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Resumé 

Dette bachelorprojekt omhandler dukken som pædagogisk redskab, med 

fokus på den sociale og følelsesmæssige udvikling i dagtilbud.  

Dukken er analyseret ud fra empiri, i form af kvalitative interviews og en 

video. Projektets teoretiske afsæt består i Winnicotts teori om 

overgangsobjektet og det potentielle rum. Legen er central i beskrivelsen 

af dukkens potentiale og der fokuseres på dukkens potentialer i det 

pædagogiske læringsmiljø. Dukkens adgang til barnet vurderes som 

særligt og min erfaring og hypotese om dukken, giver en velfunderet 

begrundelse for projektets problemformulering. Den underliggende 

æstetiske læreproces som dukken repræsentere analyseres, særligt i kraft 

af æstetikkens kommunikative egenskaber til, med og om følelser. 

Til sidst perspektiveres der til andre måder, dukken kan benyttes på, ud 

fra denne opgave og forslag til videre forskning omkring dukken. 
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Indledning: 

Vi lever i en tid, hvor det moderne menneske bliver mere og mere 

digitalt. Selv pædagoguddannelsen er mere digital og der er mange 

sproglige og digitale måder, at blive uddannet til pædagog på. På 

pædagoguddannelsen har de æstetiske og praktiske fag været en stor 

mangel. Det er en skam da vi i det æstetiske, dramatiske og kreative kan 

sige det usigelige (Sørensen, 2011). 

Vi har at gøre med et unikt personligt sprog, som kan bearbejde den 

verden vi er i. Som pædagog, skal vi kunne rumme og understøtte barnet 

følelsesmæssige udvikling. Både fordi børnene skal have mulighed for at 

bearbejde følelser og oplevelser, bl.a. fra kulturen i samfundet, hjemmet, 

institutionen og helt ind i de indre følelser, som kan opstå i legen. At tale 

om følelser i den pædagogiske praksis, kan være udfordrende eller 

overvældende for både børn og voksne, og nogle børn kan være svære at 

åbne op for. Det kan være aggression, hvilket familieterapeut Jesper Juul 

mener, er et overgreb på barnet at undertrykke. Han beskriver at 

aggression kun fører til vold, hvis det bl.a. bliver ignoreret og ikke taget 

alvorligt (Schmidt, 2013). Dette projekt handler ikke om aggression, men 

om at tage alle følelser alvorligt og her undersøges dukkens potentiale, 

med barnets følelsesmæssige udvikling. Jesper Juul beskriver også, at 

børnene skal blive bevidst om deres følelser, om de ydre og indre 

reaktioner og opleve, at de får en accept af disse. Det giver barnet en 

selvfølelse, som giver kompetencer til at sige ja og nej når det er 

hensigtsmæssigt. Dette er nødvendigt for barnets sociale velbefindende 

og mentale sundhed (Juul, 2013). Et fokus på det sociale og 

følelsesmæssige med dukken er derfor, med en særlig opmærksomhed 

på, at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø, som børnene trygt kan 

udvikle sig i. 

Den fascinationsværdi dukken besidder er for mig magisk. Jeg har oplevet 

dukkens magi personligt og set den hos børn. Min interesse er stor for at 
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undersøge, hvorfor dukken er så virkningsfuld og hvad børnene kan få ud 

af samspillet med dukken. 

Hypotese 

Jeg har undersøgt dukken, som pædagogisk redskab ud fra tesen om, at 

dukken er magisk i sig selv og den menneskelige spejling den 

repræsenterer. Dukken skaber nærmest helt automatisk, en særlig grad 

af tillid og nysgerrighed på dukken, som subjekt og objekt. 

Det er min oplevelse at dukken, i pædagogisk praksis, ikke er et redskab 

pædagoger bruger særlig meget og nogle udtrykker, at det kan de ikke 

mestre og det opleves som grænseoverskridende. Jeg vil gerne 

demonstrere og argumentere for, at arbejdet med dukker, som 

pædagogisk redskab er både virkningsfuldt, meningsfuldt og et didaktisk 

bevidst pædagogisk redskab, på trods af at det kan kræve lidt øvelse, så 

er det energien værd. Det er et redskab som pædagogen kan bruge i 

mange situationer og derfor er det min påstand, at dukken kan bidrage til 

pædagogens praksis, både i den pædagogiske hverdag og i planlagte 

aktiviteter. 
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Problemformulering: 

Hvordan kan pædagoger i dagtilbud bruge hånddukken i strukturerede 

aktiviteter, med fokus på barnets sociale udvikling. 

Hvilke kompetencer kræver det af pædagogen at bruge hånddukken? 

Hvilket potentiale kan hånddukken have i det pædagogiske læringsmiljø i 

dagtilbud, med fokus på den følelsesmæssige udvikling? 

Uddybning og afgrænsning af 

problemformuleringen 

§ 7 i dagtilbudsloven: Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, 

udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, 

hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et 

børneperspektiv (Børne og Socialministeriet, 2018). 

Problemformuleringen tager udgangspunkt i ovenstående § 7 fra 

dagtilbudsloven. Dog er der udeladt et større fokus på trivsel, dannelse og 

børneperspektiv, selvom aktiviteter med dukken som redskab, også 

formodes at kunne fremme og indeholde disse formål. 

Et stort fokus i projektet er på børns sociale kompetencer i dagtilbuddet, 

her i form af leg og læring, i at handle og orientere sig som et 

demokratisk menneske (Børne og Socialministeriet, 2018). 

Det pædagogiske læringsmiljø er beskrevet i den styrkede læreplan, som 

rammen for børns trivsel og læring og at det er centralt i arbejdet med 

den pædagogiske læreplan (Børne og Socialministeriet, 2018). Derfor vil 

jeg komme ind på dukkens potentiale sammen med pædagogen, i 

styrkelsen af det pædagogiske læringsmiljø. 

Det kan umiddelbart se ud til at dukken kan indgå i alle læreplanens 

temaer. Jeg vil dog i dette projekt have fokus på enkelte udvalgte 

læreplanstemaer, som dukken kan indgå i. Herunder: social udvikling og 

kultur, æstetik og fællesskab. I sidstnævnte er det særligt i forhold til den 
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æstetiske dimension med kobling til følelser, som beskrevet i 

problemformuleringen. 

Jeg har en stor interesse for æstetiske læreprocesser og hvordan det 

påvirker børnenes sociale og følelsesmæssige udvikling som mennesker. 

Æstetiske læreprocesser er meget bredt og jeg har valgt, at gå i dybden 

med dukken som pædagogisk redskab. Jeg har fokus på børnehavebørn 

og jeg vil undersøge dukken, som helhed og to specifikke perspektiver, 

som svar på problemformuleringen. 

Dukken som spilles af pædagogen for, til og med børnene. Dette 

perspektiv vil være det primære fokus. 

Dukken som spilles af børnene i interaktioner med hinandens dukker, for 

eller med pædagogen. Dette er et mindre fokus men det ses som et 

vigtigt perspektiv i svaret på problemformuleringen, da dukken også kan 

noget andet når den spilles af barnet. 

Pædagogens kompetencer med hånddukken, undersøges ud fra hvilke spil 

tekniske færdigheder det kræver og hvilket faglig pædagogisk blik, 

dukken kan ses med. 

Dukken er i denne sammenhæng ikke et kønsbestemt objekt som f.eks. 

pigers dukke lege. Dukken har i dette projekt det formål, at understøtte 

og udvikle de sociale kompetencer og den følelsesmæssige indsigt i sig 

selv og andre. Dukkens potentiale er bredt, der kunne emner som sprog, 

den kropslige kommunikation og dukketeater også vælges. Dette vil blive 

for bredt i dette projekt. 

