
Komplett uppsättning material för Story Stem Assessment Profile 

Det är viktigt att alla dockfigurer, djur och rekvisita är ungefär i skala med varandra för att 

undvika till exempel jättestora grisar som tornar upp sig över små playmobilfigurer (eller 

liknande dockfigurer) och möbler som är alldeles för små eller för stora för playmobilfigurerna. 

Dockfigurer: 1 x mamma 

 1 x pappa 

 1 x man (granne) 

 3 x flickor 

 3 x pojkar 

• Förutom en uppsättning vita/västerländska dockor kan du behöva dockor som 

representerar andra etniska grupper beroende på vilka barn du arbetar med. 

• ”Syskon-dockan” och ”vän-dockan” ska ha samma storlek som varandra. (Använd inte 

baby-/småbarnsfigurer.) 

Djur: Grisar (3-4 vuxna och 2-3 smågrisar)  

Lejon/tigrar (3-4 vuxna och 2 ungar)  

Kameler/giraffer/zebror (stora och små) 

Kor (3-4 stora kor, 1-2 kalvar) 

1 x krokodil 

1 x stor elefant med betar (snabeln ner) 

Om man arbetar med ortodoxa muslimska eller judiska barn kan intervjuaren ersätta grisarna 

med får och lamm. 

Rekvisita:  1 x träkloss att använda som husvägg, trädgårdsstaket eller säng. 

1 x soffa (tillräckligt stor för fyra familjemedlemmar att sitta i) 

1 x fåtölj 

1 x TV 

1 x matsalsbord 

4 x stolar/pall (för användning med bord) 

1 x spis 

1 x kanna och 4 x glas/muggar (dessa kan göras av play dough, fimo eller 

plasticine om du inte har dockskåpsattiraljer) 

1 x stekpanna 

1 x fotboll 

1 x badrumshyllor/skåp 

1 x handfat 

1 x liten bit papper (fyrkantig) 
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Var kan man köpa? 

https://www.schleich-s.com/sv/SE/, rekommenderas av Anna Freud Centre för inköp av 

djurfigurer. Djuren är i rätt proportion till varandra. Elefantversion: Afrikansk elefanthona. 

Om du använder andra webbplatser eller blandar och försöker passa ihop mellan olika 

leverantörer, var noga med att kontrollera storlekarna mot elefanten (observera att ibland 

anges mått i cm och ibland i tum beroende av vilken sida du söker på.) 

Små rekvisita som möbler, köksutrustning och fotboll kan t ex köpas från Lundby, 

https://mickiofsweden.com/, Sylvanian families, https://www.sylvanianfamilies.com/sv-

se/catalog/categorieslist.php?category_id=6 eller Playmobil, https://www.playmobil.se/.  

Dockfigurer kan köpas på Playmobil, https://www.playmobil.se/. 

Det går naturligtvis också att vara kreativ och själv tillverka en del av rekvisitan.  
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