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Empati är en medfödd förmåga som utvecklas genom samspel och kommunikation med andra. Empati 

handlar om förmågan att sätta sig in i en annan människas situation, genom att känna igen känslor och 

tankar som man upplevt tidigare. Förskolan ska bidra till att barn utvecklar förmåga till empati och 

omtanke om andra. För att stödja barns empatiska utveckling är det viktigt att personalen ger stöd i de 

känslomässiga situationer som sker på förskolan. Det är också viktigt att pedagoger fungerar som en 

förebild för barnet och visar respekt och tolerans för andra människor. Barnet behöver stöd av vuxna 

på förskolan som bekräftar barnets känslor. Att arbeta med känslor är grunden till barns 

empatiutveckling. Förstår man sina egna känslor är det lättare att också förstå andras. Att känna 

empati för andra människor kan vara till hjälp för att lösa konflikter, barnet använder då sin förmåga 

att se till andras behov. Leken är viktig för barns utveckling, i leken bearbetar barnet starka känslor.    

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger på förskolan stödjer barns utveckling av 

empati. Studien avser att besvara frågeställningarna: Hur resonerar pedagogerna kring empati? Hur 

arbetar dessa pedagoger med att främja barns empatiska förmåga?  

 

Studien är av kvalitativ karaktär där jag tagit reda på fem pedagogers tankar och åsikter genom att 

göra intervjuer. Respondenterna har genom öppna frågor fått möjligheten att tala fritt om sina 

erfarenheter av att ge stöd till barns empatiska förmåga.  

 

Resultatet visade att barn är empatiska individer som visar omsorg och ger varandra tröst vid svåra 

och känslomässiga situationer. Leken och det sociala samspelet bidrar till att barnet utvecklar empati 

och visar omsorg för varandra.   Barn är kompetenta men behöver vuxna förebilder som ger stöd och 

vägleder dem i nya situationer. Vissa av pedagogerna berättade att det är viktigt att bekräfta barns 

känslor och ta dem på allvar, genom att samtala med barnet. En av informanterna önskade att det 

skulle finnas mer tid till att samtala med varje barn till exempel då en konflikt uppstår.  
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1 Inledning  
 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 – Reviderad 2010) redogör för att personalen ska bidra till 

att barnen utvecklar förmåga till empati och omtanke för andra. Öhman (1996) menar att 

empati är något vi föds med och upp till oss vuxna i barns omgivning att se till om den 

utvecklas eller inte. Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskola har jag fått en 

bild av att pedagoger har olika erfarenheter vad det gäller arbetssätt som stödjer barns 

förmåga att visa empati för andra människor. Empati är enligt mig en av människans 

viktigaste förmågor, därför ville jag ta reda på hur man som blivande förskollärare kan arbeta 

för att stödja barns förmåga att visa förståelse och omtanke för andra.   

 

Intresset för studien fick jag tidigt i utbildningen efter ha läst en bok av Margareta Öhman, 

(1996) som handlar om empati genom lek och språk. Litteraturen gav mig insyn i hur viktigt 

det är att arbeta med empati på förskolan, samt att jag som vuxen kan påverka barnets 

empatiska förmåga genom mitt eget förhållningssätt. Enligt min åsikt lägger förskolan 

grunden till lärande, och inte minst sagt för hur människor bör bemöta varandra. För att 

utveckla denna förmåga att kunna sätta sig in i hur andra personer känner, krävs det enligt 

mig att personalen på förskolan är närvarande och ger barnen stöd i de vardagliga situationer 

som uppstår på förskolan, så som i leken, vid konflikter och samling. I de vardagliga 

samtalen som vid måltidssituationer och omsorgssituationer skapas en nära kontakt med 

barnet. Raundalen (1997, s 5) beskriver empati som en av människans starkaste förmågor och 

viktig för att ett samspel med andra individer skall fungera  

 
”En treåring drar försiktigt barnvagnen med en två månaders baby fram och 

tillbaka. När mamman går närmare hör hon hur han tyst sjunger: ”bä, bä vita 

lamm, bä, bä vita lamm, bä, bä vita lamm” och när hon kommer fram viskar 

han ”babyn börja grina” (Sylvander, 1992, s 10).   

 

Inga Sylvander (1992) menar att treåringens handling är barnets eget spontana sätt att visa 

empati, vilket visas genom att ge tröst till den gråtande babyn. Jag anser att ett aktivt arbete 

med empati - förståelsen över andra människor kan innebära att mobbning och andra 

kränkande handlingar minskar på förskolan. Att tidigt stödja barns empatiska utveckling kan 

bidra till att de får en ökad förståelse för varandra vilket är viktigt inför de senare skolåren. 

 

1.1 Begreppsförtydliganden 

I studien används ordet pedagoger i texten, vilket innefattar både förskollärare och 

barnskötare.  
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2 Syfte  
 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagogerna på förskolan stödjer barns 

utveckling av empati.  

 
2.1 Frågeställningar 
 

1. Hur resonerar pedagogerna kring empati?  

2. Hur arbetar de intervjuade pedagogerna med att främja barns empatiska förmåga?  

 

3 Bakgrund 
 

I detta avsnitt beskrivs relevant forskning kring empati. Forskningen avser litteratur som 

redogör för vad empati betyder och situationer där barn visar empati. Arbetssätt som stödjer 

den empatiska utvecklingen och konflikthantering samt utdrag ur förskolans läroplan (Lpfö 

98 – Reviderad 2010) kommer även att lyftas i detta avsnitt.  

3.1 Empati och prosocialt beteende   

Empati kommer från det grekiska ordet Empatheia som betyder in, och Pathos som betyder 

känsla, lidande. Empati handlar alltså om inkännande, förståelsen för andra människors 

känslor och tankar (Holm, psykolog och psykoterapeut, 2001, s 67, 107). Empati är en 

förmåga att kunna sätta sig in i en annan människas svåra situation och vad som sker inuti 

individen. En handling som först blir synlig då en människa handlar empatiskt (Öhman 1996, 

s 9). Sylvander (1992) beskriver att empati handlar om medlidande, att känna empati är att 

dela lidandet med någon. Brodin och Hylander, (2002, s 37) anser att grunden för att handla 

empatiskt är att uppfatta och känna igen hur det känns i en annan människa. Det är viktigt att 

pedagoger bemöter barn med empati och tillgodoser dess behov (Sylvander, 1992, s 12). I det 

sociala samspelet med andra människor ligger utvecklingen av moraliska handlingar till grund 

för hur människor bemöter varandra, vilket är en viktig del i vår personlighetsutveckling och 

betydelsefullt för den empatiska utvecklingen (Raundalen 1997). Läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98 – Reviderad 2010) redogör för verksamhetens värdegrund, som syftar till att alla på 

förskolan ska visa omsorg och hänsyn för varandra.  

 

På förskolan utvecklar barnen sociala relationer till andra barn och samspel bidrar till att de 

utvecklar sin förmåga till empati (Lindahl 1998 s 17). Brodin och Hylander (2002) upplyser 

om att empatin ligger till grund för hur människor kommunicerar med varandra, liksom 

Raundalen som ser empatin som det medmänskliga ”språket”.  Öhman (1996 ss 9-10) 

förklarar att vårt empatiska beteende även kallas för prosocialt beteende och kan ses som en 

handlingskraft att handla empatiskt. Förmågan att visa empati har att göra med vår 

inlevelseförmåga att kunna sätta sig in i en annan människas situation. Raundalen (1997, s 62) 

redogör för att människor bör ta hänsyn till varandra och dela med sig, vilket kräver en del 

mentala färdigheter. Till en början måste man förstå att någon behöver hjälp, man måste även 

vilja hjälpa och samtidigt ha en plan för hur man ska gå tillväga. Öhman menar att hur stark 

inlevelseförmågan att handla empatiskt är, har att göra med tidigare erfarenheter av att ge 

tröst eller då man stått upp för en annan människa. Är erfarenheterna positiva ökar 

motivationen att handla empatiskt i fortsättningen, men har man dåliga erfarenheter av detta 

förhållningssätt, eller inga alls, minskar motivationen att handla empatiskt mot andra 

människor. Det kan till och med vara så att utvecklingen av den empatiska förmågan stannar 

upp helt. Raundalen (1997, s 61) förklarar att barns prosociala beteende utvecklas ju äldre 
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barnet blir, barnet mognar och kan allt eftersom sätta sig in i andras situationer. Barnets 

moraliska handlingar blir mer erfarna och de vågar med tiden ta egna initiativ till att hjälpa 

andra i svåra situationer, som att hjälpa någon som ramlat på gatan.  

3.2 En vuxen empatisk förebild 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 – reviderad 2010) konstateras att vuxnas förhållningssätt 

påverkar barns förståelse och respekt för hur vi bör leva för att medverka till ett demokratiskt 

samhälle. Vuxna är viktiga förebilder för barnen. Brodin och Hylander (2002, s 16) menar att 

den vuxnes förhållningssätt har stor betydelse. Öhman (1996, s 41) menar att pedagogen ska 

möta barnet med respekt och inlevelse, vilket bidrar till utveckling av empati. Till de yngsta 

barnen kan vuxna visa empati genom att ge dem trygghet och omsorg, kärlek, mat och värme. 

Enligt Sylvander (1992, ss 21-22) går det att lära sig empati under förutsättningen att man 

själv blivit empatiskt bemött, vilket hon kallar för själva grundutbildningen. Att fungera som 

en vuxen handledare för barnet handlar inte om att säga ”så här går det till” utan att ge barnet 

hjälp och stöd till ökat inkännande. Sylvander (1992) förklarar att den som professionellt lär 

ut empati ska själv kunna visa empati. Öhman (1996, ss 10-12) menar att det är viktigt att 

pedagoger i sitt arbete med barnen tar reda på sina egna åsikter och värderingar för att kunna 

vägleda barnet i känslomässiga situationer. Pedagogen bär ansvaret över det man förmedlar 

till barnen. Öhman menar även att allt det vi gör och allt det vi säger påverkar barnen, och 

även allt det vi inte gör och säger.  

 

Lärarförbundet (2006) beskriver att vuxna bekräftar barnet med verbalt språk, kroppsspråk, 

samt blickar och tonfall. Dessa signaler spelar roll för hur barnen sedan bemöter varandra i 

gruppen. Personalens förhållningssätt mot varandra är något som barnet uppmärksammar och 

tar efter (Sylvander 1992, s 15). Raundalen (1997, s 36) poängterar vikten av att ge barn 

ansvar, vilket kan stödja utvecklingen av empati, då barnen får visa att de klarar av saker och 

ting på egen hand och utmanas att bli bättre på det. Uppmärksammar den vuxne det barnet 

kan, stärks barnet i sin utveckling av empati.  

3.3 När barn visar empati  

Empati är som tidigare nämnt en medfödd förmåga och Raundalen (1997, s 22) förklarar att 

det nyfödda barnet har utvecklade mönster för hur de skapar kontakt, samspel och empati. 

Dessa mönster formas och utvecklas med tiden beroende på sociala relationer. Holm (2001) i 

likhet med Raundalen, anser att det är i samspel med andra som barnet utvecklar sin 

empatiska förmåga. Enligt Brodin och Hylander, (2002, s 103) visar de yngsta barnen empati 

genom att ta efter en viss känsla och kan gråta om ett annat barn gråter, eller skratta om ett 

annat barn skrattar. Raundalen menar att barn över ett och ett halvt år kan förstå att de kan ge 

få hjälp och tröst genom att hämta en vuxen. Öhman (1996, s 33) menar att de yngre barnen 

visar godhet, ömhet och empati genom att erbjuda en person något som betyder mycket för 

dem. Det kan vara en napp eller en snuttefilt, vilken ges till den som behöver tröst. Att ge sin 

snuttefilt till den som är ledsen menar Holm (2002), i likhet med Öhman, är ett tecken på att 

barnet är igång med sin empatiutveckling.  

 

De yngre barnen visar även empati genom att imitera den vuxne, lägger huvudet på sned och 

klappar på kinden för att ge tröst.  När barnet blir äldre börjar det också bli medveten om vad 

som hänt vid en viss situation och varför kompisen reagerade på det viset (Brodin och 

Hylander 2002, s 104). Barn kan visa empati genom att hjälpa varandra, men att hämta en 

vuxen som kan lösa problemet är också en empatisk handling (Öhman, 1996, ss 33-39). 