Jeg vil ikke gå i dybden med den skabende proces af dukken, men have 

fokus på det der sker, når dukken er skabt til live, enten af børnene selv 

eller af barnets frie valg af de dukker, der er til rådighed eller dukken som 

spilles af pædagogen. 
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Relevant forsknings- og praksisviden 

 

Jeg vil her præsentere min valgte forskning som berøre mit projekt. Jeg 

har valgt to nationale forskningsprojekter, som er ret forskellige, for at få 

en så differentieret og bred viden som muligt. I den internationale 

forskning har jeg valgt en svensk undersøgelse, fordi den 

samfundsmæssigt er relativt sammenligneligt med vores og en 

sydafrikansk forskning, som kan være en modvægt og give et bredere 

perspektiv. Der findes ikke et stort udvalg af forskning i dukker, og meget 

af den forskning der er, handler om dukketeater eller dukker som 

underholdende/kunstnerisk objekt. 

National forskning 

Merete Sørensen skriver i flere forskellige arenaer, om æstetik og har i 

denne ph.d beskrevet drama som metode, med æstetik som et af hendes 

udgangspunkter. “Drama inklusion og udvikling af Legekompetence i 

Børnehaven” omhandler dramaaktiviteter, som har til formål at udvikle 

børnenes legekompetence. Projektet er et aktionsforsknings studie. Jeg 

har inddraget hendes fund og erkendelser i forhold til det æstetiske, legen 

og drama som kobling til dukken. Jeg har udeladt den praktiske del og 

dermed fokuseret på hendes første del fra start til s. 12 og opdaget, at 

mange af pointerne i hendes ph.d. også er i hendes andre bøger, som er 

anvendt i projektet. 

 

Ydermere inddrager jeg Ida Hamres Ph.d. “Animationsteater - som 

kunstart og som led i æstetisk udvikling og opdragelse”. Projektet 

omhandler den æstetiske oplevelse og udvikling i denne. Det belyser en 

særlig opdragende effekt ved brug af dukketeater både for spiller og for 

tilskuer. Ida Hamre er en af de ganske få, der i Danmark har beskæftiget 

sig med forskning i dukken. Hun er meget anerkendt og hendes forskning 

bruges også i udlandet. I hendes forskning er der en stor del, som 
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omhandler dukketeater som kunstart, dette er ikke inddraget, der er 

udelukkende søgt i retning af dukkens indvirkning på spilleren, dukken 

som symbol og den animation der finder sted med dukken, samt hendes 

konklusion. 

International forskning 

Jeg har valgt at inddrage “Handdockans kommunikativa potential som 

medierande redskap i förskolan” som er skrevet af Mirella Forsberg 

Ahlcrona: Univ.lektor i pædagogik. Hun underviser og har lavet flere 

forskningsrapporter om æstetik, kommunikation og dukker. Dette projekt 

er et aktionsforskningsprojekt, som omhandler dukken som hverdags 

redskab i børnehaven. Der fokuseres bl.a. på kommunikation og 

narrativer. Hun ser på det der sker mellem voksen, barn og dukke. 

Hendes fokus er på dukken som et subjekt for barnet og de udviklende 

potentialer det skaber. Her har jeg inddraget hendes koblinger til det 

sociale og følelsesmæssige. 

 

Forskningsprojektet: “PUPPETRY AS AN EDUCATIONAL TOOL” er fra 

Sydafrika, skrevet af Anré Fourie, som har forsket i dukker. Der belyses 

virkningen af forskellige aspekter af dukker, som et pædagogisk værktøj. 

Dette projekt er inddraget med fokus på dets konklusioner omkring 

dukkens potentiale, ud fra den materielle udformning samt den sociale 

effekt af dukken som pædagogisk redskab. Forskningen har en del 

kvantitative metoder, i form af spørgeskemaer som ikke er inddraget, da 

der er kulturelle forskelle og en del af de adspurgte ikke havde erfaring 

med dukken. 
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Undersøgelsesdesign 

Fænomenologi og antropologi 

En fænomenologisk tilgang er indtaget, fordi det tager udgangspunkt i 

mennesket selv og der ses i projektet på, hvad der sker i praksis med 

dukken. Der ses på dukken i et subjektivt perspektiv med henblik på 

følelser, oplevelser og erfaringer i den menneskelige bevidsthed for 

barnet og pædagogen (Brinkkjær & Højen, 2011). Dog kan barnets 

oplevelse ikke beskrives så dybdegående som først antaget, grundet 

kompensation af 4 praktik. Den fænomenologiske tilgang til projektet 

finder særligt sted i analysen af barnet med dukken, i den legende 

tilgang, via egen erfaring og interviews. Der ses på hvad der opleves med 

barnet når barnet indgår i samspil med dukken og hvilke oplevelser det 

giver barnet og pædagogen at bruge dukker. Den kropslige tilgang 

benævnes og er i projektet en erkendelse af, at læring gennem kroppen 

er et element i forståelsen af barnets læring via dukken. Når der i 

interviewene nævnes praksiseksempler, tages der udgangspunkt i det 

konkrete fortalte eksempel og analyseres ud fra interviewpersonernes 

oplevelse og beskrivelse. 

Det antropologiske blik har i dette projekt været en rettesnor, men da jeg 

ikke har kunnet observere børn med dukker og interviewe børn med og 

om dukker, har det antropologiske blik været med fokus på min erfaring 

og erkendelse med dukken samt interviewpersonernes refleksioner og 

oplevelser ud fra deres forståelse af livet. 

 

Projektet er skrevet ud fra en induktiv tilgang (Larsen & Tireli 2015). Den 

er induktiv på baggrund af mine mange års erfaring som dukkefører. Jeg 

har en forforståelse, i min induktive tilgang, som vil påvirke projektet i 

min søgning på teori, på trods af at jeg i min fænomenologiske tilgang vil 

forsøge at lægge den i baggrunden i analysen af praksis. Jeg har på 

forhånd den opfattelse, at dukken er et redskab, som kan styrke de 
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sociale kompetencer og være et virkningsfuldt redskab i arbejdet med 

bl.a. følelser. Derfor vil jeg benytte mig af metodetriangulering, hvor både 

empiri og teori er af forskellige typer, så der opstår et bredere perspektiv 

og en form for modvægt til mine egne antagelser. 

Søgestrategier til denne bachelor 

”Dette projekt har behandlet en lang række kilder. Disse kilder er 

erhvervet gennem online søgedatabaser, fysiske biblioteker og studiets 

generelle pensum. I det følgende vil vi opliste de anvendte kilder: 

Forskningsdatabaser: 

Den Danske Forskningsdatabase 

UC Viden 

Udenlandske forskningsdatabaser: 

nb-ecec.org 

researchgate.net 

Kilde og informationssøgning: 

Pædagoguddannelsen Absalon 2015-2020 pensum 

Holbæk bibliotek 

Takey.com 

Bibliotek.dk 

E-reolen.dk 

Internettet generelt 

De anvendte søgekriterier i forbindelse med selektionen af 

forskningsprojekter: * or "æstetik* or the power of the puppet* or 

dukketeater* or * emotions and puppetry * or puppetry and children * or 

leg * or playing with puppets*.” 

 

Andersen, S. (2020). The puppet as an educational tool. Bachelorprojekt, 

Professionshøjskolen Absalon, pædagoguddannelsen. 
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Metoder til empiriindsamling 

Jeg vil undersøge dukkens potentiale som pædagogisk redskab i teorien 

samt undersøge praksis via interviews. 

Jeg vil benytte en kvalitativ metode til interview i min empiriindsamling. 

Et kvalitativt interview har fokus på at søge den interviewedes livsverden 

og deres beskrivelser af oplevelser og erfaringer. På den baggrund har jeg 

valgt at bede de interviewede om praksiseksempler og derefter deres 

refleksioner omkring nogle emner. I det kvalitative interview forholder jeg 

mig til spørgsmål på to niveauer:  

Undersøgelsesspørgsmål, som drejer sig om de overordnede spørgsmål i 

selve undersøgelsen. Informantspørgsmål er rette mod informanten og 

bruges til at besvare egne spørgsmål i undersøgelsen (Jensen, 2016). 

