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Abstract 

This essay focuses on the various forms of play activities with hand puppets among children 
in pre-school. The main purpose was to explore how the children interacted with the hand 
puppets and how they used them as mediating tools. This essay was made as an observational 
study with children aged 3-5.  

The most prominent results show that a hand puppet’s presence in the children’s play 
activities can appear in different ways. A puppet can inspire, challenge and aggravate during 
play activities. The imitation and the transformation have been some of the forms that 
emerged during this study. Another discovery that was made in this study were the differences 
between boys and girls activities with the hand puppets. The hand puppet operated as a tool 
that reflected on the children´s previous incidents. This gave the children an opportunity to 
understand what they had experienced. A hand puppet can bring certain messages to children 
that will enrich their play activities, their development and their lifelong learning. To these 
children the hand puppet could work as a mediating tool together with their own experiences 
and guide them to a better understanding of the world.  

This study also represents the children who had difficulties in assimilating to the hand puppets 
in their play. One reason might be that the puppets did not give them any associations, neither 
in the real nor the fictitious world.    
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har sitt fokus på förskolebarnens lek och dess olika former med 
handdockor. Syftet med denna studie var att undersöka hur barnen interagerade med 
handdockorna och hur de använde dem som medierande redskap. Undersökningen var utförd 
som en observationsstudie av barn på en förskola i åldern 3-5 år. 
De resultat som framkommit pekar på att en handdockas närvaro i barnens lek kan te sig på 
skilda sätt. Barns möte med en handdocka kan både inspirera, utmana och försvåra leken. De 
lekformer som synliggjorts i denna studie visade att imitation och transformation stod i 
centrum. En annan upptäckt som gjordes under studien var pojkars och flickors skilda sätt att 
leka med handockorna. Handdockan kan fungera som ett redskap som kan återspegla tidigare 
händelser och i och med detta försökte barnen få en förståelse för det som de upplevt. En 
handdocka kan ge barnen vissa budskap som berikar deras lekar, deras utveckling och det 
livslånga lärandet. För dessa barn kunde handdockan tillsammans med barnens egna 
erfarenheter fungera som ett medierande redskap och guida dem till en förståelse av sin 
omvärld.  
Denna studie representerar även de barn som hade vissa svårigheter att ta till sig handdockor i 
leken. Kanske kunde detta bero på att handdockorna inte gav dem några associationer, vare 
sig i den faktiska eller fiktiva omvärlden.   

Nyckelord 
förskola, handdocka, handdockslek, lekformer, medierande redskap  



 

Innehållsförteckning 

 
Inledning ............................................................................................................................1	  

Syfte ........................................................................................................................................... 2	  

Frågeställningar .......................................................................................................................... 2	  

Disposition.................................................................................................................................. 2	  

Forsknings-‐	  och	  litteraturgenomgång .................................................................................3	  

Handdockan	  ur	  historiskt	  och	  kulturellt	  perspektiv ..................................................................... 3	  

Olika	  slags	  dockor ....................................................................................................................... 3	  

Handdockan	  som	  inspiratör ........................................................................................................ 4	  

Kommunikationen	  med/genom/om	  en	  handdocka..................................................................... 4	  

Lekens	  former............................................................................................................................. 4	  

Projektiv	  lek................................................................................................................................ 5	  

Barn	  transformerar	  i	  sin	  lek......................................................................................................... 5	  

Lekens	  regler	  och	  signaler ........................................................................................................... 5	  

Imitationslek............................................................................................................................... 6	  

Teoretiska	  utgångspunkter .................................................................................................6	  

Sociala	  interaktioner ................................................................................................................... 6	  

Om	  fantasi	  och	  kreativitet........................................................................................................... 7	  

Fantasins	  emotionella	  realitet..................................................................................................... 7	  

Artefakter	  och	  mediering ............................................................................................................ 7	  

Leken	  som	  verktyg ...................................................................................................................... 8	  

Den	  närmaste	  utvecklingszonen.................................................................................................. 8	  

Metodologisk	  ansats	  och	  val	  av	  metod ...............................................................................9	  

Metodval .................................................................................................................................... 9	  

Observation	  som	  kvalitativ	  metod .............................................................................................. 9	  

Urval ........................................................................................................................................... 9	  

Genomförande.......................................................................................................................... 10	  

Avgränsning	  och	  bearbetning	  av	  material ................................................................................. 10	  

Tillförlitlighet ............................................................................................................................ 10	  

Etiska	  hänsynstaganden............................................................................................................ 11	  

Resultat	  och	  analys...........................................................................................................12	  

Observation	  nummer	  1	  –	  Flygäventyret .................................................................................... 12	  

Observation	  nr	  2	  -‐	  Trollkarlen ................................................................................................... 12	  



Observation	  nummer	  3	  –	  Giraffen	  Gaffel................................................................................... 13	  

Observation	  nummer	  4	  -‐	  Mamman ........................................................................................... 14	  

Observation	  nummer	  5	  -‐	  Drakarna ............................................................................................ 14	  

Transformation	  –	  Medierande	  redskap	  –	  Den	  närmaste	  utvecklingszonen ................................ 14	  

Leksignaler................................................................................................................................ 15	  

Imitation................................................................................................................................... 15	  

Fantasi	  –	  Verklighet .................................................................................................................. 16	  

Flickor	  –	  Pojkar ......................................................................................................................... 16	  

Sammanfattning ....................................................................................................................... 17	  

Diskussion.........................................................................................................................18	  

Resultatdiskussion .................................................................................................................... 18	  

Metoddiskussion....................................................................................................................... 20	  

Slutsatser	  och	  lärdomar	  av	  studien ........................................................................................... 21	  

Förslag	  till	  vidare	  forskning ....................................................................................................... 22	  

Referenser ........................................................................................................................23	  

Bilaga	  1 ............................................................................................................................24	  



 

1 
 

Inledning 
 
Under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder har jag upptäckt att en handdocka 
skapar glädje, engagemang och nyfikenhet hos barnen. För mig är en handdocka ett 
pedagogiskt redskap som jag i min yrkesroll kan använda i barnens samspel och dialog. Under 
min allra sista verksamhetsförlagda utbildning fick jag en handledare som arbetat mycket med 
att gå-i-roll. Barngruppen fick möta avdelningens handdocka minst en gång per vecka. 
Handdockan följde de projekt som de arbetade med just där och då. Jag fick många nya 
erfarenheter och lärdomar inom detta område som jag kommer att ta med mig in i framtiden 
som pedagog och som fick mig att vilja veta mer om hur barnen upplever ett möte med en 
handdocka i sin lek. 

Mina tankegångar kring barns lek är att jag ser den från olika vinklar. Barn leker för att få en 
förståelse för det som händer i det verkliga livet. Barn leker även för att ibland kunna rymma 
därifrån. Leken är ett lärande och ett inhämtande av kunskaper, men även ett tillfälle att få ta 
rollen som någon/något annan/annat. Det kan ske ett förflyttande genom leken, barn ses lämna 
tid och rum. Här finns ett utrymme för allt och lite till. Leken kan ses som en utmaning eller 
som något nytt och spännande som kan låta känslor och tankar få fritt spelrum. Allt detta kan 
ske genom lek med handdockor.   
Barns lek är ett kontinuerligt återkommande begrepp och anses vara en stor och viktig del i 
förskolans styrdokument och därför vill jag lyfta fram citatet nedan. Det visar på att leken är 
en grundpelare som förskolans verksamhet stödjer sig på och är en nödvändighet i barns 
utveckling och lärande. 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 
utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I leken och det lustfyllda lärandets olika 
former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 
förmåga att samarbeta och lösa problem. Barn kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter 
att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.(Skolverket, 2010 s.6) 

Ett exempel på pedagogers praktiska verksamhet är hur Svejserdalens förskola arbetar med 
handdockor. De arbetar utifrån sagoteman och kopplar detta till läroplanens måluppfyllelse. 
Arnesson Eriksson beskriver om hur de i sitt arbete med dessa teman alltid har en röd tråd 
som följer dem genom hela verksamhetsåret. Utgångspunkten i det barnen tidigare har erfarit 
och de kunskaper de redan besitter. Genom sitt öppna förhållningssätt vill Svejserdalens 
pedagoger ge barnen nya upplevelser och erfarenheter som berör och stannar kvar hos barnen. 
Barn kommer ihåg saker som känns. Arnesson Eriksson betonar vikten av att när de vuxna 
upplever och fantiserar tillsammans med barnen, så leder detta samspel att de alltid har 
mycket att prata om och att det gör vardagen på förskolan enklare och mer rolig för alla 
parter. Deras handdockor har fungerat som kompisar till barnen, barnen öppnar upp och 
tycker om att samtala och agera tillsammans. Handdockorna används som ett hjälpmedel för 
pedagogerna att kunna delta och få en plats i barnens lekar (Arnesson Eriksson, 2009). 
I mitt examensarbete vill jag fördjupa mig i användandet av handdockor i förskolans 
verksamhet. När handdockor används i barnens lekar, så vill jag gärna få en förståelse för vad 
de leker, hur de leker och varför de leker som de gör. I denna studie vill jag lyfta fram 
handdockan som ett redskap för barnen. Jag vill försöka undersöka vad barnen ger 
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handdockan för innebörder och om handdockan kan fungera som ett medierande redskap för 
dem. Mediering är ett begrepp inom den sociokulturella teorin. Att mediera innebär ett 
förmedlande av budskap med hjälp av olika redskap och genom dessa redskap kan barn få 
förståelse för sin omvärld. Mediering sker alltid tillsammans med andra, i sociala 
sammanhang och därmed i lek (Säljö, 2000). Begreppet mediering kommer att beskrivas mer 
utförligt i följande forskningsöversikt. 