Brodin och Hylander menar att det är svårare att se hur de äldre barnen förhåller sig 
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empatiskt mot varandra, då den fysiska kroppskontakten inte ligger lika nära som för de små 

barnen. Brodin och Hylander (2002) menar även att det är viktigt att låta barnen få trösta 

varandra. När ett barn lyckas trösta ett annat barn känner tröstaren en enorm tillfredställelse, 

en känsla av att lyckats få någon glad igen. Författarna förklarar att då barnet kan se sig som 

någon som kan trösta, väcks även en känsla av stolthet vilket även stärker barnets 

självkänsla. Att våga gå emot någon annan då man anser att någon annan handlar fel, till 

exempel vid en mobbingsituation är också att handla empatiskt.  

3.4 Arbetssätt som stödjer utvecklingen av empati 

I följande stycke redogörs för bekräftelse av barns känslor, samtal kring olikheter och lekens 

viktiga roll.  

 

3.4.1 Bekräftelse av barns känslor 

 

Det är viktigt att samtala om känslor tillsammans med barnen, både sina egna och andras. 

Känslor är grunden till barns empatiutveckling då det handlar om förståelsen för andras 

känslor och tankar. Barn behöver ges stöd av vuxna in i nya känslomässiga situationer för att 

ge barnet trygget. Det är viktigt att barnen litar på sina egna känslor, vilket pedagoger bör 

uppmuntra på förskolan (Brodin & Hylander, 2002). Edenhammar (1992) upplyser om det 

viktiga arbetet med att ta barnets känslor på allvar och gör vi inte det menar författaren att 

pedagoger brister i den egna inlevelseförmågan att handla empatiskt mot barnet. Även Holm 

(2001, ss 114-115) belyser det viktiga arbetet med att ta till vara på känslor, hon menar att det 

är viktigt att samtala kring känslor, och att barnen behöver ett vuxenstöd för att kunna skilja 

mellan olika känslor och förstå hur de olika känslorna fungerar, samt varför de uttrycks i 

specifika situationer.  

 

Lindahl (1998 s 169) menar att det är viktigt att skapa arbetssätt där barnet får uttrycka sina 

känslor samt känna medkänsla och förståelse för andra. Hon menar att i förskolor där 

personalen bekräftar barns känslor, visar barnen medkänsla och tröstar varandra oftare, än vad 

de gör i förskolor där de inte får lika stor bekräftelse på sina känslor. Lindahl förklarar att 

pedagoger i förskolan kan bekräfta barnet som slagit sig genom att själv låta sorgsen på 

rösten, barnet kan då känna att någon faktiskt förstått hur det känns. Känslan kan också 

bekräftas med ord, pedagogen kan säga till barnet att: ”nu ser jag på dig att du blev riktigt 

arg” eller ”jag förstår att det gjorde ont”. Pollack (1992, ss 60-63) redogör för att vuxna 

behöver låta barnet i sin egen takt få leva ut en viss känsla och ha den kvar. Låta barnet gråta 

men samtidigt ge det närhet och trygghet, visa barnet att jag som vuxen finns för 

honom/henne. Det är viktigt att personalen på förskolan inte lämnar ett barn som inte fått sina 

känslor bekräftade, barnen behöver känna att de lever i en värld där det är helt okej att 

uttrycka känslor och att barnet får vara som det är. Ges barnet möjlighet att få leva ut sina 

egna känslor ökar det dess medkänsla och gör det lättare att förstå andra.   

 

3.4.2 Samtal kring olikheter 
 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98– Reviderad 2010) förskriver om att inget barn i förskolan 

ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning och annan 

kränkande behandling. Förskolan skall även bidra till att barns förmåga till empati och 

omtanke om andra utvecklas. Cullberg (1992, s 44) upplyser om att barn uppfattar världen i 

kategorier: onda eller goda, i svart eller vitt, vän eller fiende. För att barnen ska kunna skapa 

en helhet av dessa kategorier krävs en personlig utveckling, där goda vuxna förebilder har stor 

betydelse för hur barnet formar sina uppfattningar. Läroplanen beskriver även att barnen 
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behöver tid för att reflektera över olika människors levnadssätt och andra livsfrågor. Barnen 

ska även ges möjlighet att dela dessa tankar med andra. Enligt Cullberg (1992) är 

diskriminering ett tydligt exempel på att empatin brutits upp. Vid diskriminering av 

folkgrupper ger vi barnet ett budskap att människor är olika och inte som vi, vilket kan 

uppfattas som skrämmande för barnet. Cullberg menar att empatin sätts ur spel då en viss 

grupp människor betraktas som ”de andra” och inte som en del av oss. Pedagoger på 

förskolan bör samtala med barnen om andra människors levnadssätt vilket ökar barnets 

utveckling och förståelse för andra människor. Fokus kan ligga i att diskutera barn i andra 

länder, hur de lever, om krig och fattigdom. Barn har en stark medkänsla för barn som har det 

svårt och för barn som lever i andra delar av världen (Edenhammar, 1992, 32). Läroplanen för 

förskolan (Lpfö98– Reviderad 2010) framhäver att personalen har som uppgift att stärka och 

utveckla barns förmåga till ansvartagande och tidigt utveckla förmåga till solidaritet och 

tolerans. Förskolan ska också uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra 

människors situation, samt visa respekt för människors uppfattningar och levnadssätt. För att 

praktisera och konkretisera händelser som gör barnen medvetna om andras känslor och tankar 

är boksamtal ett alternativ. Handlingen gör barnen medvetna om varandras behov och 

känslor. Genom att samtala kring en berättelse som handlar om till exempel omsorg, respekt 

och hänsyn ökar barns förmåga att visa empati för sina medmänniskor (Kostenius, 2007).  

 

3.4.3 Lekens viktiga roll  
 

I läroplanen för förskolan, (Lpfö 98 - reviderad 2010) kan man läsa om lekens viktiga roll, 

leken skall främja varje barns utveckling och lärande, och prägla verksamheten i förskolan. I 

leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande. 

Leken bidrar även med förmågan till att samarbeta och lösa problem. Barnen kan i den 

skapande och gestaltande leken även få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, 

känslor och erfarenheter de varit med om. Öhman (1996, ss 17-19) menar att förskolan är en 

plats där barnen får möjlighet att leka och utvecklas, där de genom leken kan bearbeta känslor 

och andra upplevelser. Öhman (2007) poängterar att hon gärna ser att de vuxna är med och 

leker tillsammans med barnen, om de vuxna kan följa lekens regler genom att visa 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande. För de barn som inte kan leka är det extra viktigt 

att som vuxen leka tillsammans med barnen. Knutsdotter Olofsson (2003, s 133) menar att 

barnen även via leken kan bemästra starka känslor genom att leva sig in i att vara ett farligt 

djur som jagas och skräms.  För att bevara leken menar författaren att det är viktigt att barnen 

lever sig in i de andras situation, och ser vad den andre behöver, vilket är en del av empatin. 

Öhman (1996, s 33-39) poängterar att det är i barnens sociala fantasilekar som 

empatiförmågan utvecklas som mest, barnen visar omsorg och omhändertagande för varandra 

samt tolerans för andras viljor. Öhman förklarar vidare och menar att barnet i leken genom sin 

inlevelseförmåga testar att gå in i olika roller. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999, s 86) 

redogör för att barn med en utvecklad lekförmåga kan sätta sig in i en annan lekkamrats 

situation. Genom leken utvecklar barnen sin sociala kompetens och de får uppleva hur det är 

att leva med andra människor, känna empati för varandra och bli arga utan att slåss. 

Knutsdotter Olofsson (2003, s137) framhäver betydelsen av leken och tydliggör att lek är 

barnets sätt att hantera livet och förstå världen, lek leder även till ett gott samspel med andra.  

3.5 Empati som stöd i konflikter 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 - reviderad 2010) står det att verksamheten skall sträva 

efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter 

och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Sylvander 

(1992, s 17) framhäver att konflikter inte går att lösa genom att den vuxne går in med en 

styrande roll, det krävs att den vuxne vid dessa situationer engagerar sig och visar barnen att 
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de kan handla empatiskt. Det kan vara svårt för barnet att lösa en konflikt när kroppen är 

fylld med känslor, samt att förstå varför den andre skriker och slåss, när man samtidigt själv 

är arg, ledsen och uppriven. Det är vanligt att pedagoger uppmanar ett argt barn att säga 

förlåt, vilket oftast inte ger någon verkan. Oftast säger barnet förlåt för den vuxnes skull och 

springer sedan därifrån. För många barn kan det vara svårt att förstå vad förlåt egentligen 

betyder. Konflikten kan bara lösas då de arga känslorna övergår i varma känslor, då det krävs 

att det ska kännas bra igen för att gå vidare. Konflikter kan lösas genom ord, men att kramas 

eller att skoja till det är också ett sätt för barnet att lösa konflikter på egen hand (Brodin & 

Hylander, 2002). Alla konflikter går inte alltid att lösa eftersom alla inte kan vara kompisar 

med alla. Det viktigaste är att ingen far illa och att barnen får försöka reda ut konflikterna på 

sitt sätt. Att bekräfta barns känslor är viktigt då det uppstår en konflikt och ibland krävs det 

att den vuxne tar hand om känslorna först, bekräftar ilskan och ledsenheten och lugnar 

skammen om den känslan finns. Det är viktigt att man tillgodoser alla inblandade personer i 

konflikten, alla behöver få sina reaktioner bekräftade. När situationen har lugnat sig lite kan 

man samtala kring händelsen, det finns då tid för reflektion. Barnen behöver lyssna på en röst 

som är lugn för att barnen ska känna sig trygga. Den vuxne kan fråga hur det kom sig att det 

blev på det här viset? Genom att konflikten lyfts i en diskussion finns det en möjlighet att 

även lösa den. En vuxen som är upprörd och irriterad kommer inte att kunna lösa en konflikt, 

barnet stänger då av sina öron och känner sig anklagat (Brodin & Hylander, 2002).  

3.6 Vägledning till pedagoger 

Rosenthal och Gatt (2010, s 373) har utformat ett träningsprogram som de kallar LtLT 

(Learning to Live Together: a training program), som på svenska betyder ”att lära sig leva 

tillsammans”. Programmet syftar till att ge pedagoger i förskolan kunskap om barns 

socioemotionella utveckling, för att stärka personal som arbetar på förskolan. Pedagoger bör 

se känslomässiga situationer som möjligheter till lärande. Pedagogens roll är avgörande i 

känslomässiga situationer. Ignorerar pedagogen till exempel ett gråtande barn, lär sig barnet 

att ignorera de andra i gruppen. Pedagogerna i arbetslaget kan diskutera sitt eget 

förhållningssätt för att bli medveten om sig själv och hur de tillsammans kan stödja barn i 

känslomässiga situationer. Som stöd till diskussionen kan pedagogerna samtala kring frågor 

som: Är det rätt att förvänta sig att ett litet barn ska trösta sin gråtande vän – eller är det 

personalens ansvar? Är barnet som delar med sig utav sina leksaker och erbjuder andra hjälp 

empatisk – eller finns det en risk att det barnet blir utnyttjad av de andra barnen? Genom att 

pedagogen intar ett empatiskt förhållningssätt till barnen ger de dem det emotionella stöd till 

socialt uppförande. Som stöd till barns emotionella utveckling kan personalen planera styrda 

aktiviteter som högläsning och dockteater som presenterar situationer av ett socialt samspel. 

Känslosamma samtal ökar även barns emotionella förståelse för sig själv och andra 

(Rosenthal & Gatt, 2010).   

 

Det är betydelsefullt för personalen att samtala kring sitt sätt att hantera konflikter och hur 

man anser att barn hanterar sina konflikter. Det är vanligt att pedagoger går in i barns konflikt 

och intar rollen som domare och reder ut vem som gjort rätt eller fel, eller vem som började 

och vem som blev offer. Pedagogen bör istället gå in i rollen i att vara en stödjande person. 

