

         Har du utbildning som förskollärare i grunden? 

         - Ja 

         - Nej 

- Annat … 

Vilket län arbetar du i eller har arbetat i: 

- Blekinge län  

- Dalarnas län  

- Gotlands län  

- Gävleborgs län  

-  Hallands län  

- Jämtlands län  

- Jönköpings län  

 - Kalmar län  

 - Kronobergs län  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Blekinge_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalarnas_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4vleborgs_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hallands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mtlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6nk%C3%B6pings_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmar_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronobergs_l%C3%A4n
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Möjligt svar efter de två första frågorna: 

Tack för din medverkan 

Jag uppskattar ditt intresse i denna enkät men du ingår inte i den utvalda urvalsgruppen. 

Dockan som redskap och dess kommunikativa förmåga  

Mitt namn är Ida Esberg Högsten och jag studerar termin 6 av 7 till förskollärare via 

Karlstads universitet. Jag har tidigare arbetat i verksamheten som vikarie och har under min 

utbildning träffat på pedagoger som använder sig av dockan som kommunikativt redskap i 

förskolan. Eftersom detta för mig verkar vara ett rätt okänt fenomen vill jag undersöka hur 

känd den forskning som finns är och hur den används.  

Denna enkät görs för att se hur dockor används i förskolans verksamhet samt i vilken 

utsträckning dockan används utifrån forskning om kommunikation. Oavsett om du inte 

kommit i kontakt med dockor alls i detta syfte eller om du vanligen använder dig av dockor i 

den dagliga verksamheten är dina svar av stor vikt och jag tackar för den tid du lägger på att 

fylla i denna enkät. Enkäten består av 13 stycken frågor och tar cirka 10 minuter att besvara.  

 

Din första tanke vid ordet ”docka” 

- Docka i form av bebis 

- Hand/fingerdockor 

- Stavdockor 

- Marionettdocka 

- Dockteater 

- Norrbottens län  

- Skåne län  

 - Stockholms län  

 - Södermanlands län  

- Uppsala län  

- Värmlands län  

- Västerbottens län  

- Västernorrlands län  

- Västmanlands län  

- Västra Götalands län  

- Örebro län  

- Östergötlands län 

-  Bor/har ej arbetat i Sverige 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrbottens_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermanlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterbottens_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sternorrlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stmanlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rebro_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterg%C3%B6tlands_l%C3%A4n
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- Familjelek 

- Könsstereotypiskt 

- Annat …  

Din första tanke vid ordet ”puppet” 

- Mupparna 

- Buktalare 

- Marionettdocka 

- Dockteater 

- Docka 

- Valp (puppy) 

- Hand/fingerdocka 

- Annat …  

Har du deltagit på någon utbildning – privat eller inom verksamheten – med fokus på 

att skapa och/eller använda dockor i verksamheten? 

- Ja – Privat 

- Ja – Via arbetet 

- Nej 

- Jag har själv sökt kunskap via forum/grupper eller liknande 

- Jag har själv läst om ämnet inom forskning 

- Annat … 

Har du använt dig av dockor i verksamheten med ett planerat syfte? 

- Ja 

     - Kan du ge ett exempel?  

        … 

- Nej 

- Spontant 

     - Kan du ge ett exempel? 

       … 

Har du använt dig av dockor som kommunikativt redskap? 

Till exempel för att utveckla ord, ljud, samspel, med mera. 

- Ja 

- Nej 

- Annat … 

Har du använt dockor i syfte att dramatisera berättelser/böcker/sagor? 

- Ja 

- Nej 

Har du använt dockor som hjälp för att rikta barnen mot ett gemensamt fokus som 

exempel färger eller former? 

- Ja 

- Nej 

Har du hört talas om att dockor används inom till exempel terapi för att hjälpa barn 

och vuxna att bearbeta händelser eller förbereda sig för något som ska ske? 



”Livet blir liksom lite roligare, busigare och fantasifullare om dockor är med i förskolans verksamhet” 

  Ida Esberg Högsten 

   

 

 

- Ja 

- Nej 

Tror du att dockan kan hjälpa barn att känna trygghet i sin identitet? 

- Ja 

- Nej 

- Annat … 

Har du arbetat med något/några barn där du tror att dockan som kommunikativt 

redskap hade kunnat hjälpa barnen att utveckla ex turtagning eller förståelse för 

andras åsikter/känslor? 

- Ja 

      - Kan du utveckla svaret? 

        … 

- Nej 

Känner du till Mirella Forsberg-Ahlcrona och hennes forskning om dockor som 

kommunikativt redskap? 

- Känner igen namnet 

- Känner igen kopplat till dockor men inte forskningen 

- Känner till att hon har forskat på området 

- Har läst och använt mig av forskningen 

- Nej 

 

När det kommer till dockteater skriver Bruce Chessé att bearbetning av vardagliga 

händelser är det första som spelas upp, efter att barnen eller de vuxna fått mer 

erfarenhet utvecklas fantasin. Tror du att bearbetning, identitetsskapande och fantasi 

hänger ihop?    

- Ja 

- Nej 

- Delvis 

- Annat … 

Som en sista fråga ber jag dig att ge en kort eller lång förklaring till varför eller varför 

inte du använder dockor i verksamheten? 

 

 

 

http://dod.mtm.se/play/1f94_0019.smil#rng_txt_0019_0002