 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att få en förståelse för hur barnen kan använda sig av 
handdockor och hur de hanterar dem i sin lek. Genom denna undersökning vill jag få 
möjlighet att utveckla kunskaper om barnens syn på handdockan. Jag vill undersöka om 
handdockan kan fungera som ett medierande redskap för dem. De resultat som framkommer 
ur denna studie hoppas jag kunna ge både mig själv, förskollärarstudenter och framtida 
kollegor som undrar, svar, inspiration och handledning kring arbetet med handdockan.  

 

Frågeställningar 
För att få svar på mitt syfte utformades dessa frågeställningar: 

! Hur kan barn använda handdockan som ett medierande redskap i sin lek? 
! Vilka lekar framträder när barnen använder handdockor i förskolans verksamhet? 

 

Disposition 

Jag kommer här att kort presentera arbetsgången i denna studie för att läsaren ska på ett lätt 
sätt kunna följa med. I avsnittet Forsknings- och litteraturgenomgång kommer jag att redogöra 
för tidigare forskning samt litteratur som behandlar handdockor och olika lekformer. Efter 
detta följer en presentation av Teoretiska utgångspunkter och de begrepp som förekommer i 
studien. Följande kommer jag under rubriken Metodologisk ansats och val av metod att 
redogöra för vald metod, urval, genomförande och bearbetning av material. Vidare kommer 
jag att visa fram studiens tillförlitlighet och de etiska hänsynstaganden. Därefter presenteras 
Resultat och analys, där jag ger exempel ur mitt insamlade material för att sedan lyfta fram 
resultaten med tillhörande analys som besvarar mitt syfte och mina frågeställningar. I det 
följande avsnittet Diskussion, behandlas mina resultat kopplat till tidigare forskning, relevant 
litteratur samt teoretisk utgångspunkt. Slutligen diskuterar jag kring min metod, mina 
lärdomar av studien samt förslag till vidare forskning. 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 
Inför min undersökning har jag letat i relevant litteratur och funnit att det inte finns så mycket 
skrivet om handdockor i förskolans verksamhet. Det upplevs som ett relativt outforskat 
område. Jag fastnade för Mirella Forsberg Ahlcronas avhandling och har använt mig av 
hennes texter för att få en större förståelse för handdockan och dess användningsområden. 
Mirella Forsberg Ahlcrona (2012) är lektor i pedagogik och har forskat kring handdockan som 
redskap och dess betydelse för barns utveckling i kommunikation och lärande. Hon betonar 
hur en docka kan användas som både mål och medel i kommunikation. Det uppstår en 
kommunikativ kraft, en visuell dialog när en handdocka genom sitt uttryck kan möta upp 
barnens tankar och känslor. En handdocka väcker många funderingar hos barn, de undrar om 
den är levande eller inte. Trots att de kanske innerst inne vet att så inte är fallet, kan ändå 
dockan anses ha ett liv genom att barnen talar till den och på så sätt skänker den ett liv. 
Forsberg Ahlcrona lyfter fram vikten av kommunikation i dagens förskolor. I läroplanen kan 
vi läsa om detta: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin 
förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 
andra. (Skolverket, 2010 s.10) 

För att få en förståelse för handockans förflutna ges en historisk tillbakablick samt en 
beskrivning av dess olika grundformer. 

Handdockan ur historiskt och kulturellt perspektiv 
Forsberg Ahlcrona (2012) berättar om att handdockan anses ha en lång historia och har 
använts på olika sätt för att påvisa människors önsketankar. Dockan gav svar på deras 
funderingar över naturens skeenden och deras dyrkan inför dess krafter. Detta ledde vidare 
inom det religiösa planet och dockorna avbildades som gudar, tillsynes helt vanliga 
människor, fast med gudagåvor. Dessa gudadockor ansågs göra tillvaron enklare att förstå för 
människorna. Tillsammans med prästernas predikan om gudarnas viljor kunde människorna 
skapa en ”inre teater”, där de gavs mänskliga avsikter och egenskaper. På detta sätt 
frambringades bilder av två olika världar som ledde till en utveckling att dela med andra. 
Dockorna användes både för en förståelse av det verkliga livet och dels för att förstå vad som 
händer när döden inträffar, i livet efter detta. När sedan de stora religionerna 
omorganiserades, så förenades även människornas olika världar och förblev en. Handdockan 
blev då ett hjälpmedel i ett undersökande av världarnas mångfald, både i nutid, dåtid och 
framtid. 

Olika slags dockor 
Forsberg Ahlcrona (2012) beskriver dockans olika grundformer och dessa innefattar: 
handdockan, tråddockan och stavdockan. Den som använder dessa dockor har olika 
tillvägagångssätt och tekniker för att styra dessa dockor, men de kan användas för olika syften 
och i skilda sammanhang. Men målet är alltid detsamma, att som redskap uppfylla handlingar, 
både individuellt och kollektivt. En dockas uppgift är att förmedla ett visst innehåll och att 
skapa upplevelser. Det jag har valt att lägga fokus på är handdockan och Forsberg Ahlcrona 
framhåller denna dockas förmåga att genom sin kropp visa känslor och rörelser som ger den 
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en trovärdighet. De som möter en handdocka upplever att den är på riktigt genom spelarens 
sätt att använda den. Dockans agerande speglas från spelarens känsloregister, den får sitt liv 
genom den som trär den på sin hand. 

Handdockan som inspiratör 
Forsberg Ahlcrona (2009) lyfter fram handdockans potentialer i förskolans verksamhet, med 
potential menar hon ”det som kan bli”. Hon beskriver hur en handdocka ”blir till” genom att 
ge den en själ och hur den sedan kan fungera som ett medierande redskap. I samspel och 
dialog med barn kan handdockan mediera (förmedla) olika saker med skilda innebörder 
beroende på dess utformning, förhållningssätt och kroppsspråk. Handdockan är användbar till 
mycket, som ett verktyg för pedagoger att nå fram till de tysta barnen, för att barnen ska 
utveckla sina relationer till andra individer och också för att stärka språket och leken i 
verksamheten. Med en docka som berättar för barnen, utformas speciella samspel som kan 
leda till att barnen skapar inre bilder, delar tankar och känslor med lätthet och uppmuntras till 
vidare associationer. Handdockan ses med fördel som en inspiratör i kunskapande och 
kommunikation, men i dess agerande inryms en stor portion lek. Forsberg Ahlcrona beskriver 
många sätt hur en handdocka kan användas i förskolans verksamhet, framförallt pedagogernas 
användande av den. En handdocka är ett hjälpmedel för barnen att utveckla sitt språk och sin 
kommunikation med andra och kan ge ett ledsagande vidare. När barn använder en handdocka 
kan det ge dem möjligheter att lättare kunna uttrycka hur de känner och tänker. De för sin 
talan genom någon annan. Detta ökar utvecklingen av känsloladdade värden och öppnar upp 
mellan den faktiska och den fiktiva världen. Barn kan tilldela en handdocka känslor, tankar 
och egenskaper och genom en process kan då dockan gå från att vara objekt till subjekt. 

Kommunikationen med/genom/om en handdocka 
Genom samspelet som uppstår mellan individer, menar Forsberg Ahlcrona (2012) att 
kommunikationen står i fokus. Det finns varierande sätt att tolka dessa budskap, ett sätt är 
genom redskap. En handdocka är ett sådant redskap som kan användas i spelande bakom en 
scen med barnen som publik och vara docka, att agera öppet med dockan tillsammans med 
barnen och att i andra sammanhang tala om dockan som om den vore en verklig person. Detta 
ses som ett steg i utvecklingen i kommunikation och lärande som gynnar förskolans barn och 
möter upp målen i läroplanen. Forsberg Ahlcrona (2009) menar att en docka är mer än bara ett 
föremål. Den verkar som ett instrument som innehar förmågan att förmedla ett visst innehåll 
eller budskap genom sin röst och sina rörelsemönster. Forsberg Ahlcrona beskriver att de 
finns olika sätt att använda handdockor på. Det som jag har lagt fokus på i denna studie är det 
som kallas ”puppet play”. Det innebär att barnen använder handdockorna i sin fria lek, de 
samtalar med sin docka och/eller möter andra barns handdockor i dialog och agerande. Detta 
sker som en dramalek, på barnens egna initiativ och utan pedagogers deltagande. 

Fortsättningsvis kommer jag att beskriva olika lekformer som mycket väl kan inrymmas i 
barns lek med handdockor. 

Lekens former 
Jag inleder med ett citat ur förskolans styrdokument, där det fokuseras på leken: 

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka 
barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (Skolverket, 2010 
s.9) 
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Knutsdotter Olofsson (2003) har bedrivit lekforskning och utgår från ett 
kommunikationsteoretiskt perspektiv, grundat av Gregory Bateson. I detta perspektiv är det 
fokus på leken och kommunikationen. Bateson studerade på vilka olika sätt människor 
kommunicerar med varandra. Hans beskrivning av lek är att den är ett förhållningssätt till 
verkligenheten utifrån ett tänkande. Det som människor gör och säger i leken ska inte utläsas 
bokstavligt, utan ses som lek och tolkas utifrån dess intentioner. Denna teori har många 
likheter med Vygotskijs sociokulturella perspektiv, som är min utgångspunkt i denna studie. 