Jeg har valgt et semistruktureret interview fordi det giver en rød tråd, 

men samtidig giver det informanten mulighed for, selv at trække 

samtalen i en retning, som kan give nye refleksioner og perspektiver om 

emnet. Der er blevet udformet en interviewguide, hvor spørgsmålene ikke 

er formuleret på forhånd, men delt ind i emner, overskrifter og de stikord 

der gerne skulle svare på problemformuleringen og vise informantens 

perspektiv. Det semistrukturerede interview er valgt fordi samtalen derfor 

kan gå i den retning, som er hensigtsmæssig i forhold til det der bliver 

svaret og talt om (Jensen, 2016). De indsamlede interviews vil blive 

transskriberet og bearbejdet. 

Der er desuden produceret en lille video med mig og min søn på 3 år, 

sammen med min dukke. 

Grundet omstændighederne omkring kompensation af 4 praktik, vil der 

ikke blive gennemført det ellers forberedte didaktiske forløb lavet over 

sommerfuglemodellen (Austring, 2018). Et forløb som skulle have belyst 

eksempler på dukkens sociale og følelsesmæssige potentiale i en 

struktureret aktivitet. Samt sparring med pædagogerne i, at inddrage 

dukken i hverdagen, som et muligt værktøj til understøttelse af det 

pædagogiske læringsmiljø hele dagen i dagtilbuddet. 
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Aktiviteten skulle være over flere dage og den skulle starte med at give 

børnene en impuls. Børnene skulle modtage en invitation til et dukkespil 

jeg skulle fremvise i et æstetisk stemt rum (Austring, 2018). Dukkespillet 

skulle omhandle en problematik som institutionen fandt aktuelt. Det 

kunne være relationer, kommunikation, sorg eller andet. Dette emne ville 

blive pakket ind i et eventyrligt spil. Børnene ville få mulighed for at 

hjælpe dukkerne i nogle af deres dilemmaer. Børnene skulle efterfølgende 

have haft mulighed for, at lave deres eget improviserede spil med dukker, 

en blanding af hatteteater og forumteaterets metoder med fokus på 

zonen for nærmeste udvikling (Brinkmann, 2012). Jeg skulle selv være 

deltagende og have et særligt fokus på den pædagogiske bagdør. Til sidst 

kunne de lege frit med dukkerne og der skulle have været en observation 

af deres leg med dukkerne efterfølgende samt interview af pædagoger. 

Børnene skulle til sidst have fået en lille hjemmelavet bog hver, 

farveblyanter og dukkerne som små papir figurer. Så skulle de have 

tegnet en historie/situation og klistret dukkerne ind og sidst i bogen ville 

der være billeder af forløbet med børn og dukker (Bilag nr. 1). 
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Analyse af empiri ud fra valgt teori 

Hånddukker som pædagogisk redskab 

Fra et historisk perspektiv er dukker og dukketeater tit blevet brugt, som 

et redskab til sociale kritiske skildringer og bevidsthed om dukkens 

formidlende virkning var allerede til stede i middelalderen (Ahlcrona, 

2009). 

Vi lever nu i en digital verden, hvor det meste går stærkt, og børnene kan 

have svært ved, at nå at bearbejde den verden de er en del af, både i 

institutionen og hjemme. Her er dukken et redskab, som bevæger sig i et 

menneskeligt tempo. Dukken er en animationsfigur som bl.a. kan være en 

bamse, en sokkedukke eller en kludedukke. Dukken har tid til at tænke, 

være i nuet, respondere og reagere på omgivelserne i en bearbejdet 

form. Jeg oplever der er brug for et redskab, som er modvægt til de 

hurtige tegnefilm, de vilde IPad spil og den meget strukturerede hverdag 

som ofte finder sted, både i hjemmet og i institutionen. Dukken kan 

opfylde mange sociale, følelsesmæssige og intellektuelle behov (Fourie, 

2009). 

Dukken som pædagogisk redskab, karakteriseres ved, at pædagogen som 

dukkespiller gør dukken til et subjekt, med en selvstændig vilje, hensigt, 

følelse og selvstændig anskuelse. Dette selvstændige liv der gives, den 

besjæling der finder sted, som dukkespilleren tilfører dukken, kaldes 

animation og dermed er dukken kun en levende animationsfigur i kraft af 

pædagogens hensigter (Hamre, 1992). Dermed kan vi med dukkens 

formidlende egenskaber og menneskelige liv, skabe et udviklende samspil 

med barnet. Barnet udvikler sig i samspil med andre børn og pædagoger, 

som giver en oplevelse af intersubjektivitet, hvor barnet øver sig og det 

er en vigtig begyndende bevidsthed om hinanden (Gravesen, 2016). 

Dukken er også i et intersubjektivt samspil med barnet, men det primære 

er pædagogens relation til barnet. I dette projekt forstås dukken primært 

sammen med pædagogen, som den sekundære intersubjektivitet, dvs. at 
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barnet retter opmærksomheden mod omgivelserne, her mod dukken, 

sammen med den voksne. Det er en deling af oplevelser som udvikler 

kontakten til pædagogen og dette styrker opretholdelse af 

opmærksomheden og evnerne til at lade sig lede af den voksne 

(Gravesen, 2016). 

Dukkens relationelle påvirkning, beskrives her i et praksiseksempel. En 

dreng i 0 klasse blev beskrevet som en dreng uden vertikale og 

horisontale relationer, manglende empati, og mulige diagnoser. Både 

autisme og OCD blev malet på ham af pædagogerne. I en aktivitet jeg 

havde tilrettelagt på baggrund af viden om drengens interesser, satte jeg 

op til bamse leg. Der var 4 piger og denne dreng med. Min bamse faldt og 

slog sig som det allerførste min bamse gjorde i legen. Denne drengs 

bamse gik fysisk hen til min bamse og hjalp den op. Dette gentog sig flere 

gange i legen og drengens bamse udviste både sociale færdigheder og 

empati. Efter denne bamse leg, blev jeg hans fortrolige og den eneste 

voksen han ønskede hjælp fra og samspil med. Dermed blev den 

sekundære intersubjektivitet med bamsen/dukken, som medie, til 

begyndelsen på et positivt relationelt samspil med mig (Bilag nr. 8). I 

relationerne rekonstruerer barnet andre før det endeligt rekonstruere sig 

selv (Løv & Svejgaard, 2002). Dermed kunne et længere forløb med 

denne dreng, have givet ham en anden spejling af sig selv og både 

børnenes og de voksnes syn på ham kunne ændres, til fordel for drengens 

oplevelse af den primære intersubjektivitet. Det kunne, ud fra Jesper 

Juuls tanker, give drengen selvværd ved at han blev mere bevidst om 

sine følelser, om de ydre og indre reaktioner og oplevelsen af en accept af 

ham (Juul, 2013). 

Analyse af dukken som overgangsobjekt i det potentielle rum 

For at forstå dukkens betydning for barnet og de didaktiske overvejelser 

for pædagogen, inddrages teorien om overgangsobjektet i analysen. 

Winnicott beskriver overgangsobjektet, som det fysiske symbol der 

bygger bro mellem det indre og det ydre i barnet. Det udvikler barnets 
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oplevelse af hvad der er “mig” og “ikke mig”. Det kan bl.a. være en 

bamse, som for det spæde barn hjælper barnets subjektive opfattelse af 

sig selv, når det forsøger at begribe virkeligheden. Overgangsobjektet 

dannes i det potentielle rum som er legens rum, mellem subjekt og objekt 

og hvor det glædesfyldte interpersonelle samspil finder sted (Austring & 

Sørensen, 2006 ; Hart & Schwartz, 2008). IP5 (interviewperson 5) 

beskriver at dukken, ses som en fysisk repræsentation af det potentielle 

rum (Bilag nr. 7 s. 50 linje 9-12). Dukken og legen besidder begge 

fiktionen, besjælingen af dukken er en leg og barnet kan tillægge dukken 

de egenskaber der er brug. 