Pedagogen bör även erbjuda alla de inblandade i konflikten stöd och bekräftelse. För att ge 

barnen stöd och hjälp i en konflikt kan pedagogen säga; ”Jag tillåter inte dig att skada Molly, 

och jag skyddar dig om Molly försöker skada dig”.  Då har pedagogen visat klara gränser när 

det gäller att skada andra, samt visat barnen på ett behagligt sätt att de finns normer och regler 

för uppförande.  För att minska slag och våld i barngruppen kan pedagogen säga till barnet; 

”Oops, jag tror att du glömde att hålla ett öga på dina händer idag, det vet jag att du kan”.  

Eller introducera ett kodord till gruppen för att påminna barnet om att konflikter kan lösas 

utan våld. Ett exempel på kodord kan vara just händerna. Personalen kan uppmana barnet 
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genom att ställa frågor som; har du pratat med dina händer idag? Eller jag föreslår att du 

pratar med dina händer idag, påminn dem! Snälla du, dom ska inte slå! (Rosenthal & Gatt, 

2010).  
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4. Teoretisk ram 
 

Detta kapitel avser beskrivningar av vissa delar utav George, Herbert Meads teori om 

medvetandet, jaget och samhället samt Daniel Sterns teori om självutveckling. Dessa två 

teorier kommer att ligga till grund för tolkningen av det insamlade intervjumaterialet. 

Teorierna kommer även att diskuteras i kommande kapitel i avsnittet för diskussion.   

4.1 Medvetandet, jaget och samhället 

Mead (1976, ss 10-15) var en amerikansk filosof och socialpsykolog, som levde mellan 1863 

och 1931. Meads tankar och synpunkter utvecklades från år 1900 och framåt vid Chicagos 

universitet, där han var verksam som professor vid institutionen för psykologi. Meads 

forskningsområde var; Medvetandet, Jaget och Samhället, och hur dessa komponenter hänger 

ihop. Enligt teoretikern är det dessa komponenter som skapar människan. Teorin handlar om 

hur den mänskliga utvecklingen sker.  

 

För att människan ska utvecklas till en social och självmedveten person ligger språket i fokus 

enligt Mead. Språket är en del i den sociala processen och det finns en ändlös mängd tecken 

och symboler som utgör det vi kallar språk. Grunden för utveckling är något som sker genom 

sociala interaktioner med andra människor. Det sociala samspelet börjar redan då barnet är 

nyfött. Mead strävade efter att påvisa att medvetandet och jaget är sociala skapelser. Språket 

och gester är enligt honom det mest grundläggande i sociala sammanhang, genom sociala 

aktiviteter tolkar människan sina egna gester och den andres handling genom att överta den 

personens roll. Språket är en viktig förmåga för barnet och för att ett samspel ska fungera. 

Mead menar för att socialt samspel ska fungera krävs det att människor behandlar andra så 

som man själv vill bli behandlad.  Två personer kan uppfatta saker och ting på olika sätt, 

vilket beror på människans tidigare erfarenheter och upplevelser (Mead, 1976).  

 

Människor gör tolkningar av varandra genom att titta på hur andra personer för sig, genom 

gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Genom att vi tolkar andra personers känslor och tankar 

kan vi lättare sätta oss in i hur andra handlar. För att människan ska vara kapabel till att ge 

respons till en annan person krävs det att man visar respekt för den andres egendom, genom att 

ta hänsyn till religion, kultur och hemförhållanden. Enligt Mead är tänkandet en förberedelse 

för människans sociala handlingar, där själva tankeprocessen utgör ett inre samtal. Mead 

(1976, ss 109-112) talar om det så kallade ”jaget” och menar att det är något som barnet 

utvecklar med tiden, genom sociala erfarenheter. Enligt honom ses utvecklingen som en 

känslomässig process. Mead anser att barnet utvecklar sociala färdigheter genom leken och att 

det är genom leken som barnet blir medveten om sig själv och sina tankar. I leken ges barnet 

möjlighet att gå in i olika roller. Barn bearbetar sina upplevelser genom leken och ger varandra 

bekräftelse och respons. För att vara en bra lekkamrat krävs det att barnen är uppmärksamma 

på varandras behov. Barnet är beroende av andras respons och hur de andra i gruppen uppfattar 

barnet som lekkamrat. Är barnet medveten om sitt förhållningssätt till andra och kan handla 

moraliskt kan det bidra det till ett organiserat samhälle där människor tar hänsyn till varandra 

(Mead, 1976).  

4.2 Självutveckling enligt Daniel Stern  

Daniel Stern är en amerikansk psykiatriker, psykoanalytiker samt spädbarnsforskare som har 

bidragit till att se barnet som kompetent. Stern har observerat små barn och spädbarn i relation 

med sin omvärld. I sina teorier menar han att människor styrs av arv, miljö, biologi och 

psykologi. Stern redogör för att det är faktorer som ömsesidigt är beroende av varandra. Ett 
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barns beteende kan vara ärftligt, men också bero på uppväxtvillkor. Både föräldrar och 

pedagoger bör lyfta fram och utveckla det speciella för just varje barn, utan att forma deras 

personlighet. Barn är beroende av samspel och det är i interaktion med andra som barnet 

utvecklas. I samspelet utvecklar barnet en förståelse för sig själv och får bekräftelse av de 

andra barnen. Även det lilla spädbarnet har en begynnande känsla av själv och som hela tiden 

växer fram under barnets första år, i form av känslor och upplevelser. Gamla upplevelser 

komponeras hela tiden med nya. Den vuxne blir en vägledande person i barnets liv som hjälper 

barnet i sin utveckling att bli sig själv (Brodin & Hylander, 1998). Stern (2003, s186) redogör 

för att barnet i sin utveckling är beroende av att den vuxne visar empati, den vuxnes empatiska 

lyhördhet speglar barnet. Vad vi förväntar oss utav barnet har stor betydelse för hur barnet 

kommer att uppfatta sig själv. Stern anser att det inte finns några speciella ”trappsteg” för vad 

barnet är redo för i sin utveckling. Alla barn är olika, vissa barn är mer ömtåliga och behöver 

mer stöd och omsorg än andra, för att så småningom kunna klara av mindre påfrestningar 

(Brodin & Hylander, 1998).  

 

Stern utgår ifrån att barns självutveckling sker genom olika domäner. Det nyfödda barnet ses 

utifrån det begynnande självet som grundar sig i kroppliga processer och känsliga 

helhetsupplevelser. Barnet tar i detta skede in hela sin omgivning, barnet visar tidigt känslor 

som intresse, glädje, ledsnad, avsmak och avsky. Stern ser olika typer av känslor som ständiga 

ledsagare i livet. När barnet är några månader befinner sig barnet enligt Stern i 

samspeldomänen där ett kärnsjälv utvecklas. Barnet utvecklar sin sociala förmåga genom att 

samspela med andra, detta sker oftast genom att barnet tar kontakt genom skratt och joller. De 

små barnen smittas lätt och tonar in de andra barnens känslor, till exempel skratt och gråt. Vid 

ungefär sju till nio månaders ålder befinner sig barnet i samförståndsdomänen – det subjektiva 

självet, barnet börjar förstå att det som händer i barnet upplever även andra. Barnet börjar 

förstå vad andra förmedlar och att det kan göra sig förstådd.  Den känsla som barnet vill 

förmedla kan man höra på rösten om den är fallande eller stigande. Vid 15 månaders ålder 

befinner sig barnet i samtalsdomänen – det verbala självet, barnet har i denna domän upptäckt 

att de kan göra sig verbalt förstådda. Stern (2003) redogör för att barnets empatiska handlingar 

även är en förmåga som visar sig i denna tid. För att handla empatiskt krävs det enligt Stern att 

barnet kan kunna föreställa sig själv som en person som kan uppfattas av den andre, samt sätta 

sig in och förstå den andra personens tillstånd. Stern i likhet med Mead redogör för språkets 

betydelse i barns lek. Där barnet använder språket som en symbol och imiterar sådant som de 

sett eller hört andra göra. Könsidentiteten utformas och barnet kan se sig själv utifrån ett 

bestämt kön. Den sista domänen är sammanhangsdomänen, det berättande självet, som Stern 

valt att kalla det. Barnet är nu ungefär tre och ett halvt år och börjar skapa en mening genom att 

sätta ihop ett antal erfarenheter som bildar ett meningsfullt sammanhang (Brodin & Hylander, 

1998).  

 

Dessa två teorier bygger på hur det lilla barnet utvecklas i samspel med andra, hur känslor och 

tankar styr barnet i sin utveckling, därför anser jag att dessa teorier är relevanta för denna 

studie. Jag menar att pedagoger bör ta hänsyn till att arv, miljö och psykologi påverkar barnet. 

Vi är alla olika. Samhället påverkar även människors åsikter och tankar vilka vuxna överför till 

barnet. Enligt mig kan pedagogen göra barnet medveten om andras behov och öka barnets 

inkännande förmåga.  
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5. Metod och genomförande  

 
I detta avsnitt beskrivs urvalet för studien och hur jag gick tillväga i undersökningen. Analys 

och bearbetning av det insamlade materialet beskrivs även i denna del.  

5.1 Urval 

För att ta reda på hur pedagoger stödjer barns förmåga att visa empati har jag i denna 

undersökning valt att intervjua fem pedagoger. Pedagogerna som deltar i studien arbetar på en 

kommunal förskola som ligger i en mellanstor stad i Västsverige. Förskolan är stor och består 

utav fem avdelningar. Förskolan är relativt ombyggd har satsat på att stimulera leken. På 

förskolan finns mångkultur, med barn och personal från flera olika länder.  Pedagogerna 

valdes utav mig med anledning av tillgänglighet, samt att förskolan har många anställda 

förskollärare, som skulle kunna tänkas dela med sig av sina kunskaper och arbetssätt kring 

empati. Då förskolan är rik på olikheter och arbetar aktivt med att samtala kring människors 

olika sätt att leva anser jag att dessa undersökningspersoner skulle passa bra till denna studie. 

Jag valde pedagoger som arbetade på olika avdelningar, för att få en ökad kunskap om 

aktiviteter och förhållningssätt som passar för de olika åldrarna på barnen.  

 

Personerna som deltagit i studien har fingerade namn och arbetar i följande barngrupp: Kim 

och Charlie är båda förskollärare och arbetar tillsammans på en avdelning med barn i åldrarna 

fem-sex år, där arbetar även Michelle som är barnskötare. Johan är förskollärare och arbetar 

på en avdelning med barn i åldrarna fyra-fem år. Alex är förskollärare och arbetar på en 

småbarnsavdelning med barn i åldrarna 0-3, samt som resurslärare i en fem-sexårsgrupp.  

5.2 Genomförande av intervju 

Då jag ville ta reda på vad några pedagoger på förskolan har för personliga åsikter och tankar 

kring empati, valde jag att göra kvalitativa intervjuer. Respondenten ges i den kvalitativa 

intervjun möjlighet att tala fritt om sin livsvärld. I genomförandet har jag tagit hjälp av olika 

författare som har erfarenheter av kvalitativa intervjuer.  

 

En intervju är ett samtal som har struktur och ett syfte. Genom intervjun försöker intervjuaren 

sätta sig in hur respondenten förhåller sig till arbete och förstå dess livsvärld. Intervjun söker 

efter en mening vilket frågorna förhoppningsvis kan besvara. Det gäller alltså att samla in så 

relevanta svar som möjligt (Kvale, 1997, s 13-34). Kihlström (2007a, s 48-52) redogör för att 

den kvalitativa intervjun liknar ett vanligt samtal, fast med fokus på ett visst ämne. 

Intervjuarens roll är att hålla fokus kring ämnet, det är också viktigt att man innan samtalet 

tagit reda på sin egen förförståelse, eftersom man inte ska veta svaret i förväg, detta för att 

undvika att ledande frågor ställs. Kvale (1993, ss 146-147) menar att även gester och miner 

kan vara ledande, att göra en viss gest i positiv eller negativ bemärkelse kan tolkas som 

ledande för respondenten. Lantz (1993 s 17) förklarar att det finns olika typer utav intervju, 

dels den öppna intervjun där intervjuaren ställer en stor öppen fråga och respondenten kan 

tala fritt utifrån den. Intervjun kan också vara strukturerad, där man ställer frågor utifrån en 

strukturerad frågeguide i en bestämd ordning. I den strukturerade intervjun svarar 

respondenten i förväg på uppgjorda svarsalternativ. Jag påstår att jag är influerad i båda dessa 

två sätt att göra en intervju, då jag å ena sidan använt mig utav den strukturerade formen där 

jag i förväg arbetet ihop frågor (bilaga 1) i en ordningsföljd. Å andra sidan är frågorna av 

öppen karaktär där respondenten kan tala fritt, utan några som helst färdigbestämda 

svarsalternativ. Kvale ser betydelsen av att intervjuaren ska vara fokuserad men kräver inte av 

intervjuaren att använda strängt strukturerade frågor i ett formulär. Jag upptäckte svårigheten 
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med att ställa frågor i ordningsföljd, det hände att jag fick byta plats på frågorna beroende på 

respondentens svar på den föregående frågan. Lantz (1993, s 64) i likhet med Kvale ser att 

frågorna ska ställas så det sker naturligt för respondenten. 