Projektiv lek  
Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver barns lek med dockor och figurer. När sådana används 
är det de som agerar för barnens räkning, denna lek kallas projektiv lek. Barn projicerar sina 
tankar och känslor genom en docka eller figur. Barnen agerar inte själva utan intar rollen som 
författare, skådespelare och regissör i sin lek. De föremål som barnen möter i sin yttre värld 
väcker deras inre, föremål och leksaker hjälper dem till associationer mot fantasier och nya 
erfarenheter. Detta benämns som ett skapande i barns lek. Att besjäla ett föremål anses vara 
viktigt så att det kan uppfylla ett symboliskt värde. Att som pedagog använda sig av  
exempelvis en handdocka är ett värdefullt verktyg i kommunikation med barn. När barn be-
själar ett föremål i sin lek får det föremålet en betydande roll för just det barnet. De lägger en 
själ i föremålet, som kan vara vad som helst och behandlar det med stor varsamhet.  

Barn transformerar i sin lek 
Knutsdotter Olofsson (2003) menar att när barn leker med föremål så innehar de förmågan att 
kunna transformera/förvandla saker till det som det egentligen inte föreställer. Fantasin har 
inga gränser. Det sker ett transformerande genom barnens kommunikation i leken, de samtalar 
sig igenom leken och kan på så sätt förtrolla sig själva, sina handlingar, leksaker och även tid. 
Det som till en början var en sak, kan i nästa sekund gestalta något nytt. Leken har ofta  
snabba händelseförlopp, natt blir dag genom bara ett andetag. Knutsdotter Olofsson beskriver 
barns lek som något som händer här-och-nu, de inväntar inte på vad som ska hända härnäst 
utan det är sådant som bara händer. Leken kan även ta steget mot ett där-och-då. Barnens lek 
innefattar inga vanliga begrepp om tid, utan de får sväva fritt inom lekens ramar.   

Lekens regler och signaler 
Knutsdotter Olofsson (2003) betonar vikten av att barn lär sig lekregler och leksignaler.  
Bateson beskrev att leksignalerna visar när något bara är på lek. Detta signaleras genom ögon, 
gester, röster och beteende. Det är inte alla barn som lär sig dessa signaler och förhindras då 
från att delta fullt ut i leken. De tror att det är på allvar och kan bli rädda eller arga. Barn har 
förmågan att i låtsaslek berätta sig igenom sin lek. De talar ofta om leken i förfluten tid,  
exempelvis ”nu var du mamma och jag var lillasyster” och ”nu åkte jag och handlade”. Detta 
gör barn för att på så sätt säkra sin lek, så att ingen annan kan ändra det som de har tänkt sig. 
För att kunna leka harmoniskt måste barn lära sig de sociala lekreglerna, de vuxna i deras  
närvaro ses som läromästare och hjälper barnen vidareutvecklas tillsammans med andra  
lekande barn. Reglerna innefattar samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Samförstånd 
belyser att alla involverade i leken vet vad det är för slags lek och att de förstår att det bara är 
på lek, en överenskommen lek där alla parter är införstådda. Ömsesidighet betyder att alla 
oberoende ålder eller styrka samspelar. Alla deltagande hamnar på samma nivå, de äldre kan 
anpassa leken till de som är yngre. Här råder jämställdheten. Turtagande innebär att alla har 
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en bestämmanderätt i leken. I förskolans verksamhet arbetar pedagoger kontinuerligt med att 
främja dessa lekregler.  

Imitationslek 
Knutsdotter Olofsson (2003) och Säljö (2000) är eniga om att leken är ett lärande för barn och 
att deras lek bidrar till kunskap och utveckling. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att leken 
är en reproduktion av något barn redan upplevt och ses som en upprepning. Här inryms  
imitationer av det verkliga livet. I leken finns olika lekregler och leksignaler att förhålla sig 
till och det är när barn kan ta till sig och tyda dessa som leken kan förändras. Fantasileken 
uppstår genom både reproduktion och nyproduktion ur barnens minnesbilder. Gammalt möter 
nytt och skapar en värld att leka i. Fantasi är inget man kan mana fram, den dyker upp när 
man minst anar och väcks genom sinnesintryck, omgivning och föremål. Föremål och miljö 
lockar till fantasifulla lekar. Utifrån fantasier och lek kan barn tillskansa sig kunskaper utan 
att veta om att det sker. Att kunna fantisera skapar en frihet där allting blir möjligt, det handlar 
om att se det som inte är synligt. Leken har en ”som-om”-karaktär, vilket kan förstås som att 
det som leks är på låtsas. När barnen kan hantera lekens regler, så väcks fantasileken, där den 
inre och yttre världen möts. Det som finns omkring barnen skapar lekens råmaterial. Vidare 
betonar Knutsdotter Olofsson hur viktig den vuxnes roll är i barnens lek eftersom leken  
behöver få näring och uppmuntras. Den vuxne ska finnas där, inte för att störa och styra utan 
för att finnas närvarande för stöd och inspiration. Det bästa är naturligtvis att agera medlekare 
och lära sig barnens lekspråk. 
 
 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Min undersökning utgår från det sociokulturella perspektivet inspirerats av Lev Vygotskijs 
kulturhistoriska teori. Lev Semenovic Vygotskij (1896-1934) var en nytänkande sovjetisk 
psykolog. En av hans tankegångar var att allt kreativt skapande var grundat på vår hjärnas 
kombinatoriska förmåga, vilket innebar att hjärnan kunde kombinera tidigare  
erfarenheter, kreativt bearbeta dem och utifrån detta skapa nya situationer. Vygoskij kallade 
detta för föreställningar eller fantasier. Våra barns kreativa processer synliggörs i deras lek, 
där det ofta sker ett återskapande av tidigare upplevelser. Lekarna är inte endast imitationer av 
det verkliga livet, utan i dessa sker en kreativ bearbetning som leder fram till en ny verklighet 
som matchar barns önskningar och behov. Enligt Vygotskij har vi människor möjlighet att 
leva oss in i påhittade figurers känslor, tankar och liv, tack vare vår förmåga att fantisera och 
föreställa oss (Vygotskij, 2006). 

Sociala interaktioner  
Williams (2006) tolkning av Vygotskij påvisar att hans tankar och teorier kretsade kring  
kulturens och de sociala interaktionernas betydelse för människans intellektuella och  
känslomässiga utveckling. Williams beskriver utifrån det sociokulturella perspektivet att det 
är det sociala samspelet med andra som leder barn framåt i deras utveckling och att begreppen 
lära och utvecklas står i nära relation med varandra. Barnets språk är det som ses som  
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startskottet för utveckling. Tankens utveckling styrs genom språket. Vygotskij hade tron på att 
det människor lär, lär de sig i sociala sammanhang. Det som individer ena dagen lär sig av 
andra och tillsammans med andra, kan de följande dag utföra på egen hand. Barn lär  
tillsammans genom kommunikation och imitation.  

Om fantasi och kreativitet 
Vygotskij (2006) menade att med en handdocka vaknar både fantasi och kreativitet. Fantasi 
och kreativitet står i direktkontakt med varandra. Genom fantasi och kreativ förmåga kan alla 
människor utvecklas och det sker ett skapande som inte har någon motsvarighet i den verkliga 
världen. Det uppstår en stimulering sinsemellan och likaså ett behov av utveckling. Vygotskij 
menade att kreativitet är en process där nya saker kommer in i människans värld, både från 
den yttre och den inre världen. Vår hjärna har förmågor att behandla nya uppkomna händelser 
och göra en koppling till det man tidigare erfarit och genom detta skapas nya beteenden och  
förhållningssätt. Det är på detta sätt som människans lärande och utveckling uppstår.  
Människans fantasi byggs upp av sådant som finns i verkligheten och från tidigare  
erfarenheter. Barns fantasier brukar omtalas som rika. Vygotskij framhöll att barnens fantasi-
förmåga var begränsad, eftersom fantasin styrs av erfarenheter och att barn inte har upplevt så 
mycket i sina unga liv. För att ge barnen möjlighet av skapande verksamhet anses det vara av 
stor vikt att det sker ett utvidgande av deras erfarenhetsvärld. Alla fantasier som uppstår har 
ett innehåll av känslomässig karaktär. Det som skapas ur fantasin kan ligga långt från det som 
är verkligt, men de känslor som uppstår genom den är alltid äkta. 

Fantasins emotionella realitet 
Forsberg Ahlcrona (2012) beskriver att Vygotskij menar att de fantasier en människa skapar 
påverkar de känslor som uppstår och trots att det inte är på riktigt så förblir känslorna  
verkliga. Detta uppkallade Vygotskij lagen om fantasins emotionella realitet, vilket förklaras 
att barn tror på det som de upplever känslomässigt. Detta är något som kan uppstå i mötet 
med en handdocka.  

Artefakter och mediering 
Med inspiration av Vygotskij och den sociokulturella teorin skriver Säljö (2000) om vår  
omvärld som kulturen, där alla individer möts i social interaktion. I denna omgivande kultur 
använder vi människor oss av artefakter, både fysiska och intellektuella. Artefakter är fysiska 
redskap, tillverkade av människan, för människan. De intellektuella artefakterna innefattar till 
exempel vår kommunikation genom språket. Ett begrepp som också används är mediering. 
Det innebär att genom dessa fysiska redskap och språkliga artefakter kan omvärlden  
förmedlas till oss. När barn kommunicerar genom sin lek lär de sig om människans  
uppfattningar och handlande i omvärlden. Som ett hjälpmedel att nå förståelse av detta finns 
dessa medierande artefakter. Mediering innebär att individer inte står i direktkontakt med sin 
omvärld utan får förståelse för den genom både fysiska och intellektuella redskap. Vi  
människor försöker hela tiden att nå utveckling genom våra tankar i den omgivande kultur vi 
befinner oss i.  
 