 

 

 

I den lille video (Bilag nr. 2 videoklip 1) ser vi drengen i et interpersonelt 

samspil med dukken, hvor drengen konstatere, at han kan se dukken på 

kameraet. Her ser vi et samspil som viser, at drengen tydeligt har en 

opfattelse af sig selv og dukken som det andet subjekt. Han begriber 

øjeblikket gennem at fortælle og vise det til dukken. Forsberg beskriver 

også at hun opdager, hvordan dukken bliver behandlet og opfattet som et 

subjekt (Ahlcrona, 2009). Det indikerer et generelt billede af børnenes 

oplevelse af og med dukken. I videoen tager drengen kun kontakt til 

dukken og endda viser dukken, at jeg er der, uden at tage direkte kontakt 

til mig, men vender dukkens hoved mod mig, for at den kan se mig. Han 

bliver i samspillet med dukken og fortsætter med at vise dukken noget 
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om dukkens krop. F.eks. viser han dukken dens “knopper” (fregner) og 

konstatere, at det har han ikke, kun lidt på kinden (et sår). 

Denne forståelse af dukken som medie giver mulighed for at arbejde 

intentionelt med barnets udvikling, med legen i fokus. I det potentielle 

rum kan barnet i samspil med egen dukke eller pædagogens dukke, 

risikofrit eksperimentere med de sociale normer. Her symbolisere dukken 

barnets “jeg” og barnet kan sætte en dukke ind i et interpersonelt 

samspil. 

 

Analyse af dukken i kunsten, legen og læring om livet 

Kunsten er som legen hos barnet en “tilegnen sig verden” (Lund, 1995). 

Når dukken inddrages i pædagogisk praksis, kan det didaktiske formål 

både være legen som mål i sig selv, men også udvikle det som kunsten 

kan, at være kommunikativ i sin hensigt med og for børnene. 

Russell Dean, er dukkemager og dukketeater instruktør på Strangeface 

Theatre Company i Storbritannien, beskriver at dukken virker levende 

fordi vi i vores habitus og kognitive skemaer ved, hvordan det ser ud når 

man går. Når dukken går, så ved vi den går, for det har vi selv prøvet og 

set andre gøre (Dean, 2017, tid: 10:35). Dukkens potentiale ligger i os 

selv, vores for forståelser, kultur og sociale liv og derfor kan dukkens 

potentiale for mennesket med rette ses og analyseres i et antropologisk 

perspektiv som dette projekt også er præget af. 
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Ud fra at dukken tilsyneladende lærer os noget om livet, kan dukken både 

være opdragende og fortælle os deskriptivt og normativt om verden, den 

sociale kultur og de normer og værdier, vi er en del af. 

Dukken er et dannende redskab for barnet, fordi barnet får mulighed for 

at reflektere over forhold uden for sig selv, for derefter at gøre dem til 

sine egne, for at komme tættere på at forstå samfundet, kulturen og sig 

selv (Gravesen, 2016). 

Dukkens potentiale bevirker, at børn typisk identificere sig med dukken 

og da barnet har været omgivet af bamser og dukker hele deres liv, er 

disse børn fortrolige med dukken som medie (Andersen, 2013). Når 

børnene identificerer sig med dukken, kan det påvirke børnenes 

narrativer, som er en måde at organisere oplevelser på. Det ses som 

sociale fænomener og kommunikation og fortæller om barnets følelser og 

tanker både til barnet selv og til barnets omverden (Ahlcrona, 2009). Når 

børn har et sådan forhold til dukken, har dukken en særlig adgang, til en 

opdragende og lærende påvirkning af barnet. Mennesket forsøger at 

tilegne sig verden ved at begribe den, for at kunne handle i den og 

underliggende handler det om overlevelse som menneske (Lund, 1995). 

Ud fra denne trang til at tilegne sig verden er der brug for leg, kunst og 

æstetiske processer, som hjælper barnet til at bearbejde de indtryk de 

får, til udtryk via en legende eller kunstnerisk kommunikativ karakter. Det 

kan dukken være en del af og indgå i opfyldelsen af læreplanstemaet 

kultur, æstetik og læring (Børne & socialministeriet, 2018). Her kan 

dukken bruges, som medie til både indtryk og udtryk og dermed 

bearbejdning. IP4 fortæller “Men altså der er en helt klar grund til, at vi 

arbejder med indtryk og udtryk.” & “Altså at børnene får ekstra meget ud 

af det, ved at have det i hænderne på en eller anden måde. Altså ved selv 

at kunne skabe noget, mens hovedet bearbejder noget af det man har 

oplevet. Så det både kommer ud i hænderne og i hovedet.” (Bilag nr 6 s. 

45 linje 25-30). 

I Merete Sørensens ph.d. om bl.a. drama, beskriver hun, at det for 

børnehavebørn er særligt oplagt at bruge drama (Sørensen, 2011). 
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Drama og dukker har bl.a. det til fælles, at de begge har elementer af 

rollelegen. Derfor antager jeg, at dukken ligesom drama, kan kobles til 

den firedobbelte fiktion, som beskrives i Merete Sørensens ph.d. Den 

firedobbelte fiktion rummer et samspil mellem fiktive rum, fiktive figurer, 

fiktive forløb/handlinger og fiktiv tid (Sørensen, 2011). 

Denne firedobbelte fiktion forekommer f.eks. når børnene selv leger med 

dukken. Rollelegen kender børnene og dermed kan det indikere en af 

grundene til, at dukken i legen er trygt for barnet, er at de genkender 

både mediet, fiktionen og rollelegen. 

Desuden giver legen med dukken, barnet mulighed for at udvikle empati 

ved at barnet sætter sig ind i en andens følelser og livsverden. Dukke 

legen giver, ligesom drama, mulighed for udvikling af evner til 

kommunikation og samarbejde som er delelementer i den sociale 

kompetence (Sørensen, 2011). 

Legen er central for barnet og dermed er det her barnet primært øver 

sine sociale og personlige kompetencer (Andersen, 2013). 

Analyse af dukkens potentialer med pædagogen? 

 

Neville Tranter er dukkefører og ejer af Stuffed Puppet Theatre i Holland, 

han fortæller, at dukken for ham er en bedre skuespiller end nogen 

skuespiller i verden (Tranter, 2019, tid: 1:38). Dukker kan på utrolig 

autentisk vis være i verden, møde os med deres fulde opmærksomhed og 

nærvær. Dukken er i live i kraft af den animation som pædagogen tilfører 

dukken. Pædagogen må derfor også give sit fulde nærvær og fokus til 

dukken. Hvis dukken falder sammen eller stirre fordi pædagogen flytter 

fokus, skal pædagogen være opmærksom på, at dukken stadig er 

nærværende i den stilling dukken er i. Jeg er adskillige gange kommet til 

at lukke en kuffert, hvor dukkens hånd eller hår har været i klemme og 

dette bliver kraftigt kommenteret af børnene. 
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Ida Hamre som har skrevet en ph.D om animationsfiguren, beskriver 

dukkens potentiale for spilleren sådan: “Jeg må således se marionetten 

som et symbol for barnet i os selv, og det er derfor min tese, at den kan 

formidle en kontakt til det oprindelige og til vores ubrugte muligheder.” 

(Hamre, 1992). Det kan se ud til at dukkens værdi for pædagogens egen 

praksis, også er ganske vigtig og kan frigøre pædagogen, til at kunne 

frembringe en mere autentisk, legende og fantasifuld tilgang sammen 

med barnet. 