 

Vissa utav de frågor som jag ställde följdes upp med följdfrågor, eftersom det gav mig ännu 

mer information. Kihlström (2007a, ss 48-52) ser betydelsen av uppföljningsfrågor och 

förklarar att de kan lyda på följande vis: Hur menar du nu? Kan du förklara? Vill du berätta 

mer? Dessa frågor använde jag mig av för att få mer information. Inför varje intervju började 

jag att förklara att ämnet handlade om barn och empati, jag frågade även om de läst igenom 

missivbrevet (bilaga 2) som jag lämnade ut till förskolan i förväg. Det kändes viktigt för mig 

att respondenten var trygg i situationen. Lantz (1993, s 63) menar att det är viktigt att 

informera om de etiska regler samt om respondentens egen vilja att delta. Jag påminde även 

respondenten om syftet till varför jag spelar in intervjun, detta för att göra det så enkelt som 

möjligt för mig själv vid sammanställningen av intervjuerna. Kihlström menar att genom att 

banda intervjuerna får intervjuaren med allt som sägs och lyssna till sina egna frågor. Då kan 

man uppmärksamma om frågorna verkar ledande eller om man kommenterat någon fråga som 

varit ledande för respondenten. Kihlström förklarar att placeringen även är viktig, man ska 

sitta så man ser varandra bra, det ska ske en naturlig ögonkontakt, men inte hela tiden.  

Eftersom jag bandade intervjuerna kunde jag koncentrera mig på ögonkontakten och det 

naturliga samspelet. Kvale (1997, s 120) menar att samspelet är viktigt under hela intervjun 

och att det är bra att börja med att informera om hur intervjun kommer att gå tillväga.  

 

Jag informerade om att det under samtalet kan uppstå tysta pauser och för att respondenten 

inte skulle känna sig nervös över detta förklarade jag att vi båda kan se det som positivt, då 

man får tid att reflektera över svaret. Jag uppmanande även respondenten att ta god på sig att 

tänka över frågan. Kvale (1997, ss 138-145) ser betydelsen av att intervjuaren förhåller sig 

empatiskt till respondenten, det gjorde jag genom att aktivt lyssna, vara nyfiken, visa respekt 

under hela samtalet. Lantz (1993, s 121) menar att intervjuaren bör förstå respondentens 

reaktioner. Då jag tolkade att respondenten blev nervös och tappade bort sig i ämnet hjälpte 

jag till genom att ställa stödfrågor för att respondenten skulle komma in på banan igen. Jag 

avslutade intervjun med att säga att jag inte har några fler frågor, och frågade respondenten 

om det var någon fråga hon/han ville att vi skulle återgå till. Jag informerade även i slutet av 

intervjun om att jag förhåller mig till de etiska principerna, som jag även berättade om i 

missivbrevet. Kvale menar det kan uppstå en viss oro hos de intervjuade personerna för vad 

som kommer att ske med deras personliga tankar och åsikter efter intervjun. Jag förklarade för 

respondenterna att det bara är jag som kommer att använda mig utav det inspelade materialet 

och att de inte behövde vara oroliga över deras utlämnade tankar och åsikter.  

 

5.2.1 Pilotstudie  

 

Då jag bestämde mig för att intervju var det redskap som passade bäst för denna studie, 

började jag med att läsa litteratur om detta redskap. Efterhand formulerade jag sex 

intervjufrågor. För att ta reda på hur frågorna tolkades av andra än mig själv, ansåg jag det 

viktigt inför denna undersökning att göra en pilotstudie, för att få fram så bra information som 

möjligt. En pilotstudie går ut på att man testar sina frågor på en liknande grupp människor, för 

att ta reda på om frågorna uppfattas relevanta samt om de är lätta att förstå. Jag anser i likhet 

med Kvale (1997), att frågorna bör ställas så att respondenten lätt kan uppfatta och svara på 

frågan.  Pilotstudien gjordes på tre förskollärare på en kommunal förskola i Västsverige. 

Genom att jag testade intervjufrågorna på andra personer fick jag möjlighet att förtydliga 

vissa saker, jag fick även öva på att ställa följdfrågor som var bra inför studien. I den första 

pilotstudieintervjun visade det sig att en fråga var för lång och svår att förstå, jag fick då 

möjlighet att ändra den frågan inför de två resterande pilotstudieintervjuer. Genom att jag 
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testade intervjufrågorna på detta vis upptäckte jag även att frågorna var relevanta inför 

undersökningen. 

 

5.2.2 Datainsamling  

 

Då intervjuerna var inbokade, formulerade jag ett missbrev som jag personligen gav ut vid ett 

besök. Detta gjorde jag ungefär en vecka innan intervjuerna. Dagen då jag intervjuade 

pedagogerna befann jag mig på förskolan under en förmiddag och samtalade med 

respondenterna en efter en. Det första jag gjorde då jag kom till förskolan på morgonen var att 

boka ett samtalsrum. Jag anser att det är viktigt att sitta i ett ostört rum, för att både jag och 

respondenten inte ska tappa koncentrationen. Jag valde ett rum som alla pedagogerna var 

vana att arbeta i, vilket jag tror skapar trygghet för respondenten. Vi satt vid ett bord mittemot 

varandra med diktafonen liggandes på bordet mellan oss. Jag anser att tid för reflektion efter 

en avklarad intervju är viktig, så mellan varje intervju tog jag en kort paus för att tänka över 

mitt sätt att ställa frågorna, hur samtalet kändes och om det fanns något jag kunde göra 

annorlunda till nästa samtal. Varje intervju varade mellan 10-40 minuter.  

 

5.2.3 Forskningsetik  

 

Vetenskaprådet (2002) informerar om vikten av de etiska aspekterna. Det är viktigt i 

forskningen att förhålla sig etiskt gentemot de personer som ingår i undersökningen, god etik 

förutsätter ett personligt ansvar. Vetenskaprådet belyser att forskaretik handlar om forskarens 

relation till själva forskningsuppgiften, där frågor om hur man i forskningen tar hänsyn till 

och skyddar de deltagare som är inblandade i forskningsuppgiften. För att utveckla en god 

kvalitet i denna forskning, kommer jag att förhålla mig till vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska huvudkrav; informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

 

Jag har tagit hänsyn till informationskravet genom att i förväg lämnat ut ett missivbrev till de 

deltagande personerna i undersökningen. I brevet informerandes det om syftet med studien 

och hur jag ska gå tillväga. Jag berättade om intervju som val av metod och att jag kommer att 

spela in våra samtal. I brevet informerades även om hur jag förhåller mig till de fyra kraven 

från Vetenskaprådet (2002), för att deltagarna ska känna sig trygga att vara med. Jag berättade 

det är helt frivilligt att medverka i studien och att de när som helst kan avbryta sitt 

medgivande. Detta konkretiseras även i samtyckekravet. Som forskare får man inte samla in 

information utan ett samtycke från deltagaren.  De personer som medverkar i en undersökning 

har rätt att själva bestämma hur länge de skall delta. Det var därför viktigt för mig att i början 

av varje intervju ställa frågan till respondenten om hon/han läst igenom missivbrevet, för att 

försäkra mig om att de var medvetna om vilka rättigheter som gällde, detta för att förhindra 

eventuella konflikter.  

 

Det är otroligt viktigt för mig att undersökningspersonerna känner tilltro till mig som person 

och för undersökningen. Detta styrkte jag genom att informera om Konfidentialitetskravet 

som handlar om sekretess. För att minska risken för deltagarnas igenkännande använder jag 

fingerade namn, jag nämner heller aldrig förskolans namn eller i vilken stad den ligger. Som 

forskare ansvarar jag för att ingen obehörig får tillgång till respondentens uppgifter. 

Deltagarna ska känna en fullständig konfidentialitet. Enligt nyttjandekravet är det viktigt att 

informera om att det endast är jag som kommer att ha tillgång till det insamlande materialet, 

och att det endast kommer att användas till min forskning. Efter slutförd studie kommer jag 

att se till att allt insamlat material förstörs.   
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5.2.4 Studiens giltighet och tillförlitlighet 

 

Lantz (1993, s 63-66) förklarar att validitet står för giltighet, och reliabilitet för tillförlitlighet. 

Hon belyser att dessa två begrepp ses som viktiga i vetenskapliga sammanhang.  Enligt 

författaren kräver forskningsmetoden tillförlitliga resultat och resultatet kräver giltighet. Det 

ska vara möjligt för läsaren att kritiskt granska det forskaren har kommit fram till. Dessa två 

begrepp menar Lantz står för värdet av intervjun, där resultaten måste vara användbara. Då 

intervjun är frivillig och respondenten gett sitt medgivande att vara med ökar reliabiliteten 

och validiteten eftersom informationen då inte blir påtvingad. Kihlström (2007b, s 231-232) 

framhäver att validitet handlar om studiens giltighet, där syftet har en avgörande roll. För att 

studien ska räknas som giltig krävs det att man studerar det som syftet avser att undersöka, i 

mitt fall att ta reda på hur pedagogerna på förskolan stödjer barns utveckling av empati. Jag 

anser att studiens validitet ökat då jag under arbetets gång nyttjat en handledare vid min sida. 

Handledaren som med erfarenhet av att ge respons på forskningsarbeten har under tiden 

stöttat och godkänt min text, samt lämnat förslag och synpunkter på de intervjufrågor jag 

utformat. För att öka validiteten är det viktigt att den som läser rapporten ska kunna förstå det 

som beskrivs i resultatet, därför har jag förtydligat resultatet genom en sammanfattning. 

Kihlström menar att kommunicerbarenheten är viktig för att öka validiteten. Lantz menar att 

genom att man utför en provintervju, alltså en pilotstudie, ökar syftets tillförlitlighet och 

giltighet. Genom de tre provintervjuer som genomfördes kunde frågorna kritiseras av 

respondenterna, på så sätt fick jag möjlighet att ändra frågorna.  

 

Kihlström (2007b, s 231-232) menar att reliabilitet handlar om trovärdighet eller 

tillförlitlighet, hon menar att resultatet ska vara trovärdigt. Genom att jag under utbildningens 

gång fått möjlighet att testa på intervju som redskap, kände jag mig trygg i den situationen. 

Fördelar och nackdelar med redskapet intervju kände jag väl till. Jag valde att banda alla fem 

intervjuer för att öka chansen för ett så tillförlitligt arbete som möjligt. Genom att jag bandade 

intervjuerna istället för att anteckna med penna och papper gjorde att jag fick med allt som 

respondenterna berättade, inget material gick på så sätt förlorat, kanske speciellt viktigt för 

mig som ensam forskare. Som ensam forskare skulle jag inte kunna koncentrera mig på 

samspelet om jag både skulle anteckna och banda. Lantz, (1993, 147) redogör för betydelsen 

att banda intervjuer, hon menar att genom att man bandar lättare kan koncentrera sig på själva 

samtalet där man slipper fokusera på att skriva ner det som sägs. Det viktigaste är att 

materialet är hörbart, efter varje intervju lyssnade jag igenom för att se om det var hörbart, 

skulle det visa sig att det inte var det skulle jag få göra om intervjun.   

5.3 Analys/bearbetning 

Det resultat som jag kommit fram till utifrån de intervjuer jag utfört och som jag kommer att 

använda mig utav i denna studie är material från de transkriberade intervjuerna, detta material 

ligger även till grund för analysen i denna studie. Malmqvist (2007, s 122-125) anser att då 

man bearbetar de empiriska uppgifterna, i mitt fall intervju, kan det innebära att man sorterar 

de uppgifter som är relevanta för studien och ordnar dessa genom att skapa olika kategorier. 