Utifrån ovanstående beskrivning tänker jag mig att handdockan är en artefakt, både språklig 
och fysisk som kan mediera olika budskap till barnen i förskolans verksamhet och berika  
deras lek, lärande och utveckling. En handdocka kan fungera som en förlängning av en  
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människa. Den når ut och möter andra på ett inspirerande sätt. Den fungerar som en hjälp i 
kommunikation och interaktion. Den som har dockan på sin hand är den som sätter prägel på 
dockan, ger den egenskaper och som får möjlighet att leva ut, genom drömmar och fantasier. 

Leken som verktyg 
I det sociokulturella perspektivet påvisar Welén (2009) att alla människor formas socialt och 
kulturellt. Allt beror på vad som finns runt omkring oss. Barn leker för att få sina önskningar 
uppfyllda och leken ses som ett verktyg för att kunna släppa sina tankar om nuet. Genom lek 
kan barnen övas i sociala regler och det samspel som uppstår är en viktig grundpelare i deras 
utveckling. Det som barnen bevarar i sitt minne kan de upprepa i görandet på samma gång 
som de skapar egna individuella beteenden. Barns fantasi utvecklas på ett omedvetet plan och 
detta görs för att kunna hantera verkligheten. 

Den närmaste utvecklingszonen 
Askland och Sataøen (2003) beskriver att ett av Vygotskijs stora intressen var att se på det 
nära samspelet mellan barnen och de vuxna. Den vuxne anses ha rollen som drivkraft i barns 
utveckling. Genom detta utformades två utvecklingszoner: Den aktuella utvecklingszonen 
som visar på de kunskaper och färdigheter ett barn redan besitter vid en bestämd tidpunkt och 
den närmaste utvecklingszonen, som uttrycker den nivå som barnet kan klara att nå med hjälp 
av en vuxen eller ett barn med större kunskap inom området. Denna nivå beskriver det som 
barnet är på väg att utveckla och har potential att uppnå.  
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Metodologisk ansats och val av metod 
 
I det kommande kapitel kommer jag att redovisa metodval, de etiska hänsynstagandena och 
undersökningens reliabilitet och validitet. Här finns en beskrivning av urval, förberedelser och 
genomförande. 

Metodval 
Jag kommer här att presentera vilken sorts undersökning jag har gjort, samt mitt tillväga-
gångssätt. Jag kommer beskriva hur jag gjort mitt urval och hur min undersökningsgrupp såg 
ut. Vidare redovisas mitt genomförande/avgränsning och min materialbearbetning av studien. 
Avslutningsvis kommer en redovisning av studiens trovärdighet. 

Observation som kvalitativ metod  
Stukát (2005) beskriver att när observationer används som forskningsmetod, så ger det bilder 
av hur människor gör i det verkliga livet. En observatör använder sig själv som mätinstrument 
och de kunskaper som inhämtas tas direkt ur sitt sammanhang. Det som sägs och görs  
dokumenteras för att sedan analyseras och tolkas utifrån det område som det forskas på och 
det valda teoretiska perspektivet. De problem som kan uppstå när observation används som 
metod är att det är tidskrävande och att det inte går att utsäga hur människorna känner eller 
tänker. Det är bara möjligt att studera yttre beteenden och dra sina slutsatser utifrån detta.  
 
Franzén (2014) menar att genom att observera ger det kunskaper om människors beteende, 
deras handlingar och samspel med andra individer och ger också en bild av själva kontexten. I 
observationsstudier kommer forskaren tätt inpå det som är tanken att synliggöra. Det är också 
denne som gör tolkningar och får uppfattningar av de upplevelser som träder fram. Det finns 
två olika slags observationsmetoder, den deltagande och den ickedeltagande. 
 
Mitt fokus låg på barnens användande av handdockor i sin lek och ansåg därför att  
observation var en lämplig metod att använda. Jag förde ett löpande protokoll och antecknade 
i en loggbok det som hände i dessa leksituationer. Det jag noterade, renskrevs och samman-
ställdes samma dag, för att inte något skulle falla i glömska. Jag använde mig av den ickedel-
tagande observationsmetoden, eftersom jag höll mig vid sidan av det jag studerade. I min stu-
die utgick jag från den ostrukturerade formen, vilket innebar att jag förde anteckningar på allt 
som jag ansåg hade relevans och var intressant för mitt forskningssyfte och mina aktuella  
frågeställningar. 

Urval  
Min studie utfördes på en förskola, i en barngrupp på 20 stycken barn i åldern 3-5 år. Jag  
valde inte ut några särskilda barn för min studie, mest på grund av att jag upplevde att detta 
skulle begränsa mig. De barn som fattade intresse för handdockorna just där och då, var också 
den grupp av barn som återvände till mig och dockorna. Den utvalda förskolan var en känd 
förskola för mig, då jag haft min senaste verksamhetsförlagda utbildning där, samt att jag har 
vikarierat. Ett av skälen till att jag gjorde detta val var för att jag hade kännedom om att  
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handdockor hade använts av pedagogerna och är ett pågående inslag i verksamheten, om än 
sporadiskt. I min studie ville jag få syn på vad som hände när dockorna bytte händer. Fördelen 
med en känd förskola var att barnen inte kände sig obekväma av att ha mig i närheten.  

Genomförande  
Jag gjorde vissa förberedelser inför min undersökning genom att läsa om tidigare forskning 
och relevant litteratur. Dessa texter behandlade ämnen som handdockor i förskolans verksam-
het och barns fantasilekar, både med och utan handdockor. Jag kontaktade förskolan och  
förskolechefen och fick ett godkännande att utföra min undersökning. Jag sammanställde 
samtyckesblanketter till vårdnadshavarna och alla gav sitt samtycke (Bilaga 1). För att barnen 
skulle få möta några nya handdockor så lånade jag några från andra förskolor. Jag valde ut tre 
tillfällen, tre halvdagar som jag befann mig på förskolan. Jag utrustade mig med  
anteckningsbok, där jag antecknade i löpande text. Min mobil fanns tillgänglig för eventuell 
ljudupptagning, men användes inte under någon av observationerna. Jag ville ha fullt fokus 
mot barnens samspel och mitt skrivande, utan att behöva tänka på något annat. Jag ville  
påverka situationen så lite som möjligt, så därför valde jag att ställa en säck mitt på golvet i 
avdelningens dockvrå. Den var fylld med handdockor och sedan väntade jag på vad som  
skulle ske. 

Avgränsning och bearbetning av material 
Min studie var avgränsad till mitt syfte och mina frågeställningar, att se hur barnen på den 
aktuella förskolan använde sig av handdockor i sin lek. De anteckningar jag gjorde i löpande 
text innehöll mest stödord och förkortningar och krävde en omarbetning. Under mina  
observationer hände mycket kring barnen och handdockorna på en och samma gång. Det  
material jag samlade in var omfattande och till viss del en enda röra. Efter varje  
observationsstund gick jag i genom mina noteringar och transkriberade dessa till en mer  
förståelig och beskrivande text som skulle underlätta för mig i att få syn på teman som  
framträtt. Dessa teman är resultaten av min undersökning som jag presenterar med tillhörande 
analys. 

Tillförlitlighet  
Ett mål är att utomstående personer kan få syn på liknande saker som jag sett och haft som 
utgångspunkter i min undersökning och detta framhåller Patel och Davidson (2003) som  
betydelsefullt i en forskningsprocess. De menar att i kvalitativa undersökningar så krävs inte 
en generalisering av resultaten, för de påvisar endast ett sätt att se på en helhet.  
 
Patel och Davidson (2003) förklarar att när en studie utförs anses det vara av stor vikt att den 
har en trovärdighet. För att kunna säkerställa dess tillförlitlighet riktas fokus mot begreppen 
validitet och reliabilitet. Med validitet menas att studien undersöker det som var tänkt från 
början. Det krävs en logisk analys av undersökningens innehåll utifrån tidigare forskning och 
att det är möjligt att kunna utföra samma studie med en liknande målgrupp och få liknande 
resultat. Med reliabilitet menas undersökningens tillförlitlighet. Vid observationsstudier faller 
reliabiliteten på observatörens förmågor och erfarenheter. Reliabilitet innebär även att om 
studien genomförs igen ska resultatet bli detsamma. I ostrukturerade observationer är det  
vanligt att en forskare lägger in egna tolkningar av vad som händer och sker. Det anses vara 
av stor vikt att den som undersökt noga tänker över de val som gjorts och att det finns en  
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utförlig beskrivning av hela processen. 
Bryman (2011) menar att i kvalitativa studier ökar reliabiliteten om jag som observatör håller 
fast vid min utgångspunkt och det teoretiska perspektiv jag valt för undersökningen. Jag har 
gjort mina tolkningar utifrån det sociokulturella perspektivet. De begrepp som förekommer 
inom detta perspektiv och som relateras till mina observationsstudier har även det stor  
betydelse för validiteten. 
 
Jag har under min studie eftersträvat att erhålla en så hög reliabilitet och validitet som möjligt. 
Observationerna utfördes vid flera olika tidpunkter, i skilda leksituationer och med varierande 
barngrupper. Under de stunder jag observerade fokuserade jag på mina frågeställningar och 
det som inte hade relevans sorterades bort. Roos (2014) framhåller detta som viktigt för att 
öka reliabiliteten, samt att de barn som observeras accepterar min närvaro. Detta ger då en 
högre validitet.  