Når pædagogen skal vælge en dukke, er det vigtigt at være opmærksom 

på hvilken dukke der vælges og til hvilket formål. Et forskningsprojekt 

belyser, at en dukke der bruges til et læringsformål, er mere effektivt, når 

der er menneskelige træk til stede, som børn kan genkende, såsom øjne, 

ører og hænder. Han beskriver endvidere, at det viste sig at nogle børn 

havde stor sympati for dukker, med deformiteter og formentlig på den 

baggrund valgte disse dukker. Overvejende valgte børnene dukker der 

var fuldendte, altså med flest menneskelige træk. Farver, materialer og 

dukkens udtryk havde indvirkning på børnenes valg (Fourie, 2009). IP1 

beskriver at hun har flere forskellige dukker til forskellige situationer bl.a. 

en dukker der kun kommer til fødselsdage (Bilag nr. 3 s. 7 linje 4-5). 

Pædagogen kan vælge alle mulige slags dukker, men IP2 beskriver at de 



Sine Jamrath Andersen - pr15s141 

20 

forskellige dukker tydeligt repræsentere nogle forskellige roller og 

funktioner og følelser (Bilag nr 4 s. 21 linje 28-29). 

 

Analyse med henblik på, hvordan pædagoger kan bruge 

hånddukken i strukturerede aktiviteter, med fokus på 

barnets sociale udvikling? 

Hvem er jeg? Hvem er du? Og hvem er vi sammen? 

Barnet skal for mig at se, kunne navigere i institutionens fællesskab, med 

sin egen integritet i behold. Her kan dukken bruges som redskab til, at 

øve en væren i fællesskabet. IP1 fortæller at de spiller rollespil med 

dukkerne hvor de spiller en situation, børnene kan spejle sig i og på den 

måde kan børnene få ord og forslag til, hvordan de fremover kan gribe 

det an. IP1 beskriver at børnene ikke kan det helt af sig selv, men skal se 

det et sted. IP1 mener at dukker er pædagogens gode hjælper til at vise 

sociale spilleregler (Bilag nr. 3 s. 11 linje 5-6). Her kan dukken 

understøtte læreplanstemaet social udvikling. 

Legen som fokus med dukken giver barnet mulighed for, at være en aktiv 

deltager og dermed forankre egne værdier og viden i deres egen 

personlighed, som en retning i at orientere sig og handle i en global 

verden og som et demokratisk menneske (Børne og socialministeriet, 

2018). Barnet kan i legen øve sig i “hvem er jeg”, “hvem er du” og “hvem 
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er vi sammen” i praktiske rollespil med dukken og børnene kan være 

aktive hjælpere. Børnene kan med fordel fysisk inviteres ind i dukkespillet 

og vise dukkerne hvordan det kan gøres. Børnene kan spille det 

efterfølgende i samspil med dukkerne og på den måde erfare nogle 

sociale handlemuligheder. Hvis man skal medtænke John Deweys learning 

by doing i højere grad, er kroppen og aktiv deltagelse et vigtigt fokus. 

Deweys teori beskriver bl.a. at erfaring ikke er en envejskommunikation, 

men menneskets aktive handlinger i verden (Brinkmann, 2012). Den 

styrkede læreplan beskriver netop dette perspektiv: “Det pædagogiske 

personale i dagtilbuddet skal invitere barnet til at være aktivt deltagende, 

så barnet selv er med til at skabe sin læring og konkrete deltagelse i 

demokratisk sammenhæng, som personalet er ansvarligt for at skabe.” 

(Børne og socialministeriet, 2018). 

Læring med dukken forrest  

Hjerneforsker Kjeld Fredens beskriver, at læring er en helhed af hjerne, 

omverden og krop (Fredens, 2018). Den sociale udvikling kan derfor ses 

som en indre, ydre og fysisk proces, som dukken og barnet kan øve i det 

potentielle rum. Når barnet fører dukken, er den et symbol på barnets 

krop, som barnet fysisk styre med sin egen krop. Samtidig er barnets 

tanker og oplevelse af omverdenen i spil sammen med fiktionen, med 

dukken som en beskyttende faktor. Fiktionen i dukken gør, at dukkens 

handlinger ikke kan få konsekvenser for barnet, og barnet ikke kan gøres 

ansvarlig for figuren (Austring & Sørensen, 2006). 
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Derfor kan barnet sammen med dukken omkostningsfrit undersøge og 

eksperimentere i den sociale kontekst i institutionen. 

Dette er en refleksiv proces, som barnet med dukken kan øve igen og 

igen, som John Dewey beskriver, learning by doing (Brinkmann, 2012). I 

et forskningsprojekt om dukken, som lærende redskab konkluderes det, 

at det visuelle billede af dukken og en dialog mellem dukke og barn 

hjælper disse børn med at huske en stor del af deres ”samtaler” med 

dukken bagefter (Fourie, 2009). 

Analyse af strukturerede aktiviteter med dukken 

Fælles for alle interviewpersonerne er, at de alle nævner dukkens 

potentiale i strukturerede aktiviteter. IP3 beskriver at dukketeater som 

medie, gør det muligt at kigge på et særligt emne. En måde at få det 

mere ind under huden og bearbejdet det (Bilag nr. 5 s. 31 Linje 15-18). 

IP3 beskriver også “... det skal ikke være så nutte putted... og hvis vi kan 

få lidt død og ødelæggelse ind over, de kan få afløb for de her ting.” 

(Bilag nr. 5 s. 32 linje 14-16). Her giver de mulighed for at give børnene 

det som børnegruppen vurderes at have brug for. 

Endnu et fællestræk ved interview personerne er, at de alle primært 

nævner eksempler på aktiviteter eller situationer, hvor den voksne har 

dukken på. Det forstås derfor som mest benyttet, at den voksne har 

dukken på i strukturerede aktiviteter. Grunden formodes, ud fra min egen 
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erfaring, at det giver mere kontrol over situationen, at pædagogen bedre 

kan styre samspillet og hensigten med aktiviteten. Hvis børnene har 

dukken, kan det være mere gavnligt at følge børnenes spor. Det kan her 

være en målrette hensigt at betragte sociale samspil og øge viden om 

børnene, børneperspektiv, og udøve improvisation. 

IP2 beskriver dog en aktivitet hvor børnene har dukkerne på. En meget 

stille og usynlig pige blev tydelig via dukken (Bilag nr. 4 s. 25 linje 13-

31). Når vi tilrettelægger aktiviteter med dukken, ser vi på hvilke 

kompetencer det kan udvikle i barnet. Vi kan kigge på de fem 

kompetencer: Kognitive, sociale, sansemotoriske, emotionelle, og fysiske 

områder.” (Andersen, 2013). Ud fra mit syn på denne usynlige pige, kan 

der via disse fem kompetencer udvælges nogle sociale 

udviklingsmuligheder. Hun kan lærer at turde vise sig selv frem og 

dermed udvikle sociale kompetencer ved at handle aktivt. 

 

 

Hånddukkens potentiale i det pædagogiske læringsmiljø i 

dagtilbud, med fokus på den følelsesmæssige udvikling? 

Når dukkens potentiale undersøges i forhold til barnets følelsesmæssige 

udvikling, må det undersøges, hvilken betydning det har for barnet at 

blive mødt og spejlet i dets følelser og hvordan den sociale kontekst kan 

understøtte den følelsesmæssige udvikling. Der ses på dukkens potentiale 
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i denne sammenhæng og dermed kan det give en forståelse for, hvilket 

følelsesmæssigt potentiale dukken besidder og kan bidrage med i det 

pædagogiske læringsmiljø. 

 

 

Analyse af dukkens potentiale i den følelsesmæssige udvikling 

“Barnets emotionelle udvikling giver barnet en opmærksomhed på 

oprindelsen og udviklingen af de følelser de har” (Udforsk Sindet, 2019). 

Pædagogen kan understøtte denne udvikling, ved at lave en spejling af 

barnets følelser og det er her vigtigt, at være nærværende og at 

pædagogen kan rumme barnets følelser. Både anerkende de positive og 

de svære følelser, og dermed kan pædagogen også prøve at forstå 

barnets perspektiv i situationen og i adfærden. Det kan ses på video nr. 2 

at barnet prøver at få noget ud og tager dukkens hånd, for at lade dukken 

få det ud. Da dukken ikke kan, siger han en øv lign. lyd og dukken 

gentager stemningen og sætter ord på situationen (Bilag nr 2. videoklip 

2). Desuden beskriver IP5 at “... og derfor synes jeg at lige præcis, at 

dukken som pædagogisk redskab, er næsten en åben kanal ind i og kigge 

i hvad foregår der i virkeligheden inden i ik.” (Bilag nr. 7 s. 53 linje 1-3). 