För att arbetet med att analysera de insamlande uppgifterna skulle gå smidigt till, 

sammanställde jag de fem respondenternas svar under en och samma fråga, på så vis kunde 

jag tydligt se likheter och skillnader för hur de olika personerna svarade. Malmqvist redogör 

för att se övergripande på det insamlade materialet. Jag anser att då jag i detalj studerade 

materialet upptäckte hur viktigt det var att inte missa intressanta uppgifter.  

 

Något som jag även upptäckte vid analysen var att respondenternas svar på frågorna 

påträffades i flera frågor och var inte bara knutna till en viss fråga. För att inte missa relevanta 



 16 

uppgifter använde jag mig utav färgpennor. Färgerna markerades efter svar som hörde ihop. 

Även Malmqvist (2007) ser betydelsen av att använda färgpennor vid analysen, då det bidrar 

till nedskärning av datamängden. De olika färgerna gjorde det enkelt för mig att bilda 

kategorier som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Kategorierna som 

bildades av resultatet blev: empati handlar om förståelse, barn visar empati, pedagogen – en 

empatisk förebild samt arbetssätt som stödjer empati. Dessa kategorier ser jag som den röda 

tråden genom arbetet. Lantz (1993, s 31) menar att nästa steg för att få en bättre överblick 

utav det utskrivna materialet är att klippa ut de markeringar som gjorts och dela in dem i 

högar beroende på kategori, ett sätt som underlättade för mig i analysarbetet. Den kvalitativa 

analysen syftar till att öka möjligheterna och förståelsen av nya fenomen, något som Lantz 

framhäver (1993 s 31). Enligt Malmqvist (2007) är uppgiften i en kvalitativ analys att ta reda 

på syftets egenskaper, vilket jag i denna studie har gjort genom metoden intervju där jag tagit 

reda på egenskaper kring barn och empati.  
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6. Resultat 
 

I detta avsnitt lyfts olika kategorier som arbetats fram under analysen av intervjuerna. De 

olika kategorierna är: empati handlar om förståelse – en viktig förmåga för barns sociala 

utveckling, barn visar empati, den vuxne – en empatisk förebild, arbetssätt som stödjer 

empati, Att göra förlåt istället för att säga förlåt samt lekens betydelse för barns utveckling av 

empati.     

6.1 Empati handlar om förståelse – en viktig förmåga för barns sociala 

utveckling 

Gemensamt för dessa pedagoger är att de anser empati handla om förmågan att kunna sätta sig 

in i en annan människas situation, känslor och upplevelser. 
 

Empati är en människas förmåga att leva sig in i någon annans situation. Att 

förstå hur den personen kan tänkas känna eller ha det, och sedan genom den 

kunskapen man får eller har innan kan handla och agera utifrån det. Det kan ju 

vara vid många olika situationer. (Johan, Förskollärare) 

 

Det har ju mycket med att man förstår en annans människas känslor. 

Förståelsen om någon är ledsen. Empati har mycket med förståelse av känslor 

att göra.  (Alex, Förskollärare) 

 

Att vara mot andra som man själv vill bli behandlad. Att kunna sätta sig in i 

hur andra känner, hur andra mår.  Bry sig om varandra (Charlie, Förskollärare)  

 

I ovanstående citat ger pedagogerna exempel på att förståelsen är det mest centrala när man 

talar om empati. De anser att empati är en viktig förmåga att utveckla för att barnen ska stödjas 

till personer som bryr sig om och tar hänsyn till varandra. Barnet bör utvecklas till en individ 

som behandlar en annan person så som man själv vill bli behandlad. Pedagogerna förklarade 

att empati är något som blir synligt i situationer då ett barn gråter eller mår dåligt på något vis. 

 

Det framgår i resultatet att den sociala utvecklingen är viktig för att samspel ska fungera.  

 
Den empatiska förmågan är viktig när det gäller att skapa vänner, skapa starka 

band till andra människor, den sociala utvecklingen. Det är ju en stor bit, för 

förstår du inte hur dom andra känner och upplever så är det ju jättesvårt att 

vara en bra vän. (Kim, Förskollärare) 

 

Har man inte den empatiska förmågan så missar man mycket av det sociala, 

det är som är A och O för att kunna leka. Det är ju de som inte har den 

förmågan som oftast har lite svårt med kontakter och utanförskap.  

(Michelle, Barnskötare) 

 

Det som man kan tänka på är ju att ett barn, eller vuxna också, behöver må bra 

för att kunna agera och bemöta sina kamrater med empati. Ett barn som inte 

mår bra har ju svårare att bemöta sina kamrater med empati och sätta sig in i 

deras situation. Det finns barn som är utanför som man får jobba med mer, 

som har det svårare med empati eller barn som tillfälligt inte mår bra och har 

svårare att ta till sig sådant som vi jobbar med, vi får då fungera som förebilder 

och samtala mer kring händelser som vi ser på teater eller när vi lyssnar på 

något. (Johan, Förskollärare) 
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Pedagogerna var alla överens om att den empatiska förmågan är viktig för den sociala 

utvecklingen, de menar att den sociala delen är avgörande för att leken skall fungera. Flera av 

pedagogerna anser att det är viktigt för barnen att lära sig de sociala reglerna, för hur man ska 

vara mot varandra, för att fungera i grupp. Barn behöver i förskolan förberedas inför de senare 

skolåren, bli medvetna om olikheter bland människor och deras levnadssätt. Det framkommer 

även i resultatet att både barn och vuxna behöver må bra för att bemöta någon annan med 

empati, samt att barnet behöver ha blivit bemött med empati själv för att inta ett empatiskt 

förhållningssätt. Det är extra viktigt att ge stöd till dessa barn.  

6.2 Barn visar empati: 

Resultatet visade att vissa av pedagogerna var uppmärksamma på när barnet visar empati.  
 

Ett exempel kan ju vara, man ser det mycket i leken, men ett slående exempel 

är när dom slagit sig eller har ont någonstans, eller är ledsna för att mamma 

och pappa har gått och då kan man se det när dom kommer fram och kramas 

och frågar hur det är, om dom behöver plåster, då bryr dom sig om, och man 

ser att den delen finns (Kim, Förskollärare)  

 

Det kan vara olika situationer. När dom t ex hjälper varandra, om det är 

någonting som dom inte klarar av (Charlie, Förskollärare) 

 

De flesta av pedagogerna gav konkreta exempel på att barnen visar empati, till exempel vid 

situationer då något av barnen slagit sig. De menar att barnen visar empati genom att ge tröst 

till det sorgsna barnet, ge kramar och närhet. De menar att barnen har förståelse för varandras 

känslor. Leken är också ett exempel på när barnen visar mycket empati. Kim menar att det 

ibland kan gå fel i leken och att barnen blir ledsna. När något av barnen i gruppen blir arg 

eller ledset reagerar de andra barnen genom att ta reda på vad som hänt och varför det barnet 

reagerade som det gjorde, vilket är ett tecken på att de har förståelse för varandras känslor. I 

situationer då barnen hjälper varandra menar de flesta av pedagogerna att barnen visar sin 

empatiska inlevelse.   

 

Barns empatiska handlingar uppmärksammas inte alltid.   
 

Barnen visar empati utan att man tänker på det egentligen. Dom visar det 

oftare än dom inte visar det (Michelle, barnskötare) 

 

Michelle förklarar under intervjun att barnen oftast visar empati när de tycker synd om någon 

och att dessa situationer inte alltid uppmärksammas av pedagoger. Michelle anser att det är 

lättare att upptäcka hur de yngre barnen visar empati och omsorg, eftersom barnen i en 

småbarnsgrupp ger varandra mer fysisk närhet. Michelle menar att då de äldre barnen tar hand 

om ettåringarna är ett tecken på empati. En av förskollärarna berättar att barnen handlar 

empatiskt vid vid konflikter, barnen försöker lösa konflikter själva genom att förhandla med 

varandra. Ibland krävs det att en vuxen är med och vägleder barnen i en konfliktsituation, där 

pedagogen fungerar som ett stöd. När barnen står upp för varandra handlar de även empatiskt. 

I nedanstående citat ger en av förskollärarna exempel på hur barnen kan står upp för varandra.   

 
När barn leker intar de olika roller och bestämmer vem som ska vara hund 

eller katt och så vidare, kanske det händer att det är flera barn som leker och 

sedan säger någon att ”du får inte vara med”. Då kanske någon annan kliver 

fram och ser att det här barnet blir ledsen och säger att jo du får vara med, 

frågar: ”vad vill du vara” så kanske dom löser det hela eller säga till någon 

vuxen kanske (Johan, förskollärare) 
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En förskollärare ser fördelar med att dela in barnen i mindre grupper. 

 
Barnen är väldigt duktiga vid matsituationer då är vi en liten grupp, och även 

när man delar upp dem och går iväg någonstans med några. Det är mycket 

värre när vi är alla i hela gruppen. När vi har våran stund, samling och så, går 

det väldigt häftigt till, det är precis som de blir uppspeedade och inte tänker 

riktigt. Det är bättre i mindre grupper, det märker jag när vi delar upp barnen, 

att dom kanske står en bit först och bara kollar av läget. Det fungerar oftast 

bättre då, men ibland blir det konflikter. (Alex, Förskollärare) 

 

Alex förklarar i ovanstående citat att det är bra att barnen delas in i mindre grupper under 

dagen för att minska på antalet konflikter. Förskolläraren förklarar att man lättare kan se över 

barnen i den lilla gruppen. När alla barnen är samlade i den stora gruppen känns situationen 

stressig menar Alex, i den stressiga miljön har barnen svårt att tänka sig för hur de beter sig 

mot varandra.  

6.3 Pedagogen - en empatisk förebild 

Resultatet visar att pedagoger bör vara en empatisk förebild.  
 

Alla barn har ju empati i olika grad och de lär sig att utveckla det med stigande 

ålder men på något sätt behöver dom hjälp av oss vuxna. Det utvecklar sig inte 

av sig självt. Vi pedagoger har en viktig uppgift; att vara bra förebilder och det 

är ju hur vi är mot varandra i arbetslaget och hur vi är mot barnen för då ser ju 

barnen hur vi är och hur vi löser olika situationer. Man kan till exempel ha ett 

barn som ofta slår sig och kommer och visar sina fingrar eller knän, men där 

man inte kan se så mycket. Trots det kan det vara så mycket sorgsna ögon och 

tårar, då är det viktigt att vi är bra förebilder, där vi bekräftar barnets känslor, 

och är empatiska. Man kan säga till barnet: ”får jag titta på ditt finger så får vi 

se hur det ser ut”, eller det klassiska med att blåsa lite, sätta på ett plåster osv. 

Då förmedlar man en positiv känsla till barnet, och så kanske det står några 

bredvid och tittar och ser hur man gör och tar efter. (Johan, Förskollärare) 

 

När vi diskuterar situationer utifrån bilder märks det ganska tydligt att det går 

att påverka deras empatiska förmåga, barnen kommer ihåg att ja, det var det vi 

pratade om och varför man reagerar som man gör.  

(Kim, Förskollärare) 

 

De flesta av pedagogerna var överens om att de kan påverka barnen att handla empatiskt, och 

en förmåga som inte utvecklas inte av sig självt. Då personalen bekräftar barnets känslor visar 

man de andra barnen i gruppen hur de kan gå tillväga för att ge hjälp och tröst. De vuxnas 

förhållningssätt spelar också stor roll för hur barnen hanterar känslomässiga händelser. En av 

informanterna menar även att det är viktigt att arbeta utifrån ett genusperspektiv på förskolan 

och bemöta pojkar och flickor lika. Både pojkar och flickor behöver omsorg och bekräftelse.   

   

Resultatet visar även en osäkerhet kring rollen som en empatisk förebild.  

 
Det går säkert att påverka mer än vad man gör, väldigt mycket mer än vad jag 

gör. Oftast är det tidsbristen eller att man just då är inriktad på något annat 

man ska göra, och fångar inte alltid upp barnen. Man försöker, speciellt när 

dom slåss, sparkar och sådant. Då får man tala om att det gör ont, så gör vi inte 

och hur skulle det kännas på dig? Jag önskar den tiden fanns, tänk om man 

kunde stoppa varje situation, barnen förstår ju när man pratar med dom att det 
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är fel, att det gjorde ont och att det var fel. Sedan ser man på dom att dom har 

gjort fel. Man skulle nog kunna ta det mycket oftare än vad man gör. Prata om 

det. (Alex, Förskollärare) 

 

Alex menar att det säkert går att påverka genom att vara en pedagogisk förebild, men på grund 

av tidsbrist i förskolans stressiga vardag är det svårt att hinna samtala med alla barnen. Alex 

hade önskat mer tid för att samtala med barnen i situationer där ett barn är ledset eller argt. 