Etiska hänsynstaganden 
Jag har följt Vetenskapsrådets fyra etiska hänsynstaganden i samband med genomförandet av 
mina observationsstudier, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 
 
Det gavs information om forskningens syfte till alla barns vårdnadshavare, samt en  
beskrivning av observationernas tillvägagångssätt. Det skulle endast göras anteckningar och 
vid behov möjligtvis ljudupptagningar. Informationen vände sig också mot förskolechef och 
de verksamma pedagogerna på den aktuella förskolan. Barnen blev också informerade på så 
sätt att jag talade om att jag skulle titta på deras lek och skriva i min bok. Eftersom barnen var 
minderåriga behövdes vårdnadshavarnas samtycke. De fick alla information att de när som 
helst under studien kunde avbryta sitt barns medverkan om något inte skulle kännas bra. Alla 
vårdnadshavare gav sitt godkännande. Vårdnadshavarna fick min underskrift på att det  
material jag insamlade skulle behandlas anonymt och inte kunna härledas till de deltagande 
Verksamheten och de barn som skulle ingå i studien gavs fiktiva namn, så att inga identiteter 
kunde spåras. Likaså fick vårdnadshavarna mitt skriftliga löfte på att det insamlade materialet 
endast skulle användas till det tänkta forskningsändamålet. Materialet skulle endast behandlas 
i mitt examensarbete och i inga andra sammanhang. Under pågående undersökning förvarades  
materialet i ett låst utrymme, så att inga obehöriga hade tillgång till detta. När studien var 
genomförd, granskad och bedömd av universitetet lovades att allt material ska förstöras.  
Examensarbetet, slutversionen kommer dock att vara en offentlig handling. 
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Resultat och analys 
 
Syftet med denna undersökning var att få en förståelse för hur barnen använde sig av  
handdockor och hur de hanterade dem i sin lek. Genom denna undersökning ville jag få  
möjlighet att utveckla kunskaper om barnens syn på handdockan. Jag ville undersöka om 
handdockan kunde fungera som ett medierande redskap för dem. Utifrån syftet valdes dessa 
två frågeställningar:  
 

• Hur kan barn använda handdockan som ett medierande redskap? 
• Vilka lekar framträder när barnen använder handdockor i förskolans verksamhet? 

 
 

I detta kapitel redovisas några av resultaten av min observationsstudie. Inledningsvis kommer 
jag att presentera utdrag ur mitt empiriska material. Jag har tilldelat mina observationer  
namnen: Flygäventyret, Trollkarlen, Giraffen Gaffel, Mamman och Drakarna. De mönster 
som jag kunnat utläsa från mitt material kommer sedan att kopplas till de teoretiska utgångs-
punkterna och den litteratur/forskningsgenomgång som jag har behandlat. Avslutningsvis 
sammanfattar jag mina resultat i slutsatser utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. 

Observation nummer 1 – Flygäventyret 
Leken startar i avdelningens dockvrå. Från den säck jag har placerat ut, plockar barnen upp de 
handdockor de själva valt ut. Under lekens gång förflyttar sig barnen genom avdelningens alla 
rum med sina flygande handdockor. De miljöer och material de stöter på tas med i deras lek 
och det sker en utveckling allt eftersom. Leken pågår under en längre period. I dockvrån  
finner de en liten plastuggla som får rollen som deras bebis. I målarrummet får glitterstenarna 
figurera som dockornas mat, tårthatten skapar kalasstämningen och pappkartonger blir till en 
lekplats. I byggrummet placeras legogubbar på dockornas ryggar. Niklas och Tim ska flyga 
iväg med sina ugglor som de har döpt till Nattugglan och Morgonugglan. De talar om för  
Lucas som valt en pingvin att pingviner inte kan flyga. De flyger bara genom vatten. De  
konstaterar att det tyvärr inte finns fler handdockor som flyger, så Lucas väljer en ekorre. De 
två andra menar då att en ekorre faktiskt kan flyga, för de flyger mellan träd och styr med sin 
svans. Inne i målarrummet kommer de överens om att deras bebis fyller år och att de ska  
bygga en lekplats till den i present. Deras handdockor bygger med pappkartongerna och  
Lucas ekorre fungerar som en lyftkran. Under lekens gång berättar de hela tiden vad som 
kommer att hända härnäst, exempelvis ”då byggde du här, och jag passade bebisen när den 
sov”. Tim föreslår att de behöver kalasmat och andra grejer och Niklas hämtar glitterstenarna 
och tårthatten. ”Då lekte vi att stenarna var frön, för det är bra mat för ugglor och ekorrar”. 
Niklas säger att Morgonugglan var trött nu, eftersom det var natt. Leken fortsätter in i  
byggrummet. ”Nu blev min nattuggla en flygmaskin”, utbrister Tim och de låter några  
legogubbar få flyga med deras handdockor. 

Observation nr 2 - Trollkarlen 
Doris har pippidockorna, en på vardera handen och leker att de viskar med varandra. ”De har 
hemlisar”. Natanael försöker göra detsamma med Mussedockorna men misslyckas. Natanael 
väljer att ta på sig trollkarlsdockan. Han tittar väldigt länge i dess ansikte och säger att den är 
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elak men att den vill kramas med Doris pippidockor. Kramkalaset blir lite hårdhänt. Doris tar 
av sina handdockor, sätter sig en bit ifrån och väljer ut Kaninen och Ekorren istället.  
”Trollkarlen ville vara snäll men kan bara vara elak, elak, men han kunde flyga jättefort”, 
säger Natanael som visar. Samtidigt plockar han upp ett leksaksbröd som han vill bjuda  
Kaninen och Ekorren på. De äter upp brödet och gömmer det sedan i ett bilgarage för att  
påvisa att det är uppätet. Ekorren och Kaninen flyger iväg med Trollkarlen. ”De är kompisar, 
fast trollkarlen är lite bråkig”, menar Doris. ”Då släppte vi honom i lerhögen därborta”, svarar 
Natanael och pekar på docksängen. Natanael startar ett slagsmål mellan Älgen och Musse.  

Observation nummer 3 – Giraffen Gaffel 
Anton kommer fram i rollen som presentatör och hälsar alla välkomna. Elviras handdocka 
Giraffen dyker upp på scenen.”Hej, jag heter Gaffel och jag har varit lite busig. Jag lurade 
Giffel att vi skulle ses på badhuset, men jag smög hit till er istället”. Elvira har förställt sin 
röst och lever in i sin roll. Gaffel fortsätter att berätta om brevet som kom och att det ska bli 
en äventyrsresa till Kurraburraön idag. ”Men bara om alla är sams, lyssnar och inte knuffas 
och bråkar. Annars blir det bara fruktstund och marsch pannkaka ut på gården”, fortsätter 
Gaffel men då har Elvira ställt om sin röst så nu är det Elvira själv som moraliserar inför  
barnen. Till en början var alla barnen jättenyfikna, men nu svalnade intresset ganska fort. De 
slutar att lyssna och vill gå och leka någon annanstans. 
 
Elvira framförde en teater som baserades på en dramasamling som utförts vid ett tidigare  
tillfälle. Detta speglade en händelse som hon tidigare varit med om. Upplevelserna från detta 
tolkar jag som att hon har behandlat i sitt inre medvetande, för att sedan kunna projicera  
tillbaka. 
 
För att få en inblick i denna händelse krävs en närmare beskrivning. 
 
Detta tillfälle var egentligen inte en planerad observation. Jag var på plats på förskolan denna 
dag som vikarie. Under förmiddagen hade avdelningen haft en dramasamling. I inledningen 
på denna samling kom handdockan Gaffel på besök och hade med ett brev, det var en inbju-
dan till barnen om en segeltur till Kurraburraön. Barnen frågade vart Gaffels syster Giffel höll 
hus. Gaffel berättade att han varit lite busig och sagt till Giffel att han skulle till badhuset och 
att de skulle mötas där. Men istället hade han smitit till förskolan för han ville träffa barnen 
själv. Barnen ville gärna följa med till Kurraburra. Men allting blir inte riktigt som planerat. 
Det blev en ganska kort segeltur och Gaffel blev på lite dåligt humör, eftersom barnen inte 
kunde hålla sams. 
 
Elvira hade under dramasamlingen observerat pedagogen med handdockan och gjorde en  
imitation. Hon hade bearbetat denna händelse under en tid och ville nu genom sin handdocka  
berätta hur hon hade upplevt situationen. Elvira gav sin handdocka en relativt arg röst och 
påpekade ett flertal gånger att det är tråkigt när inte sagoäventyr blir av för att några inte vill 
lyssna, medan andra längtar ut på det vilda havet. Pedagogen använde inte exakt samma ord 
under dramasamlingen, men det var snarlika kommentarer. När pedagogen i början av sam-
lingen pratade med barnen endast genom handdockan Gaffel, så lyssnade barnen intresserat. 
När de sedan skulle gå ombord på skeppet och pedagogen tog av handdockan för att de skulle 
hissa segel, så noterade jag att barnen slutade lyssna. Samma sak hände Elvira under sitt spel 
med handdockan. När hon började påpeka för de andra barnen hur man ska vara mot  
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varandra, förändrades hennes röst och hon blev Elvira som moraliserade inför de andra. Då 
valde de flesta av barnen att lämna rummet eller börja leka något annat. Detta skedde under 
dramasamlingen likaså, när pedagogen gick ur sin roll som Gaffel och in i roll som pedagog, 
förändrades hela leken. Det var inte längre ett sagoäventyr och den stämning som byggts upp 
försvann. 