Brugen af dukken i forbindelse med følelser, kan både være pædagogen 

med en dukke, det kan også være at barnet selv vælger en dukke. IP4 
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fortæller “... man kan jo se hvad er det for en dukke de vælger.” (Bilag 

nr. 6 s.44 linje 15-16). Det kan formodes, at barnet valg af dukke kan 

sige noget om barnets umiddelbare følelser eller behov i øjeblikket. 

IP4 beskriver at “Så har vi en gang lavet et empatiprojekt øh, men det 

var rigtigt svært med børnehavebørn.” & “Det havde krævet meget mere 

udviklingsarbejde end øh end både vi og børnehaven havde tid til.” (Bilag 

nr. 6 s. 43 linje 20-36). De didaktiske overvejelser, løbende refleksioner 

og evaluering, må ses som en væsentlig betydning for kvaliteten af 

sådanne aktiviteter, særligt hvis målet for aktiviteten er fast. 

 

Kroppen i følelserne 

I de svære og store følelser hos barnet, er pædagogens refleksioner 

omkring egen krop og nonverbale kommunikation vigtig. Vores 

bevægelser har tæt forbindelse til følelserne og ligesom følelser påvirker 

vores krop, kan kroppens bevægelser også påvirke følelserne. Følelserne i 

kroppen ses både i ansigt, kropsholdning og vejrtrækning (Gravesen, 

2015). Både Dewey og Maurice Merleau-Ponty beskriver, at erfaring er 

knyttet til kroppen (Brinkmann, 2012; Brinkkjær & Højen, 2011). Dewey 

beskriver tilmed, at når vores vaner ikke rækker længere, er det først her 

vi bevidst bruger reflekteret erfaring via vores tænkning (Brinkmann, 

2012). Dermed kan der stilles spørgsmålstegn ved den kognitive læring 

alene, altså at lære om følelser ved samtale. Metoden trin for trin 

benytter bl.a. en række billeder som børnene ser og taler om. Det kan i 

lyset af den manglende krop, stilles i kritisk lys. Dog er der i trin for trin 

to dukker med, som i dette projekts perspektiv kan afhjælpe denne 

mangel, hvis det gøres med en inddragende og aktiv deltagelse af 

børnene. Det kræver at pædagogen tør gå ud over egne vaner, og som 

bonus kan pædagogen få nye erkendelser og refleksioner, ved at bryde 

vanerne, se børnenes reaktioner ved aktiviteten og mærke følelserne i 

egen krop. 
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Spejling og Spejlneuroner 

I dagligdagen er pædagogens opgave at lave en markeret spejling af 

barnets følelser som viser barnet, at vi forstår deres følelse uden at vi 

selv er overvældet af den (Gravesen, 2016). Vi mennesker besidder en 

særlig type hjerneceller, som kaldes spejlneuroner, som gør at vi kan føle 

andres følelser i os selv. Det gør os i stand til at indgå i samspil kropsligt, 

tankemæssigt og følelsesmæssigt, med et andet menneske (Gravesen, 

2016). Her kan dukken være et godt redskab, hvis barnet har brug for en 

markeret spejling, særligt hvis pædagogen er påvirket i en eller anden 

grad. Dukken er ikke i lige så høj grad påvirket af pædagogens følelser og 

her kan pædagogen være opmærksom på dukkens kropssprog. 

Pædagogen kan bevidst lave en markeret spejling i den retning barnet 

kan have brug for, så barnet kunne komme ud af en eventuel affekt. Det 

kræver dog en vis mestring af dukken, som redskab at kunne animere 

dukkens krop i en bevidst følelsesmæssig retning. 

Dukken har et potentiale til at være til stede og IP1 fortæller “Mange 

voksne er ved at opdage - heldigvis - at det ikke er de mange ord der gør 
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en forskel, men at vi kommer ned i børnehøjde og der kan dukken noget” 

(Bilag nr 3 s. 4 linje 7-9). 

Når dukken som objekt, ligner og agere som et menneskeligt subjekt, kan 

det antages at dukkens også aktiverer barnets spejlneuroner. En dreng på 

5 år fik identificeret en, for ham kendt problematik, via et lille dukkespil 

lavet af IP1. Hun fortæller han udbrød “Årh det er jo ligesom mig når der 

ikke nogen der vil lege med mig.” (Bilag nr. 3. s. 5 linje 10-11). 

 

 

Dukken er ikke i besiddelse af mimikken som os mennesker, og der kan 

derfor stilles spørgsmålstegn ved graden af vigtigheden i forhold til 

mimikken i denne sammenhæng. Det kan dog tyde på at mimikken hos 

dukken ikke er af afgørende betydning. Jeg har efter en forestilling fået et 

spørgsmål, fra en voksen tilskuer, som var imponeret over, hvordan jeg 

styrede mimikken i dukkens ansigt, hvor jeg måtte fortælle at min dukke 

udelukkende havde ét ansigtsudtryk. Spejlneuroner aktiveres når der 

observeres andre udføre en målrettet given handling. Denne handling vil 

blive erfaret som om man selv udførte den, give samme følelse, 

afstedkomme samme vokalisering, blive berørt som den anden gør og det 
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giver dermed en bl.a. en følelsesmæssig smitte, identifikation, empati og 

intersubjektivitet (Hart & Schwarts, 2008). 

Børn udtrykker på forskellige måder ifølge Forsbergs afhandling, at de har 

en interesse i dukkens mentale processer og den abstrakte tænkning. Det 

ses i børnenes interesse for, hvordan dukken tænker, forstår, føler, og 

dens opfattelser (Ahlcrona, 2009). Børnene kan både via spejlneuroner 

spejle sig selv i dukken og være nysgerrige på dukkens indre. Ud fra 

denne erkendelse kan dukken være et virkningsfuldt redskab til udvikling 

af følelsesmæssige kompetencer, ved hjælp af børnenes nysgerrighed på 

dukken og få et nyt eller bekræftet syn på sig selv tilbage i en bearbejdet 

form. 

De “forkerte” følelser 

Alle interviewpersoner til dette projekt beskriver, at børnene på en eller 

anden måde identificerer sig med dukken, kan genkende sig selv i dukken 

eller betror sig til dukken. Jeg har selv oplevet en pige jeg ikke kendte, 

fortælle min dukke om vold mod hende udøvet af hendes forældre. 

Pædagoger skal derfor være opmærksomme på, at dukken kan åbne for 

børnenes følelser og kan være et objekt til bearbejdning af disse følelser. 

IP2 fortæller at det er vigtigt, at vi ikke taler direkte om barnet i en 

situation, hvor barnet identificerer sig med dukken i f.eks. et eventyr. Der 

handler det kun om dukkens situation som barnet kan spejle sig i (Bilag 

nr. 4 s. 16 linje 19-25). 

 



Sine Jamrath Andersen - pr15s141 

29 

IP2 beskriver også, at nogle børn kan udleve en adfærd de ikke må i 

virkeligheden. Hun beskriver flere eksempler på børn som slår dukkerne 

eller slås med dukken. I hendes arbejde bruger hun dukker med og til 

syge børn og oplever mange vrede børn. “... sjældent få lov at give 

udtryk for det. Altså, man må ikke blive gal på blodprøve damen, man må 

heller ikke bide sygeplejersken eller slå lægen fordi de er jo gode og de vil 

jo hjælpe og alt det der og man må helst heller ikke slå på mor og far 

fordi de prøver jo at hjælpe og sådan ik” & “Det er måske også en måde 

og prøve og lade barnet øh bruge dukken til at udleve nogle oplevelser” 

(Bilag nr. 4 s. 21 linje 25-28 & 33-34 ). Dette er det potentiale der ligger i 

det potentielle rum, at barnet omkostningsfrit kan udleve det man ikke 

må, f.eks. at slå. Omvendt beskriver IP2 også, at en meget syg pige 

havde brug for at høre en normal historie, som ikke indeholdte noget 

uhyggeligt. Rødhætte blev fortalt uden ulven og en improviseret historie 

om en tur hun engang havde været på, spillet af dukkerne (bilag nr. 4 s. 