Även Michelle verkade i början tveksam om det gick att påverka barns förmåga att visa 

empati. Michelle förklarar sedan att det går att påverka vid situationer där samtal kring känslor 

kommer på tal, men att det inte är så hon arbetar.   

6.4 Arbetssätt som stödjer empati 

Resultatet visar exempel på hur pedagogerna stödjer barns empatiska förmåga.   
 

Vi jobbar mycket med hur man är mot varandra, hur man ska vara och 

försöker få barnen att tänka att om du gör så, om man hela tiden ger igen, löser 

man ingenting. Vi hade det samtalet idag, då ett barn sa att om du gör så ska 

jag minsann ge igen. Jag frågade: Vad händer då? Bråket fortsätter bara då. 

Om du istället slutar och inte gör så, då slutar ju bråket och då kan man få ett 

stopp på det och tänka på hur vill du att dina kompisar ska vara mot dig. 

(Charlie, Förskollärare) 
 

Som tidigare nämnts anser pedagogerna att det är viktigt att arbeta med känslor för att barnen 

ska utvecklas till empatiska individer, de förklarar att barnen ska lära sig att sätta ord på sina 

känslor. På fem till sexårsavdelningen arbetar personalen med kommunikationsbilder som ska 

hjälpa barnen att samtala kring olika känslouttryck. Empati och konflikthantering är något 

som enligt respondenterna hänger ihop. Konflikter sker dagligen på förskolan menar 

pedagogerna. I arbetet med konflikter anser pedagogerna att det är viktigt att diskutera 

olikheter och bakgrunder, för att barnen lättare ska få en förståelse för varandra i gruppen 

samt för olikheter bland människor. Pedagogerna anser att det är viktigt att upplysa om att 

alla människor inte lever under lika hemförhållanden.  

 
Alfons bilderna stödjer barns empatiska förmåga. Någon ramlar och slår sig 

och skrapar sitt knä och det blir lite blod. Då kommer Alfons med plåster. Det 

är ju verkligen empati. Det är ju lite tankar med de bilderna, det är ett bra sätt 

att hjälpa någon. Vi läser mycket böcker, varje dag, vi sitter kvar efter maten, 

vi flyttar oss inte, utan vi tar det direkt. Oftast är det böcker med empati. Vi 

har ju tema djur och djur, barnen får bekanta sig med djur och hur man tar 

hand om djur, ger dom mat, sköter om dom och man klappar dom osv. Det är 

väldigt bra med djur och empati. Det finns ju många olika djur som vi har som 

sällskapsdjur och behöver tas om hand mer. Barnen fascineras av vilda djur, 

rovdjur (Johan, förskollärare) 

 

Bilderna med Alfons som visar hur han hjälper sin vän som slagit sig genom att hämta ett 

plåster ska vägleda barnen hur de kan gå tillväga när någon är i nöd. Böcker med empatiska 

berättelser bidrar till barns medkänsla för andra. Barnen blir också delaktiga genom 

uppföljande samtal kring berättelsen. Johan berättar att de just nu arbetar med tema djur vilket 

innefattar en hel del empati. Djur kan vara i behov av människor som tar hand om dem och 

ser till dess behov. Förutom tema djur finns det kompisteman, när barnet blir äldre blir de mer 

uppmärksamma på varandra. Barnen börjar fundera på hur de ser ut, vad de har för kläder på 

sig, därför passar ett sådant tema in för de äldre barnen på förskolan.  
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Det finns en bok med bilder och så kan man prata om olika bilder. Barnet kan 

peka på en bild, och förklara om figuren på bilden ser ledsen eller glad ut. Man 

kan även fråga barnen hur den känner sig och så får de peka. Vi ska köra igång 

med det när vi har allt material. Boken heter nog Samtal, eller något liknande. 

Man vill gärna vara lite inarbetad. Det ska bli spännande och vi hinner ju fram 

till sommaren är och då bli det mer med kompisskapet och empati. Då tror jag 

att vi pedagoger kan bli bättre på att fokusera. Sedan är det ju mycket annat. 

Det är synd att det finns så lite tid. (Alex, förskollärare) 

 

I ovanstående citat förklarar Alex att det går att bli bättre på att stödja barns utveckling av 

empati. Alex har kunskap om hur arbetet kan gå till men känner att det finns för lite tid på 

förskolan. Alex ger även förslag på en bok där känslor ligger i fokus och att personalen på 

avdelningen har planerat att arbeta utifrån den. Kim ser betydelsen av de vardagliga samtalen 

som en del i utvecklingen av empati och att man ska ta till vara på dem. Vid matbordet kan 

man be barnen berätta hur man är en bra kompis och vad som gör dem ledsna eller glada. Kim 

menar att barnen uppskattar dessa samtal och tycker att det är roligt att få uttrycka sina egna 

åsikter. Kim belyser vikten av att diskutera mycket med barnen då det utvecklar språket. Det 

är viktigt för att bland annat kunna sätta ord på sina känslor och förklara hur man känner.  

6.5 Att göra förlåt istället för att säga förlåt 

Resultatet beskriver ett sätt att hantera barns konflikter. 

 
Det kanske är en konflikt mellan två barn och så kommer pedagogen och 

frågar vad det som hände och då säger dom, han tog min bil och jag hade den 

först. Eftersom man inte har sett vad som hände så vet man inte. Då kan man 

lyssna in och försöka förstå varför barnen gjorde så, men att vi hjälper dom 

med dom här frågorna som t ex behövde du också en bil i din lek när du skulle 

leka den leken, och visa att det finns fler bilar. (Johan, Förskollärare) 

 

Johan berättar att personalen på avdelningen inte pressar barnen att säga förlåt. Om barnen 

varje gång måste säga förlåt bidrar det till att de bara säger det utan att mena det. Barnen 

säger ibland förlåt utan att ens titta på personen eller säger det i förbifarten, eller kanske inte 

ens vet vad det betyder att säga förlåt. Att pressa barnen att säga förlåt bidrar till att barnen 

egentligen inte får ut så mycket av situationen. För att lösa barns konflikter uppmanas barnen 

att göra förlåt. Då samtalar den vuxne med barnen som varit inblandade i konflikten och tar 

reda på vad som hände och försöker lyssna in situationen för att det ska kännas bra igen.  
 

Det är bra om vi inte ger barn färdiga lösningar. Barn är ju väldigt duktiga och 

kompetenta när det gäller att själva lösa konflikter, det gäller bara att dom får 

chansen att tänka efter. Om man jobbar så här så kan de, och det är meningen. 

På sikt löser de fler och fler konflikter själva. Det kan man göra med ett sådant 

här förhållningssätt.  (Johan, Förskollärare) 

 

Att göra förlåt blir till ett mer långsiktigt arbete med att lösa konflikter, barn är kompetenta 

och kan med tiden lösa fler konflikter själva. Barnen lär sig ta ansvar för sina egna handlingar 

och hitta lösningar för att göra varandra glada igen. Det är viktigt att pedagogen är lugn och 

lyssnar på barnen och försöker förstå situationen, låta barnen själva komma på hur de ska gå 

tillväga för att lösa situationen. Det är viktigt att barnen får uttrycka sina känslor men att visa 

att det samtidigt finns regler, som säger att det inte är okej att göra någon annan illa. Tanken 

med att göra förlåt är att försöka se sin kompis ur hans/hennes perspektiv. Fler pedagoger 

belyser det kompetenta barnet som klarar av att lösa konflikter på sitt eget sätt och att det är 
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viktigt att barnen får öva på det. Barnen löser ofta konflikter genom att visa närhet och ge 

kramar eller genom att skoja till det.  

6.6 Lekens betydelse för barns utveckling av empati 

Resultatet visar att leken är betydelsefull.  
 

Vid situationer som när barnen leker mamma, pappa barn så kan de gå in i 

rollen att vara en mamma som tar hand om, eller en pappa som tar hand om. 

Eller ett barn, eller vad de nu väljer att leka. Det sker ett samspel i leken, när 

de pratar med varandra, barnet kan säga: ”när jag är barn så vill jag att du gör 

så här”. Då utvecklas den empatiska förmågan. Lek är viktigt men då måste 

man också ge barnet frihet i leken. De ska få leka ostörda, varken andra barn 

eller vuxna ska förstöra för dem när de är engagerade.  (Kim, förskollärare) 

 

Rolleken är omhändertagande med dockor, man är en familj kanske, man tar 

hand om det lilla barnet som är en docka som inte klarar att äta själv, eller 

behöver sova. De bearbetar saker som de har sett en vuxen göra med ett 

syskon eller någon annan som känner. Barnen leker sjukhus och någon som är 

skadad kommer som de tar hand om. Barnet lyssnar och säger ”du behöver en 

spruta”, ”du behöver något att dricka”. Barn har olika erfarenheter, vilket 

vuxna kan styra. Vad ska det finnas för material? På måndag så är det ett 

sjukhus där, förra veckan var det ett bageri. Leken är jätteviktig. Lek, språk 

och empati hör ju ihop. Man får ju in empati i språket också. Jag ser gärna att 

vuxna är med i leken också. Man får inte ta för givet, barn har ju empati, men 

den utvecklas inte automatiskt utan behöver stöd. (Johan, Förskollärare)  

 

Förskollärarna Kim och Johan anser att leken är en av de viktigaste delarna i barnets 

utveckling, eftersom barnet i leken får möjlighet att träna olika förmågor och bearbeta 

upplevelser de varit med om. I leken prövar barnet att gå in i olika roller och samspela med 

varandra. Barnet behöver ges frihet och leka ostört, varken vuxna eller andra barn ska störa 

den pågående leken. Johan beskriver i ovanstående citat hur barnen utvecklar sin empatiska 

förmåga genom rolleken, där de måste ta hänsyn till varandras viljor. Pedagoger har även 

möjlighet att förändra den fysiska miljön på förskolan, miljön ska stimulera barns lek.  
 

Beroende på hur mycket fantasi barnet har i leken för att gå in i olika roller ser 

man även hur de empatiska bitarna faller på plats. Hur barnen ger och tar i 

leken. Men som sagt det är inte alltid att det empatiska beteendet 

uppmärksammas av pedagoger. Beroende på hur bra barnet är på att leka, 

spelar även in på hur bra barnet kommer in i gruppen. Dom som inte är så bra 

på att leka hamnar ju i hundstadiet och kattstadiet, men ändå på något vis är 

det empati också att dom vill ha med sig den här lilla gulliga katten. De barnen 

lär sig allteftersom att hantera det, men de hamnar tyvärr lätt utanför. Då får 

man väl som vuxen försöka. Det är ju dom här som vi försöker hjälpa in eller 

som behöver lite extra, men det är en balansgång, hur mycket man försöka. 

Man får känna efter lite när man ska gå in i leken och inte. Samtidigt lär dom 

sig väldigt mycket av varandra om dom får vara ifred också men man får hela 

tiden ha koll och försöka slussa in dom i leken. (Michelle, Barnskötare) 

 

Michelle ser leken som betydelsefull för den sociala utvecklingen. Om ett barn inte har 

förmågan att leka hamnar det barnet lätt utanför i gruppen. Som vuxen får man försöka slussa 

in de barn som hamnar utanför. Michelle förklarar vidare och menar att barns empatiska 

beteende i leken inte alltid uppmärksammas tillräckligt mycket av pedagogerna. Michelle 

förklarar att då barnen vill ha med den lilla katten i leken är det ett tecken på empati.  
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6.7 Sammanfattning av resultatet   

Undersökningen visade att informanterna anser att ordet empati handlar om förståelsen för 

andra människor och förmågan att sätta sig in i andra personers tankar och upplevelser. 