Observation nummer 4 - Mamman 
Engla stressar fram och tillbaka mellan bordet och spisen med sin handdocka som hon kallar 
mamman. Hon dukar. Vid bordet sitter Tyra med en handdocka på sin hand som föreställer en 
flicka och på de övriga stolarna sitter morfardockan och bebisdockan, som de kallar dem. 
Engla säger att det är bråttom och att alla måste äta upp nu. Hon tilltalar Tyra och hennes 
docka som lillasyster. Tyra har en trumpen min och lägger handdockans huvud på  
bordskanten. ”Jag är inte hungrig”, säger hon. Englas docka börjar vifta med armarna och 
säger ”drick din mjölk, sen måste vi åka till dagis. Mamma ska på ”gifting” i kyrkan. Du  
kunde inte följa med. Mamma ska göra sig fin och sen ska hon dansa”. Engla tar på sig  
klackskor och en sjal, handdockan får en fin näsduk runt halsen. Tyra börjar låtsasgråta och 
hennes docka ligger kvar på bordet bland koppar och fat. 

Observation nummer 5 - Drakarna 
Tim och Linus leker med dockorna som de kallar Röda draken och Svarta draken. Till en  
början är Linus mest åskådare och följer de andras lek med dockan på sin hand. Flickornas 
hästlek utspelar sig under bordet och pojkarna håller till på bordsskivan. Elviras hästdocka är 
mamman och Majas är storasyster. Hästmamman säger ”Vi måste försöka döda draken,  
annars blir det aldrig lugn och ro”. Storasyster undrar hur. Plötsligt dyker Tim upp med den 
röda draken och säger ”Jag bet mamman så hon dog”. Storasyster undrar om det gick bra med 
mamman. ”Det gick bra, jag dog bara en liten stund”. Tim säger att om de vill besegra den 
giftiga draken så måste de stänga in den i lådan, för då tappar den rösten och dör. Flickorna 
tittar på varandra och Maja säger att hon vill leka prins och prinsessa i stället. Tim försöker få 
med dem i leken och säger ”Den röda var inte så farlig, den hade bara en framtand. Nu blev 
den sjuk och dog. Ni kan grilla mig, drakkött är gott!” Flickorna grimaserar och säger att de 
vill leka själva nu. De går in i mysrummet. Linus tar upp den röda draken. Tim säger att han 
inte kan vara den för den är grillad. Linus väljer den blåa och Tim den svarta. Linus säger 
”Min drake var kung av Akackaboto”. Tim säger ”Vi lekte att våra drakar tränar mot  
varandra. Nu slog jag dig, men bara lite. Det onda går över, det är ingen fara”.  
 
I nästa avsnitt kommer jag att analysera/tolka mitt material med utgångspunkt i det  
sociokulturella perspektivet, samt från Knutsdotter Olofssons lekforskning.  

Transformation – Medierande redskap – Den närmaste 
utvecklingszonen 
Utifrån observation nummer 1 Flygäventyret, kan jag utläsa att barnen använder sina tidigare 
kunskaper för att ta leken ett steg vidare. I barnens lek med djurhanddockorna visar två av 
pojkarna på sina kunskaper om djur och natur och delar med sig, utan att verka styrande. Det 
sker ett öppet mottagande av denna kunskap och leken utvecklas och tar en ny vändning.  
Detta kan jag koppla till Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen (Askland &  
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Sataøen, 2003). Barn lär av de som kan lite mer och på så sätt sker en utveckling. I deras lek 
finns inga bestämda regler, utan barnen skapar leken allt eftersom den pågår. Fantasierna  
avlöser varandra. I handdocksleken transformeras föremål och förvandlas till något nytt, en 
handdocka blir en lyftkran eller en flygmaskin och stenar blir till frön. Detta skriver  
Knutsdotter Olofsson (2003) om, att när barn leker kan allt genomgå en transformation: de 
själva, lekmaterialet och den omgivande miljön. Det som saker ser ut att vara, blir till något 
helt annat tack vare barnens fantasiförmåga. Det som finns omkring oss, möter vi utifrån det 
som skapats i våra tankar. På så sätt fungerar handdockan som ett medierande redskap för 
barnen genom att ge dem budskap om hur vår omvärld fungerar (Säljö, 2000 & Forsberg 
Ahlcrona, 2012).    

Leksignaler 
I observation nummer 2 Trollkarlen gjordes upprepade försök att få igång en lek. Barnen  
upplevdes inte kunna uppfatta varandras intentioner till lek fullt ut. Här förhöll sig ena parten 
pådrivande och den andra nästintill passiv. De sökte min ögonkontakt under flera tillfällen, 
kanske för att de förväntade sig att jag skulle delta i deras lek. Natanael valde sina dockor 
med stor omsorg och tittade länge i deras ansikten. När de hamnade på hans hand vaknade 
fantasin och han försökte locka med sig Doris i leken. Detta påvisar att det finns skilda sätt 
hur barnen kan ta till sig handdockor i sin lek. Forsberg Ahlcrona (2009) beskriver hur en 
handdocka ”blir något” genom att den som använder den besjälar den. Genom sitt uttryck kan 
den ge barn inre bilder och budskap som vad som kan hända härnäst. Knutsdotter Olofsson 
(2003) lyfter fram vikten av att barnen lär sig lekens signaler för att kunna leka fullt ut. Det är 
inte alltid barn riktigt förstår varandras lek, men gör ändå försök att kunna. I dessa lekformer 
har jag kunnat urskilja att vissa barn har intagit en mer passiv roll i väntan på förståelse för  
kamraters intentioner med leken. Det är inte alltid detta har lyckats. För att leken ska kunna  
genomgå en förändring och bli en fantasilek menar Knutsdotter Olofsson (2003) att det även 
produceras nytt ur deras minnesbilder. 

Imitation  
Utifrån resultaten i observation nummer 3 Giraffen Gaffel och nummer 4 Mamman, har jag 
kunnat tolka som att barnen ofta kopplade leken till sitt vardagsliv. Leken kretsade kring  
familjen, att vara mamma, alternativt barn och även deras upplevelser från händelser på  
förskolan. Det kan kanske ses ur det perspektivet att familjen och förskolan är trygga platser 
för dem att tillgå och ligger dem närmast. Det uppstod imitationer ur barnens verkliga liv. Det 
som barnen möttes av dagligen låg i fokus. Barn tycker om att inta en vuxenroll i leken, vare 
sig det är den egna mamman eller en pedagog på förskolan. Dessa imitationer kan vara både 
av positiv och negativ karaktär såsom minnesbilder från stunder av glädje, men även från 
händelser som gjort barn besvikna eller ledsna. Detta med imitationslek lyfter Knutsdotter 
Olofsson (2003) fram i sin lekforskning som en reproduktion av tidigare händelser som  
upprepas. För att barnens lek ska kunna ta steget mot en fantasilek menar hon, att det även 
måste produceras något nytt ur barnens minnesbilder. I dessa två leksekvenser tillfördes inget 
nytt och handdockorna sågs inte kunna förmedla något budskap, så leken stannade av. 
 
I observation nummer 3 Giraffen Gaffel fick barnen möta Elvira med handdockan Gaffel. Det 
skulle kunna ses som att Elvira upplevde en besvikelse över den tidigare uteblivna  
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dramasamlingen och ville försöka återuppta den. Genom sin handdocka fick Elvira barnen att 
känna igen sig och hon lyckades fånga deras intresse och uppmärksamhet. När hon gick ur sin 
roll och tillrättavisade sina kamrater, så svalnade intresset. Handdockan kunde inte förmedla 
några vidare budskap. Detta framhåller Forsberg Ahlcrona (2012) som viktigt i användandet 
av en handdocka. En handdocka får aldrig moralisera inför barnen. Då mister den sitt  
förtroende.  
 
I observation nummer 4 Mamman fick handdockorna representera en hel familj runt ett  
frukostbord. Mammarollen som föreställde Engla och hennes docka var den som var mest  
framträdande. Det verkade ske en dubblering hos barnen. Deras handdockor figurerade som 
en kopia av dem själva och tilldelades en nästintill passiv roll. Trots detta framhölls vissa  
egenskaper hos barnen som medierades över i handdockan. Dockan utförde samma  
rörelse- och känslomönster som den som hade den på sin hand. Vid en första analys av denna 
observation såg jag en ganska stillastående och kortvarig lekprocess och att det inte hände så 
mycket.  

Fantasi – Verklighet 
Observation nummer 5 Drakarna ansåg jag visade på ett sätt där barnen försökte kombinera 
två olika slags lekar, den ena en lek som låg nära de medverkande barnens verklighet med 
familjetema och den andra som tog ett stort kliv ifrån den. Genom den kommunikation som 
uppstod mellan barnen så försökte pojkarna få flickorna att acceptera deras lek och i nästa 
steg valde de att anpassa sin lek till flickorna istället. Trots dessa försök nådde de ingen större 
framgång. Det erbjöds en massa alternativ och ändringar i leken för att få till något gemen-
samt. De hade skilda intentioner i leken och strävade åt varsitt håll. Handdockorna väckte 
varierande associationer och barnen sökte efter olika upplevelser i sin lek utifrån sina egna 
erfarenheter.  