19 linje 32-34). Dukken kan udspille det behov barnet har indeni som 

ikke kan udleves i virkeligheden. 

Dukken som led i æstetisk læreproces 

“Æstetik er en symbolsk form, der rummer en fortolkning af os selv og 

verden, og som kan kommunikere til, fra og om følelser” (Austring & 

Sørensen, 2006). Dukken er et symbol på os selv, med unikke muligheder 

for, at befordre det fabulerende og eventyrlige (Hamre, 1992). Jeg anser 

dukken som et, på mange måder, magisk objekt, som æstetikken kan 

beskrive når det kunstneriske, usigelige, poetiske og ikke mindst 

bearbejdende er til stede. 

De æstetiske læreprocessers formål, er at erfare og erkende noget nyt, 

altså en søgen efter at være menneske i verden (Austring & Sørensen, 

2006). Jeg ser på baggrund af æstetikken og analysen af dukken i den 

sociale kontekst, at dukken kan vise os en gøren og væren i verden. 

Æstetikken som udtryksform, viser os en fortolkning af os selv og en 

forbindelse til krop og følelser. Dukken ses i dette perspektiv, som et led 
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til sanselig og fysisk erkendelse, og dermed læring i den sociale og 

følelsesmæssige udvikling. 

Børnene har brug for at erfare verden, gennem de forskellige æstetiske 

udtryksformer, for derefter at kunne indfange helheden (Brodin & 

Hylander, 1998). Anré beskriver i et resultat af forskningen, at de voksne 

pegede på, at dukketeater ofte ikke kan udføres isoleret. Det er op til den 

voksne at finde yderligere måder at undervise på, såsom introduktion af 

passende visuelt materiale, musikalsk improvisation og historiefortælling 

(Fourie, 2009). Forskere har opdaget, at hjernen bruges hele tiden, til at 

føle og sanse med, og at det her går helt galt, for vores evne til både at 

handle fornuftigt, tænke klart, og at have gode relationer, hvis ikke vi har 

en forbindelse til vores sanser i kroppen og til vores følelser (Bentzen, 

2014). 

Derfor er det min opfattelse, at vi skal differentiere det pædagogiske 

læringsmiljø i passende grad, med dukken som et af elementerne i den 

sansende og følende læring, i at handle og tænke. 

Diskussionsafsnit 

 

Der redegøres i projektet for, at dukken rummer potentialer i den 

følelsesmæssige udvikling. Det kan ikke ud fra analysen afklares, om fri 

leg, strukturerede eller ustrukturerede aktiviteter, med dukken, er mest 

lærerige i forhold til den sociale og følelsesmæssige udvikling. Det kan 

heller ikke tydeligt vurderes om dukken, som deltager i barnets egen leg 

eller på barnets initiativer, er bedre end aktiviteter. Når der ses på 

interview personerne, så nævnes de strukturerede aktiviteter som de 

mest benyttede, men samtidig stiller det spørgsmålet omkring, hvad der 

ville ske, hvis man fulgte barnet og f.eks. spejlede følelserne i legen med 

dukken. Dette kunne i en vis grad være afhængig af legens retning og 

barnets initiativer. Hvis målet for pædagogen, er den følelsesmæssige 

udvikling, kunne pædagogens indblanden alligevel give anledning til en 
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form for struktureret proces. Projektets pointer peger i retning af, at 

dukkens potentiale særligt ligger i det strukturerede, men at målet i sig 

selv også kan være et inkluderende intersubjektivt fællesskab, hvor 

barnet selv er med til at skabe sin egen læring (Børne og 

Socialministeriet, 2018). Dog kan dukkens potentiale ses som en impuls, 

som gives i strukturerede aktiviteter, som kan give barnet et indtryk de 

kan bearbejde og udtrykke i legen, med eller uden dukker. Når barnet er 

beskyttet af fiktionen, kan det antages, at dukken er et inkluderende 

redskab, som netop kan rumme og genkende barnets følelser, og dermed 

kan anvendes som et anerkendende element, som kan skabe en tryghed 

for barnets deltagelse i legen eller aktiviteten. Hvis et barn har svært ved 

sociale interaktioner kan dukken gå ind og beskytte barnet og inkludere 

barnet ved, at give barnet en rolle i legen sammen med dukken, eller lade 

barnet styre dukken som kan have lign. vanskeligheder eller roller i legen. 

Dukkens potentiale med pædagogen er stort, særligt hvis pædagogen 

mestre dette redskab, hvilket for nogle beskrives som en medvirkende 

faktor til ikke at inddrage dukken (Fourie, 2009). Pædagogens 

håndværksmæssige kunnen er en faktor der spiller ind i forhold til 

dukkens potentiale, i både de strukturerede og de ustrukturerede 

aktiviteter, i det pædagogiske læringsmiljø. Den håndværksmæssige 

kunnen er beskrevet af Malcolm Ross, som en nødvendighed for at 

arbejde med et medie og for at mestre det, beskriver han learning by 

doing, eller mesterlære som metoder (Ringsted & Froda 2008). Det kan 

på den ene side se ud som om, at den animerede dukke er magisk i sig 

selv, ved at ligne mennesket, bevæge sig, tale og deltage i et samspil. På 

den anden side kan det se ud som om, at pædagogens færdigheder til at 

føre en dukke, styrker kvaliteten af samspillet med dukken, og dermed 

kan udføres mere eller mindre effektivt. Flere interviewpersoner nævner 

dette og det understøttes også af Forsberg, som beskriver at dukken for 

at fungere kræver færdigheder i grundlæggende spilleteknikker (Ahlcrona, 

2009). Pædagogens igangsættende rolle er både båret af færdigheder og 

personlige kompetencer (Austring & Sørensen, 2006). 
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Dukken kan, alt efter sammenhæng, og ud fra dukkens bearbejdende og 

tillidsvækkende egenskab, muligvis ses som et redskab, der høre til i 

terapiens verden. Æstetikken har også et bearbejdende potentiale, og 

bruges i høj grad i dagtilbud, ofte i form af klippe klistre mv. Dukken går 

mere tæt på, og den terapeutiske grænse for, hvornår følelser går for tæt 

på det enkelte barn, kalder også på etiske overvejelser. Der kan 

reflekteres over, hvor tæt dukken skal gå på børnenes svære følelser i det 

sociale samspil og hvornår det er terapi. IP1 fortæller at hun helt afklaret, 

om det terapeutiske dilemma “Vi behøver ikke være terapeuter, vi skal 

bare være mennesker, og medmennesker. Jeg kender min grænse, jeg 

ved godt hvornår jeg skal stoppe fordi, det er der jeg bliver utryg og 

tænker det her er noget som jeg enten skal blive bedre til og få hjælp til 

ellers så skal jeg sende dem videre. Men hvis vi alle sammen venter på, 

at terapeuter og psykologer får tid, så bliver det rigtig, rigtig dyrt for de 

børn og for vores samfund. Vi skal bare turde, vi skal bare blive modige” 

(Bilag nr. 3 s. 9 Linje 6 -12). Dette er for mig at se en vigtig pointe, at vi 

er autentiske mennesker, at vi tør, men også mærker efter i vores krop, 

og faglighed, for at vurdere hvor langt vi skal gå. Samtidig ser jeg, at vi 

kan komme til at åbne op for svære følelser, vi af forskellige årsager ikke 

i øjeblikket kan tage vare på, og agere i. 