Respondenterna anser att empati är en viktig förmåga för att fungera i grupp. Det är viktigt att 

ge barn stöd i känslomässiga situationer och vara en empatisk förebild. Pedagogen bör ge 

kunskaper om människors olikheter för att barnet ska utvecklas till en individ som visar 

respekt för människors sätt att leva. En av informanterna berättade att barn behöver må bra för 

att bemöta någon annan med empati. Barnet behöver även ha blivit bemött med empati i sitt 

liv för att inta detta förhållningssätt. Informanterna säger att barn visar empati för andra barn 

som slagit sig, genom att trösta och ta hand om dem. De visar även empati genom att hjälpa 

och stå upp för varandra i olika situationer, till exempel vid konflikter.  

 

Det framgick även i en av intervjuerna att det var lättare att upptäcka hur de mindre barnen 

visar empati, då vardagen där handlar om omsorg och omsorgslekar med till exempel dockor 

som de tar hand om och som har olika behov.  I resultatet framgår det även att pedagoger kan 

påverka barnets förmåga att visa empati genom att tillämpa arbetssätt som stödjer den 

empatiska utvecklingen. Det är viktigt att bemöta barns känslor och visa att alla känslor är 

okej. Det finns barn som behöver mer bekräftelse än andra, vilket inte alltid uppmärksammas 

av pedagoger på förskolan.  Hur personalen bemöter varandra är viktigt för barns utveckling 

av empati. Det framgår i intervjuerna att pedagoger ibland behöver finnas med i 

konfliktsituationer som barnen inte själva kan lösa och låta barnen få göra förlåt istället för att 

uppmana dem att säga förlåt. Informanterna gav exempel på arbetssätt så som: 

kommunikationsbilder - där barnen får samtala kring känslor, böcker med empatiska 

berättelser och genom sociala aktiviteter som leken.  
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7. Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer jag att belysa tre delar av diskussion: resultatdiskussion, där jag knyter 

resultatet med tidigare forskning och teori samt egna synpunkter. Metoddiskussion, där jag 

reflekterar över om metoden fungerade för undersökningen. Till sist tar jag upp en diskussion 

kring didaktiska konsekvenser som detta ämne avser.  

7.1 Resultatdiskussion 

I denna del diskuteras det framtagna resultatet kopplat till tidigare forskning och teori som 

legat som grund för denna studie, samt mina egna synpunkter. 

 

7.1.1 Pedagogen som stöd för barnets empatiska utveckling 

 

Utgångspunkten för detta problemområde var intresset av att ta reda på om pedagoger stödjer 

barnets empatiska förmåga och hur de genom arbetssätt går tillväga. Resultatet av denna 

intervjustudie visar att empati inte utvecklas av sig självt utan med stöd av vuxna empatiska 

förebilder, och att vissa av barnen har mer av den empatiska förmågan. Då pedagogen 

bemöter barnet med empati menar jag att barnet tar efter det förhållningssätt. Jag anser även 

att det är viktigt att människor som arbetar med barn har en inkännande förmåga och kan sätta 

sig in i deras situation för att se vad barnet behöver. Visar pedagogen barnen i gruppen 

omsorg och bekräftar ett gråtande barn, anser jag i likhet med Rosenthal och Gatt (2010) att 

det ökar barns förmåga till att handla empatiskt, än om personalen hade ignorerat den 

händelsen. Även Stern (2003, s186) visar att den vuxnes empatiska lyhördhet speglar barnet. 

Enligt min åsikt kan vuxna inte skylla på en ”jobbig” barngrupp, jag menar att det snarare är 

så att barnen formas efter de vuxnas sätt att vara.  

 

Intervjuerna visade att pedagogerna var väl insatta i vad empati handlar om och vill göra 

barnen medvetna om att det är viktigt att sätta sig in i den andres situation. Rosenthal och Gatt 

(2010) redogör för att pedagoger kan ge stöd till barns emotionella utveckling genom att 

planera styrda aktiviteter som högläsning och dockteater, vilka ska presentera situationer av 

ett socialt samspel. Jag anser att i de planerade aktiviteterna får barnen vara delaktiga genom 

att uttrycka sina egna attityder. Genom dockteatern menar jag att barnen kan få vara med och 

ändra om handlingen, be barnen komma med förslag på hur situationen kan lösas för att alla 

”dockfigurerna” ska må bra. Med hjälp av dockorna kan pedagogerna eller barnen själva få 

spela upp olika konfliktsituationer där barnen ställs inför att handla moraliskt, de får ta egna 

ställningstaganden och visa hänsyn och tolerans. Empati bygger enligt Raundalen (1997) på 

moraliska handlingar och jag instämmer. De moraliska handlingarna bygger enligt mig på 

respekt för andras människors sätt att vara. En informant såg vikten av att arbeta med genus, 

pojkar och flickor ska bemötas på lika villkor. Jag menar att det är viktigt att personal på 

förskolan arbetar med genus även på småbarnsavdelningen, genom att bemöta könen lika och 

erbjuda lika med omsorg och bekräftelse. Barn kan se sig utifrån ett bestämt kön redan vid 15 

månaders ålder (Brodin och Hylander, 1998).  

 

7.1.2 Barnet visar empati 

 

Studien visade att barn bemöter varandra med empati genom att ge tröst och hjälp till den 

som befinner sig i en svår situation. Att bemöta någon med empati är inte det lättaste, det 

krävs att barnet någon gång blivit bemött med empati för att själv kunna sätta sig in i någon 

annans situation (Sylvander, 1992 ss 21-22).  En informant uttryckte att barn visar empati 

oftare än de inte gör det, vilket jag är enig i. Jag menar att barn tröstar och hjälper varandra 



 25 

oftare än vad de ignorerar varandra. Brodin och Hylander (2002, ss 105-106) förklarar att det 

är viktigt att låta barn trösta varandra. Jag anser att den vuxnes förväntningar på barnet spelar 

roll för hur barnet ser på sig själv och vad det klarar av. I likhet med Stern (2003) ser jag 

barnet som kompentent, någon som vill och kan. Som vuxen bör man låta barnet testa på så 

mycket som möjligt på egen hand och visa barnet att ”jag tror på dig” och ”jag vet att du 

kan”. Jag anser att då barnen får trösta varandra och att man som pedagog visar tecken på att 

det är okej, ökar barnets förmåga till att handla empatiskt i fortsättningen. Öhman (1996) 

redogör för att personalen bör förstärka de positiva situationerna då barnet handlar empatiskt.  

 

Pedagogerna säger att barnen i förskolans vardag visar omsorg och omhändertagande för 

varandra. De menar även att det är lättare att uppmärksamma hos de mindre barnen, eftersom 

de inte stänger in sig i rum som de äldre barnen. Leken på småbarnsavdelningen är mer 

synlig, det lilla barnet visar genom leken empati för sin lilla bebis som de tar hand om. 

Brodin och Hylander (2002) förklarar att de äldre barnen inte har den fysiska 

kroppskontakten lika nära som för de små barnen. Jag anser att en av anledningarna till att 

man som pedagog inte uppmärksammar hur de äldre barnen på förskolan visar empati har att 

göra med att det lilla barnet är mer beroende av dig som vuxen och det ligger mer nära att ge 

tröst och omsorg till det lilla barnet. Jag menar att de äldre barnen rör sig mer fritt på 

förskolan och omsorgen och närheten är inte lika påtaglig. Därför redogör jag för att det är 

viktigt att personalen inför arbetssätt som bidrar till barns fortsatta empatiutveckling. Enligt 

pedagogerna visade barnen medkänsla för personer i berättelser och böcker. Kostenius (2007, 

s 19) menar att barnen genom berättelsen sätter sig in i bokens karaktärer och ges möjlighet 

att sätta sig in i en annan persons känsla. På så vis anser jag att man som pedagog kan göra 

barnen medvetna om varandra.  

 

7.1.3 Lekens viktiga roll 

 

Barns lek visade sig vara något av det viktigaste i utvecklingen av empati. Öhman (1996) 

menar att det är i leken som barnet genom sociala fantasilekar utvecklar sin empatiförmåga. 

Mead (1976) ser leken som mycket viktig och att det är i den som barnet utvecklas och att 

barnet bör förstå sina kamraters behov för att utvecklas till en bra lekkamrat. Öhman menar 

att barnen i förskolan får möjlighet att leka och utvecklas och att det är i leken som barnet 

bearbetar upplevelser de varit med om.  Knutsdotter Olofsson (2003, s 137) menar att leken är 

barnets sätt att hantera och förstå livet. Undersökningen visade att pedagogerna värnade om 

barnens lek genom att inte störa den i onödan. Enligt min åsikt behöver man inte avbryta 

leken för en ”fruktstund”, är barnen i full gång med sin lek kan pedagogen dela ut frukten på 

plats.  Pedagogerna anser att barnens rollekar är viktiga i utvecklingen av empati, de menar att 

barnet genom att inta en roll lever sig in och ser saker och ting ur en annan människas 

perspektiv. Mead visar att barnen genom rolleken imiterar personer som på något sätt varit 

betydelsefulla och som de stött på genom livet. Genom att inta någon annans roll menar Mead 

att man på så vis kan se tillbaka på sig själv, bli medveten om sig själv. Jag anser att personal 

på förskolan bör ta vara på barnets intresse för att leva sig in i olika roller genom att stödja 

leken och se till att det finns material så som utklädningskläder samt att miljön ska vara 

tillåtande.  

 

Pedagogerna anser att barnen utvecklar empati genom samspel med andra. Jag menar att för 

att ett samspel ska fungera är det viktigt att göra barnen medvetna om varandra, om att se till 

varandras behov, speciellt i leken. Enligt mig behöver barnen lära sig att sätta sig in i den 

andres situation genom stöd av de vuxna. Utveckling är något som sker genom sociala 

interaktioner med andra människor (Mead 1976). Att den vuxne går in i leken och leker med 

barnen ses som positivt enligt pedagogerna i denna undersökning, vilket även Öhman (2007) 

redogör för. Enligt mig får pedagogen  i leken möjlighet att kommunicera på ett annat sätt då 
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det sker en mycket nära kommunikation. Undersökningen visade att pedagogerna på 

förskolan har möjlighet att ändra den fysiska miljön genom att se till barnens intresse. En av 

informanterna i studien menar att bageriet kan förändras till ett sjukhus där barnen får leva sig 

in i rollen att vara en omsorgsfull person som hjälper sin patient att bli frisk. Jag ser vikten av 

att vara en flexibel och spontan pedagog som tar vara på barnens intressen. Enligt en 

informant är lek, språk och empati tre byggstenar som är viktiga i barnets empatiska 

utveckling och är ömsesidigt beroende av varandra. Brodin och Hylander (2002) i likhet med 

Raundalen (1997) ser kommunikationen som en stor del i barnets utveckling av empati. Mead 

(1976) menar i likhet med Stern (2003) att barnet använder språket som en symbol i leken och 

en del i den sociala processen. Jag instämmer med teoretikerna då det finns många olika sätt 

för ett barn att kommunicera, dels genom det verbala språket men också genom gester och 

kroppsspråk. Jag menar att barnet kan visa empati genom ett ansiktsuttryck som visar 

förståelse eller genom kroppskontakt som visar att ”jag finns här för dig”.  

  

7.1.4 Bekräftelse av barns känslor   
 

Barn tolkar andra barns känslor och tankar och att förstå sina egna samt andras känslor är 

grunden till empatiutveckling (Brodin & Hylander, 2002). Mead (1976) redogör för att 

människor gör tolkningar av varandras gester och miner för att försöka sätta sig in i en annans 

situation. Genom att pedagoger förstärker en viss känsla hos barnet menar jag att de blir mer 

medvetna om sina egna reaktioner. Pedagogerna i undersökningen arbetade med så kallade 

kommunikations bilder, bilderna ska hjälpa barnet att samtala kring en viss känsla. De menar 

att arbetet med empati handlar om att förstå känslor. Enligt Holm (2001, ss 114-115) behöver 

barn ett vuxenstöd för att kunna skilja mellan olika känslor och förstå hur de olika känslorna 

fungerar. Jag menar att som pedagog kan man samtala med barnen kring varför känslor 

uttrycks i särskilda situationer, barnen kan själva (om de har språket) berätta hur de känner sig 

eller hur de ser ut när de har en viss känsla. Barnen kan i mindre grupper få berätta vad som 

gör dem exempelvis glada, arga eller ledsna. Rosenthal och Gatt (2010) menar att pedagoger 

har en avgörande roll för hur de förhåller sig till barnen i sociala situationer där känslor ligger 

i fokus. Denna studie visade att pedagogerna ansåg att barnen i förskolan ska veta att det är 

okej att visa alla slags känslor och att barnen gör det i olika grad. En av förskollärarna gav 

exempel på att det finns barn som behöver mer bekräftelse än andra. En liten droppe blod kan 

resultera i mycket gråt för vissa, för andra barn räcker det med ett plåster för att det ska 

kännas bra igen. Stern menar att alla barn är olika, vissa barn är mer ömtåliga och behöver 

mer stöd och omsorg än andra (Brodin & Hylander, 1998). Enligt min åsikt är det mycket 

viktigt att barnet känner sig trygg i att visa känslor och inte vara rädd för att be personalen om 

tröst.  