Flickor – Pojkar 
Samtliga av resultaten i studien visar på skillnader mellan flickor och pojkar i deras  
handdockslek. Pojkarna har haft ett helt annat förhållningssätt till dockorna. De har tagit in 
dem i sin lek och dockan har givit dem inspiration till ett nyskapande. Flickorna har följt ett  
förutbestämt tema och har hållit fast vid det. Det upplevdes finnas ett färdigt manus innan 
leken ens började och deras handdockor gavs roller ur verkligheten.   
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Sammanfattning 
Resultat och analys visar att: 
 
 

• I barns lek med handdockor uppstår ofta imitationer. De reproducerar vardagslivet,  
sådant de sett och upplevt. 

 
• Fantasileken utmanas med en handdocka. Barn kan transformera tid, rum, platser och 

olika objekt.  
 

• Leksignaler är svåra för vissa barn att förstå. Ett användande av en handdocka i leken 
kan upplevas som svårare för vissa barn och ett tydliggörande för andra. 

. 
• Beroende på barns olika erfarenheter så formas leken med handdockorna. Barnen  

använder sig av tidigare händelser som upprepas. 
 

• Flickors och pojkars handdockslek skiljer sig åt.  
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Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras undersökningens resultat, metod, slutsatserna av min studie och vad 
som kan läras av min studie. Slutligen presenterar jag förslag till vidare forskning. 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med min studie har varit att få en förståelse för hur barnen kan använda sig av  
handdockor och hur de hanterade dem i sin lek. Utifrån mitt syfte hade jag dessa  
frågeställningar: 
 

• Hur kan barn använda handdockan som ett medierande redskap i sin lek? 
• Vilka lekar framträder när barnen använder handdockor i förskolans verksamhet? 

 
Samtliga observationer utgår från Forsberg Ahlcronas (2009) begrepp puppet play, vilket  
menas med barnens lek med handdockor och detta benämner Knutsdotter Olofsson (2003) 
som den projektiva leken, den lek som innefattar dockor eller figurer. Denna lekform  
beskriver hur barnen för sina egna tankar och känslor genom dockan och låter den leva ut för 
deras räkning. Detta har jag ansett blivit synligt under mina observationer. Barnen agerar  
genom sin docka och försätter sig själva vid sidan av. I denna lekform blir allting möjligt, det 
finns inga gränser. I barnens lek med handdockor framträdde tydligt hur de berättar sig genom 
sin lek. De talar inte om vad som ska ske utan vad som redan gjorts. Exempel på detta: ”Nu 
blev min uggla en flygmaskin”(observation nummer 1). Detta lyfter Knutsdotter Olofsson 
(2003) fram som ett sätt för barnen att säkra sin lek. Det som redan gjorts kan inte ändras på. 
 
Under mina observationer har jag kunnat tolka barnen i deras lek med handdockor utifrån den 
sociokulturella teorin. Barnens fantasier och kreativitet kan väckas genom en handdocka.  
Deras inre och yttre världar möts i interaktion. Saker de upplevt tidigare kopplas samman med 
det som sker i nuet och det uppstår en utveckling i deras lek för att kunna få ett grepp om  
verkligheten. Att leka är att besitta fantasiförmåga, men de känslor som uppstår genom den är 
alltid äkta. Barnens erfarenhetsvärld är begränsad, men i och med deras sociala samspel i  
leken sker ett ständigt skapande och ett utbyte av nya erfarenheter. De barn som upplevt och  
erfarit mer besitter en rikare fantasiförmåga, men det uppstår ett utvecklande av den förmågan 
i deras gemensamma lekar (Vygotskij, 2006). 
 
Jag anser att alla barn besitter en fantasiförmåga, men det är inte alla som vet hur de ska  
hantera den och lekförmågan kan begränsas. Det finns de barn där fantasin flödar och det 
finns inga som helst begränsningar i vad som kan hända. De kan med lätthet dela med sig och 
ge inspiration till andra i sin lek. Barnen upplevs kunna vara mer eller mindre mottagliga för 
detta.  Det finns mycket som kan ha en inverkan på barns fantasiförmåga. Jag tänker mig att 
miljö och material påverkar barnen i olika riktningar och att även vem de leker med spelar 
stor roll. En handdocka kan försvåra leken och dess leksignaler för vissa barn. Under mina  
observationer har jag kunnat se att dockan ibland får en passiv roll och endast fungerar som 
ett objekt. Jag delar Vygotskijs uppfattning om att de barn som har fler erfarenheter innehar 
en starkare förmåga att fantisera för det tycker jag har framkommit ur mina observationer. 
Dock funderar jag över begreppet att barnens känslor i lek alltid är äkta. I barns lek med 
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handdockor får jag känslan av att en handdocka kan frammana känslor som är påhittade just 
för att kanske uppfylla ett syfte där och då.  
 
Jag har utifrån min undersökning kunnat tolka det som att barn reagerar på olika sätt inför 
handdockor. De flickor som tillhörde mellangruppen i ålder, tog gärna med sig handdockorna 
i sin lek och valde oftast de som liknade människor. Deras lek utspelade händelser som låg 
nära vardagen. Det lektes exempelvis familj och laga mat. De använde ofta handdockan som 
en kopia av sig själv, de blev inte ett med dockan, utan det skedde en dubblering. Det som de 
själva gjorde, gjorde även dockan. Jag blev lite förbryllad över denna dubblering och undrar 
över om det kan bero på att dockans uttrycksform inte var tillräckligt stark och att barnen bara  
använde dockan som ett komplement till att förstärka sin egen roll i leken. Jag upplevde det 
som att fokuset inte låg på dockans förmågor och egenskaper. Handdockan upplevdes inte 
tillföra något i deras lek, utan leken hade kunnat skett utan en handdocka närvarande.  
Kanske berodde det hela på att handdockan blev mer ett hinder än en möjlighet att utveckla 
leken vidare?   
 
De äldre pojkarnas lek med handdockorna tog ett rejält kliv i från de vardagliga situationerna 
som möjligt. De valde bort människodockorna och tog utan tvekan till sig djurdockorna.  
Leksekvenserna varade under lång tid, var mycket innehållsrika och återkommande. Deras lek 
förflyttade sig genom avdelningens alla miljöer och på så sätt tillfördes hela tiden nytt  
material. Glitterstenarna i målarrummet blev handdockornas mat. I byggrummet förvandlades 
dockorna till flygmaskiner med legogubbar på ryggen. I dockvrån utvecklades leken till ett 
födelsedagskalas. Deras handdockor talade till varandra och de gav dem namn, olika  
egenskaper och roller. Allt utspelade sig i fantasins värld, men det påvisades också att de  
kunskaper barnen hade om djur och natur var viktiga. Exempel på detta: en pingvin kan inte 
flyga, men en ekorre kan. Ekorrar flyger från träd till träd och styr med sin svans. Det finns 
olika slags ugglor, nattugglor och morgonugglor. Ekorrar bor i träd och äter frön (observation 
nummer 1 Flygäventyret). 
 
Min undersökning utgick inte från att se på barnens lek med handdockorna ur ett  
genusperspektiv. Det är ändå något som jag valt att lyfta fram som ett resultat beroende på att 
jag kunde urskilja det i samtliga observationer. Jag fokuserade endast på det mitt syfte och 
mina frågeställningar riktades emot. Eftersom denna upptäckt gjordes relativt sent i min studie 
behandlas ingen litteratur i genuspedagogik, mitt arbete var i princip färdigt när jag fann detta 
återkommande mönster. Att människor upplever på olika sätt grundar sig i personliga  
erfarenheter och intressen. Jag tänker som så att det är samhället som formar och påverkar oss 
i vårt handlande. Ofta talas det om att flickor kopplas samman med ”duktighetstermer”, att de 
kan och vet lite mer. Kanske blir de därför influerade av detta även i sin lek? Kanske är det så 
att de har ett större intresse av att få förståelse av vad det verkliga livet egentligen handlar 
om? De lever sig in i vuxenrollen med sin docka för att få ett bredare perspektiv i den faktiska 
världen. Hur fungerar vuxna och varför agerar de som de gör? Pojkarnas handdockslek  
lämnade gärna verkligheten och kunde sväva ut i fantasin, där ingenting förblev omöjligt. 
Kanske söker de svaren där, eller så leker de för själva upplevelsens skull?  
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Utifrån min studie om barns lek med handdockor har jag ansett mig kunna utläsa detta: 
 
Barn leker för att kunna förstå, både den faktiska och fiktiva omvärlden. 
Barn leker för att lära, återuppleva och skapa nytt. 
Barn leker för att kunna utvidga erfarenheter och kunna träda in i fantasin. 
I barns lekar finns alltid spår av verkligheten. 
 
I barns lek med handdockor inryms olika sätt att se på dockan och sin egen verklighet. Barns 
tidigare erfarenheter spelar en viktig roll. Ju äldre barnen är, desto rikare är deras  
upplevelse- och erfarenhetsvärld. Detta leder dem till att även få en utökad fantasi- och  
föreställningsförmåga (Vygotskij, 2006). De kan få sin handdocka att agera genom dem själva 
och förblir ett med dockorna. De lekformer jag har kunnat utläsa från mina observationer 
finns med all säkerhet representerade i alla barns lekar och inte endast i handdockslek. Men 
en handdocka är mer än bara ett fysiskt objekt, utan kan användas av barn som ett 
intellektuellt redskap i kommunikation och samspel (Säljö, 2000). 
 