 

Hvis pædagogens dukke er belærende og peger på rigtigt og forkert, så 

ryger dukkens magi på mange måder. Dermed forsvinder dukkens 

personlighed og karaktertræk, og dukken bliver mere identisk med 

pædagogens personlighed. Når der ses på den sociale og følelsesmæssige 

udvikling med dukken, må der i strukturerede aktiviteter, didaktisk tages 

højde for, at barnet identificere sig med dukken. Det kan gøres ved at 

vurdere dukkens karakter, i forhold til barnets selvbillede og andet 

arbejde med barnet. Hvis barnet har brug for udvikling af selvværd, kan 

dukken f.eks. mangle venner eller være usikker og få barnets hjælp til 

dette. Dukken kan udtrykke glæde ved at være sammen med barnet samt 

benævne og bekræfte barnets personlige kompetencer og vise 
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nonverbalt, at barnet er vigtigt for dukken. Det kan dukken understøtte 

med anerkendende kropssprog, som en hånd på skulderen, nik med 

hovedet m.m. 

Den forberedte, nærværende og opmærksomme pædagog er en af 

forudsætningerne for at være en god mesterlære og igangsætter for 

børnene. Det kan i praksis dog være en udfordring, særligt set i lyset af 

normeringer, de organisatoriske rammer, forberedelsestid, normer og 

værdier, kultur og æstetiske kompetencer og udvikling af disse i 

personalegruppen. 

Når dukkens adgang til barnet ses som særlig lærende og opdragende, 

skal det også medtænkes, at dukken ikke kan stå i stedet for relationerne 

til andre børn og pædagogerne. Dukken kan nærmere hjælpe til med at 

udvikle disse sociale kompetencer og øve barnet i den sociale og 

følelsesmæssige udvikling. 

 

Konklusionsafsnit 

Dukken i strukturerede aktiviteter, med fokus på den sociale 

udvikling: 

I dette projekt undersøges barnets oplevelse med og syn på dukken, for 

at forstå hvordan dukken kan bidrage til den sociale udvikling hos barnet. 

Det kan konkluderes, at dukken opfattes af barnet som et subjekt og 

dukkens formidlede egenskaber kan understøtte et socialt udviklende 

samspil med barnet. Dukken kan i aktiviteter udvikle barnets evner til 

kommunikation og samarbejde, som er delelementer af den sociale 

kompetence. 

Dukken ses i dette projekt som et objekt der repræsenterer den 

sekundære intersubjektivitet, der umiddelbart kan resultere i en 

udviklende relationel kontakt mellem pædagog og barn via dukken som 

medie. 
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Barnet kan trygt, via dukken, erfare nye sociale handlemuligheder og 

denne udvikling sker optimalt i en kobling af krop, hjerne og omverden. 

Barnet kan øve de sociale kompetencer i de strukturerede aktiviteter med 

dukken, uden at det får konsekvenser for barnet, da barnet er beskyttet 

af fiktionen. 

Hvad kræver det af pædagogen at bruge dukker? 

For at mestre dukken og dermed få det største udbytte af dukkens 

potentiale, skal pædagogen kunne mestre nogle generelle spil teknikker, 

som f.eks. dukkens krop i en bestemt følelse. 

Pædagogens didaktiske overvejelser, løbende refleksioner og evaluering 

ses i projektet, som en væsentlig faktor for kvaliteten af aktiviteter med 

dukken. Pædagogen skal turde bryde egne vaner, mestre dukken og 

samtidig kunne observere på børnenes reaktioner og initiativer. Jo flere 

menneskelige træk dukken har, de intentioner pædagogen har med 

dukken og det, at den samme dukke bruges til samme slags aktivitet, ses 

som mest virkningsfuldt. 

Pædagogens nærvær, fokus og fantasifulde tilgang med dukken, ser ud til 

at frembringe en mere autentisk og legende dimension i samspillet med 

barnet. 

Dukkens potentiale i det pædagogiske læringsmiljø med fokus på 

følelser: 

Dukkens ses af barnet, som et subjekt med følelser og tanker. Det giver 

pædagogen mulighed for, at lade dukken indgå i et didaktisk intentionelt 

samspil med barnet, som kan styrke den følelsesmæssige udvikling. 

Dukken kan tilsyneladende aktivere spejlneuronerne hos barnet og 

dermed kan dukken give barnet nogle særlige spejlinger og indtryk, som 

barnet kan bearbejde ved, f.eks. at udtrykke sig med dukken. 

Barnet kan i det potentielle rum øve sig i følelsesmæssige udtryk med 

dukken som et beskyttende skjold, hvor barnet ikke kan stilles til ansvar 

for figuren. Et potentiale ved dukken er, at barnet risikofrit kan udsætte 
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dukken for det ifølge normerne “forkerte”. Dukken som overgangsobjekt 

kan udleve ubehagelige situationer, som en bearbejdning eller 

nysgerrighed for barnet. Dukken er empati skabende, har en opdragende 

og lærende tilgang til barnet og det antages at dukken kan vise og 

symbolisere barnets umiddelbare følelser fordi barnet identificere sig med 

dukken. 

Dukken er med til at tilegne barnet til verden, og som redskab i det 

pædagogiske læringsmiljø, kan dukken indgå som pædagogens hjælper i 

form af et subjekt til spejling af barnets rekonstruktioner af sig selv. Her 

kan dukken medvirke til udvikling af barnets selvværd, som er nødvendig 

for den mentale sundhed. 

Dukke med barnet og dukken med pædagogen 

Der er mange ligheder mellem dukken med barnet og dukken med 

pædagogen. Den største umiddelbare forskel ligger i, at barnet med 

dukken kan bearbejde verden fysisk, ud fra barnets egne indre indtryk fra 

omverden. Pædagogen med dukken, kan give barnet indtryk og 

intentionel læring ud fra, hvad barnet anses at have brug for. 

Perspektivering 

 

Det kunne være interessant at inddrage dukken i andre æstetiske fag som 

drama, musik, billedkunst m.m. 

Dukken er ikke undersøgt i det pædagogiske felt i særlig høj grad i 

Danmark og de udenlandske undersøgelser skal ses i lyset af, at de er i 

en anden kultur. Derfor ville en større undersøgelse i den pædagogiske 

praksis være interessant. Den kunne indhente mere viden om dukkens 

kommunikative potentiale og sociokulturelle udvikling, både i 

institutionens kultur og i den æstetiske dannelse. Også en undersøgelse i 

dukkens potentiale i de strukturerede vs. de ustrukturerede aktiviteter, 

kunne give et bredere billede af dukkens styrker og udviklingsmuligheder. 
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Flere studier i udlandet nævner dukkens kommunikative potentiale, og 

det kunne være interessant og undersøge dukken i et verbalt og 

nonverbalt perspektiv, særligt fordi dukkens potentiale i dette projekt 

antydes som et redskab, til den følelsesmæssige udvikling hos barnet. Og 

fordi at sprogets indflydelse er minimal i forhold til det kropslige, 

sanselige og følende (Bentzen, 2014). 

Derudover kunne det umiddelbart give mening at medinddrage dukken i 

arbejdet med andre pædagogiske metoder og evalueringer. Det kunne 

være læseleg, sprogtest, sprogaktiviteter, Marte Meo, som en del at den 

differentierede læring, f.eks. med fokus på de mange intelligenser 

(Juul,H, 2013). En sprogtest med en eller flere dukker, kunne give barnet 

en mulighed for at besvare spørgsmålene med andre aspekter end 

udelukkende det kognitive. Børn i 3 – 6 årsalderen kan ikke forventes, at 

kunne, uden brug af andre koblinger som konkreter, leg, krop og sanser. 

Det kunne bidrage til at vende det læringssyn, som stadig eksistere i 

mange institutioner, omkring læring via ord og samtale, hvor der 

udelades, eller kun i lille grad bruges differentieret læring. 
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