De resultat som framkommit ur min studie i förhållande till dess frågeställningar ger en bra 
insyn i barnens olika lekformer med handdockan. Forsberg Ahlcrona (2009) framhåller att det 
är dockan som utför handlingarna, det är dockan som talar och det är den som är  
huvudrollsinnehavaren. Barnen kan identifiera sig med dockan och för sina tankar och känslor 
genom den. Beroende på hur barnen kan ta till sig handdockan genom ett besjälande så sker 
detta på skilda sätt. Antingen blir barnen ett med sin docka eller försätter sig själv vid sidan 
av. De mest framträdande lekformerna har varit imitationen och transformationen. Jag har 
förundrats över barnens förmåga att kunna förvandla och förtrolla i sin lek med  
handdockorna. Barnen påverkas av de miljöer och material de har omkring sig. Alla dessa har  
förmedlande effekter och skickar budskap så att barnen kan berikas med allt från fantasi  
till verklighet. Barnen får ökad förståelse för sin omvärld och vill lösa livets mysterier. De har 
genom handdockorna imiterat sådant som de sett, upplevt och som satt sina spår. Barnen och 
handdockorna har gestaltat sådant som de haft viljan att återuppleva eller något som de vill 
försöka förstå. I leken har dockan kunnat guida barnen i både fantasi och verklighet.  
    
Ur ett sociokulturellt perspektiv framhålls imitationsleken som ett återspeglande av tidigare 
händelser och försök att kunna få en förståelse för varför saker och ting blev på ett visst sätt. 
Genom sina imitationer bibringar sig barnen nya kunskaper (Vygotskij, 2006).  
Under min studie har jag även mött de barn som har lite svårare för att ta till sig  
handdockorna. Jag tolkar det som att när dessa barn valde sina handdockor, så gjordes det helt 
slumpmässigt. De tog sig inte tid att beskåda dess uttrycksform eller så väckte den inga  
associationer hos barnen. Ofta varade dessa lekar inte så lång tid, utan det var endast korta  
sekvenser. I dessa lekar förstod jag det som att barnen hade svårigheter med att uppfatta  
varandras intentioner och agerande. Under min undersökning kunde jag även utläsa att de 
barn som var rika på erfarenheter från verkligheten visade sig vara högt belönade med fantasi 
i sin lek. Barnens handdockslek kan skapa en länk till det förflutna och även en bro till  
framtiden. 

Metoddiskussion 
Jag ville genom min studie synliggöra barns olika lekformer med handdockor och få en  



 

21 
 

förståelse för hur de kan använda handdockan som ett medierande redskap. Jag anser mig ha 
valt rätt undersökningsmetod eftersom jag ville se vad, hur och varför barnen lekte som de 
gjorde. Att studera och dokumentera barns lek med handdockor utförs enklast genom att vara 
dem nära och aktivt lyssna. Men jag kan erkänna att det är en konst att kunna observera fullt 
ut. Jag upplevde det ibland svårt att hinna med att anteckna, det är ett flöde av händelser som 
uppstår när barn är djupt inne i sin lek. Under min studie har jag haft full förståelse för att jag 
som observatör med all säkerhet har påverkat barnen på ett eller annat sätt. Detta är något som 
jag funderat mycket på under denna tid. Under de stunder jag befunnit mig på förskolan för att 
studera barnens lek, så har jag ibland fått gå ur rollen som observatör. Vissa barn har bett mig 
om att få leka ifred och då har jag accepterat detta. Andra gånger har barnen velat ha med mig 
i sin lek och då har jag deltagit och lagt mina anteckningar åt sidan för att ta upp arbetet vid 
ett senare, mer passande tillfälle. Jag har försökt eftersträva noggrannhet i min studie på så 
sätt att mitt syfte och mina frågeställningar har varit den ständiga utgångspunkten, så att jag 
kan påvisa att studien undersöker det som var tänkt. Jag har även lagt stor vikt vid att beskriva 
så utförligt som möjligt genom hela studiens förlopp, gjort kopplingar till tidigare forskning 
och den litteratur som ansågs vara relevant. Mitt insamlade material tolkades för att  
synliggöra barnens olika lekformer med handdockor, och hur handdockorna användes som ett 
medierande redskap för att förstå omvärlden. Jag har också reflekterat kring det att min  
undersökning hade kunnat bli på ett helt annat sätt om jag valt en annan förskola, som inte var 
känd för mig eller om jag haft möjlighet till mer tid att studera barnen. Hur hade det sett ut om 
jag valt fler förskolor eller om jag medvetet hade valt en förskola som aldrig hade arbetat med 
handdockor? Jag har försökt eftersträva noggrannhet i min studie på så sätt att mitt syfte och 
mina frågeställningar har varit den ständiga utgångspunkten, så att jag kan påvisa att  
studien undersöker det som var tänkt. Jag har även lagt stor vikt på att beskriva så utförligt 
som möjligt genom hela studiens förlopp, gjort kopplingar till tidigare forskning och den  
litteratur som ansågs vara relevant. Genom mina frågeställningar och mitt syfte ville jag lyfta 
fram och belysa barns lek med handdockor. Mina tolkningar visar inte på generella sanningar, 
utan framhåller bara mitt sätt som enskild observatör att se på detta fenomen.  
Naturligtvis har de teoretiska utgångspunkterna och den litteratur jag bearbetat färgat mitt  
seende på insamlat material, min analys och de slutgiltiga resultaten. 

Slutsatser och lärdomar av studien 
Denna studie har varit inspirerande och fylld av lärdomar. Jag har fått möjlighet att träna på 
att studera och dokumentera barns lek i förhållande till handdockor. Att observera barn är 
ingen enkel metod, men fungerar bra när det kommer till att försöka synliggöra olika  
förhållningssätt. Eftersom jag själv använder mig av egna dockor i förskolans verksamhet för 
att berika barns lärande och utveckling, så har jag nu kunnat se på barnens upplevelser med 
nya ögon. Mitt fortsatta arbete med handdockor i förskolans verksamhet och som framtida 
förskollärare kommer förmodligen att ta nya vändningar i och med att jag har fått förståelse 
för att barn reagerar olika inför en handdocka. Handdockslek lockar inte alla barn, medan 
andra uppslukas av dem. Några barn ser handdockan endast i rollen som skådespelare på en 
scen, några leker med dem som vanliga dockor och andra skapar otroliga fantasivärldar 
tillsammans med dem. Innan jag startade upp min studie erkänner jag att jag hade känslan av 
att handdockan mest skulle tilltala de yngre barnen, men under undersökningens  
genomförande kom jag fram till den insikten att så var inte fallet. De äldsta barnen var de som 
hade förmågan att skapa genuina lekvärldar med dessa redskap, de kunde med lätthet inta en 
roll med handdockan och kommunicera genom den. De yngsta ville helst att jag skulle  
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använda dockan eller lekte med den som en vanlig docka utan trä den på sin hand, alternativt 
bygga upp en scen och spela teater med den. Jag trodde även att flickorna skulle vara mer  
intresserade, men jag hade fel även på denna punkt.  

Förslag till vidare forskning 
Jag har i mitt undersökande fått syn på barnens olika lekformer med handdockor som  
deltagare och hur de kan använda en handdocka som redskap för att förstå sin omvärld. I min 
studie uppmärksammade jag skillnader mellan flickors och pojkars lek med handdockor och 
även beroende på vilken åldersgrupp barnen tillhörde. En observationsstudie av barns lek med 
ett fördjupande i handdockor ur ett genusperspektiv och med kanske andra teoretiska  
utgångspunkter är mitt förslag till vidare forskning.  
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Bilaga 1 
 
Samtyckesblankett 

 
Jag heter Carina Källvik och läser till förskollärare på Karlstads universitet, samt vikarierar på 
ert barns förskola. I vår kommer jag att skriva mitt examensarbete med tema lekpedagogik 
och det undersökningsområde jag har valt är: Handdockor i förskolans verksamhet.  
 
Mitt syfte med denna undersökning grundar sig i mitt personliga intresse av handdockor i 
möte med förskolans barn. Jag vill genom min undersökning få syn på hur barn leker med 
handdockor och hur dockorna kan berika och utmana barns lek och lärande.  
 
Studien kommer att utföras genom observationer utan videoinspelning. Jag kommer att föra 
anteckningar och eventuellt göra ljudupptagning för att jag inte ska missa några kommentarer.  
För att kunna genomföra min undersökning så behöver jag vårdnadshavarnas godkännande 
för att kunna studera barnens lek. Jag har fått förskolechefens godkännande att genomföra 
denna undersökning.  
 
                                __________________________ 
 
 
Jag samtycker härmed till att mitt barn deltar i denna studie och är införstådd i studiens syfte. 
Deltagande är frivilligt. Jag kan närsomhelst välja att avbryta mitt barns medverkan. Mitt barn 
och verksamheten kommer att garanteras anonymitet i denna undersökning, mitt barns  
identitet kommer att ges ett fiktivt namn om någon kommentar används i studien. 
 
De uppgifter som samlas in kommer endast att handhas av den student som utför studien. 
Uppgifterna garanteras en förvaring i ett låst utrymme så att inga obehöriga får tillgång till 
detta material och kommer endast att användas i denna undersöknings syfte. Jag är dock  
medveten om att slutversionen är en offentlig handling. 
 
 
Ort/datum:_____________________________________________ 
 
 
Barnets namn:__________________________________________ 
 
 
Vårdnadshavare:_______________________________________ 
 
 
Student:_______________________________________________ 
 
Om ni har några frågor, så får ni gärna kontakta mig. 
Mobil: XXXXXXXXXX 
Mail: XXXXXXXXXXXXX  Med vänliga hälsningar, Carina Källvik 