 

Pedagogerna i denna studie var överens om att det är viktigt att bemöta barnens känslor, men 

gör det inte alltid i praktiken. Detta på grund av att de är upptagna med någonting annat och 

inte hinner med barnet för stunden. Jag har själv erfarenhet av att förskolan kan upplevas som 

stressig, men jag anser att personal handlar fel om man väljer att ignorera barn som är i behov 

av tröst. Ignorerar pedagogen till exempel ett gråtande barn, lär sig barnen i gruppen att de 

inte ska förvänta sig någon hjälp från den vuxne när de är i nöd, och det kan leda till att 

barnen ignorerar de andra barnens nödsignaler (Rosenthal och Gatt, 2010). Jag menar att det 

är viktigt att barnet får leva ut sina känslor och att personalen visar att det är okej. Brodin och 

Hylander (2002) menar att det ibland räcker med att vi ger barnet ett ansiktsuttryck som visar 

att det är okej. Pollack (1992) menar att vuxna behöver låta barnet i sin egen takt leva ut en 

viss känsla och bevara den. Låta barnet gråta men samtidigt ge det närhet och trygghet, visa 

att man finns där för barnet. Det är viktigt att inte lämna ett barn som inte fått sina känslor 

bekräftade, barnet ska uppleva att de lever i en värld där det är helt okej att uttrycka känslor 

och att det får vara som det är. Ges barnet möjlighet att leva ut sina känslor ökar det dess 
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medkänsla för andra. Jag är helt enig med Pollack (1992) då jag anser att man inte ska lämna 

ett barn som är fyllt av känslor, utan i stället visa barnet att jag finns här och att det är okej att 

prata om händelsen när barnet själv känner sig redo. Av egen erfarenhet av arbete med barn 

på förskolan har jag stött på pedagoger som kan uttrycka sig i form med att säga till barnet att 

”sitt du där och sura”, vilket jag anser ger barnet ett budskap att den vuxne inte tycker det är 

okej att barnet får vara argt. Istället kan man bekräfta barnet genom att säga ”jag förstår hur 

det känns” eller ”jag ser på dig att du är riktigt arg, och det är okej” (Brodin & Hylander 

2002). Att visa aggression menar jag är lika viktigt att få uttrycka som glädje och sorg. 

Samtidigt ska det finnas regler som säger att varken barn eller vuxna får slåss när man blir 

arg. För att minska slag och våld i barngruppen menar jag att det är bra att införa ett kodord 

som att; prata med sina händer (Rosenthal & Gatt, 2010). Genom att pedagogen viskar till 

barnet som använt sina knytnävar: ”Oops, jag tror att du glömde att hålla ett öga på dina 

händer idag, det vet jag att du kan”, anser jag ökar barnets förståelse för att man inte ska slåss.  

Jag menar att istället för att höja rösten och be barnet att skämmas för sin handling bör 

pedagogen på ett lekfullt sätt be barnet prata med sina händer (Rosenthal och Gatt, 2010).  

 

7.1.5 Konflikthantering  

 

Två av respondenterna talade i intervjuerna om att de lät barnen ”göra förlåt” vid konflikter. 

Den vuxne kan fråga barnen hur det kom sig att det blev på det här viset? Konflikten lyfts i en 

diskussion och det blir på så sätt möjligt att lösa situationen. Att göra förlåt är ett långsiktigt 

arbete för att lösa en konflikt. Informanterna menar att det är ett arbetssätt som fungerar bättre 

än att uppmana barnet att säga förlåt, då de kanske inte ens förstår vad förlåt betyder. Brodin 

och Hylander (2002, ss 108-112) menar att då ett argt eller ledset barn uppmanas säga förlåt, 

ger det oftast ingen verkan. Då en konflikt uppstår mellan barnen på förskolan anser jag att det 

är det vanligt att pedagogen går in i situationen och är irriterad samt ger barnen order att säga 

förlåt. Vad som händer då är enligt mig att barnet säger förlåt utan att hunnit reflektera över 

vad som hände och varför det blev som det blev. Konflikter går inte att lösa genom att den 

vuxne går in och styr upp med en ledande roll. Det krävs istället att den vuxne lyssnar på 

barnet (Sylvander 1992, s 17). Barnet ska inte behöva skämmas för att det uppstod en konflikt, 

enligt mig är konflikter lärande situationer. Barnen blir medvetna om varandra och får öva på 

tolerans, de lär sig även att se saker ur olika perspektiv och komma fram till en lösning 

tillsammans.  

 

Enligt en av pedagogerna som deltog i studien samt de två författarna Brodin och Hylander 

(2002) är det viktigt vid en konflikt att först och främst bekräfta barnens känslor. Barnet 

måste känna sig redo att reda ut konflikten. När situationen har lugnat sig lite kan barnen få 

samtala kring händelsen. Jag anser att det är först efter konflikten när känslorna lagt sig som 

barnen kan se tillbaka på varför det blev som det blev och förhoppningsvis ta lärdom av 

situationen. Genom att barnen får lyssna på en röst som är lugn och en vuxen som är 

intresserad menar jag att barnen får tid att reflektera. Pedagogerna som medverkade i 

undersökningen verkade vara väl medvetna om att det är viktigt att bekräfta barnens känslor 

och att alla som närvarar i en konflikt får sina behov bekräftade. Pedagogen kan visa sitt stöd 

till barnen i en konfliktsituation genom att vara närvarande och förklara att ”jag är här för att 

hjälpa er, så det känns bra för er båda” (Rosenthal & Gatt, 2010).   

 

För att konflikten ska lösas menar Brodin och Hylander (2002) att det krävs att de arga 

känslorna övergår i varma känslor. Det är viktigt att tänka på att man inte ska lämna ett barn 

inte som fått sina känslor bekräftade, jag menar att barnet behöver känna sig trygg efter en 

sådan situation. För att ta konfliktarbetet ett steg längre anser jag att man kan ta med sig 

barnen till en lugn miljö och reda ut konflikten, jag menar att det kan underlätta för 

diskussionen då det inte står andra barn och vuxna tittar på. En av förskollärarna som deltog i 
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undersökningen ser barnen som kompetenta individer som oftast kan lösa konflikter på egen 

hand, men att de ibland uppryms av så mycket känslor så att de behöver stöd från en vuxen. 

Barnen kan lösa konflikter själva genom att prata med varandra men också genom att kramas 

och skojas, det viktigaste är att barnen får lösa konflikter på sitt sätt och att inget barn far illa 

(Brodin & Hylander, 2002). Min uppfattning är att man som pedagog får försöka känna in när 

det är dags att stödja en konflikt. För att ta reda på om barnen löst konflikten på egen hand 

anser jag att man kan fråga det enskilda barnet om det känns okej eller använda sin empatiska 

förmåga och känna in barnets känslor och tankar.  

 

Enligt Öhman (1996) går det inte alltid att lösa konflikter eftersom alla inte kan vara kompisar 

med alla. Jag menar att det är helt naturligt då det fungerar lika för oss vuxna, vi går helt 

enkelt inte ihop med alla. Att tvinga barn att bli vänner igen efter en konflikt är något som jag 

inte bedriver barnen att göra. Däremot ska jag som pedagog visa barn att vi måste bemöta 

varandra med respekt. Pedagogerna anser i likhet med Brodin och Hylander (2002) att om 

barnen står upp för varandra i svåra situationer som vid konflikter och mobbningssituationer 

är det ett tecken på empatisk förmåga. Jag menar att det är viktigt att pedagoger uppmuntrar 

den sortens handling, då det kan bidra till att mobbing mellan barnen minskar. Enligt mig är 

det också viktigt att göra föräldrar delaktiga och berätta för dem om barnets empatiska 

utveckling, framförallt tala om när barnet gjort något som fått en annan person att känna sig 

bra igen.  

 

7.1.6 Samtal kring olikheter 

 

Det är i de vardagliga samtalen som vid bland annat matsituationer barnen får utbyta åsikter 

med varandra. Pedagogerna menar att de vid dessa tillfällen brukar ställa livsfrågor till barnen 

som handlar om olikheter och människors olika sätt att leva. Frågorna skapar diskussioner 

som pedagogen kan vara med och styra. Jag menar att det är viktigt att pedagoger gör barnen 

medvetna om att det finns olikheter och man ska dra nytta av det. Edenhammar, 1992 redogör 

för att samtala om människors olika levnadssätt för att utveckla barns förståelse över andra 

människor. För att verksamheten ska fungera anser jag i likhet med Mead (1976) att vi 

behöver ta hänsyn till andra människors religion, kultur och hemförhållanden. Studien visade 

att barn har en stark medkänsla. Cullberg (1992, s 44) redogör för vikten av goda vuxna 

förebilder, vi påverkar barnet hur det formar sina egna uppfattningar. Allt vi säger och allt 

som vi inte säger påverkar barnet (Öhman, 1996). Att samtala med barnen om att det finns 

barn som lever med en förälder, eller med två mammor och att några bor i hus och andra i 

lägenhet, menar jag är ett sätt att göra barnen uppmärksamma på olikheter i samhället. Att 

vara medveten om olikheter menar jag kan bidra till att diskriminering av folkgrupper 

minskar. Läroplanen (Lpfö 98 - reviderad 2010) förskriver om förskolans värdegrund och att 

inget barn ska utsättas för någon form av diskriminering.  

 

Som pedagog anser jag att man bör tänka över sina egna fördomar och attityder för att inte 

överföra dessa till barnen. Öhman (1996) menar att det är de vuxna som bär ansvaret över det 

som förmedlas till barnet. Stern menar att vuxna inte ska forma barnets personlighet (Brodin 

& Hylander, 1998). Resultatet visade att det är viktigt att behandla andra som man själv vill 

bli behandlad, vilket även Mead (1976) redogör för. Jag påstår att det synsättet kan bidra till 

att diskriminering och andra kränkningar minskar i samhället.  

7.2 Metoddiskussion  

Metoden som jag använt är den kvalitativa intervjun då jag ville ta reda på pedagogers tankar 

och erfarenheter genom öppna frågor. Resultatet av intervjuerna gav mig mer kunskap om 

ämnet än vad jag hade tidigare, vilket var tanken med valet av metod.  Under intervjuernas 
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gång upptäckte jag svårigheten med att ställa frågor i ordningsföljd, eftersom respondenterna 

kom in på nya teman under samtalet, det hände att jag fick byta plats på frågorna beroende på 

respondentens svar på den föregående frågan. Lantz (1993, s 64) menar att frågeområdena ska 

ställas så det sker naturligt för respondenten. Genom att jag ändrade plats på frågorna 

fortlöpte samtalet bra. En fördel var att jag spelade in intervjuerna och fick med så mycket 

information som möjligt. Jag kunde också koncentrera mig på både samtalet och samspelet 

med respondenterna, än om jag skulle ha antecknat svaren för hand. Även Kihlström (2007a) 

ser betydelsen av att spela in intervjun, i likhet med Kvale (1997) som menar att samspelet är 

viktigt under hela intervjun. Intervjuaren bör visa intresse för respondentens svar genom 

ögonkontakt och kroppsspråk. Då följdfrågor ställdes fick jag ut mer information än om jag 

bara hade utgått från den ursprungliga frågan.   

 

Jag anser att det var en fördel för studien då jag prövade frågorna på tre verksamma 

förskollärare, för att se om frågorna var relevanta för syftet (Kvale, 1997, s 94). Pilotstudien 

bidrog till att jag fick möjlighet att förtydliga frågorna så att samspelet med respondenterna 

kunde ske naturligt utan några missförstånd. Enligt min åsikt var metoden intervju ett 

passande redskap för denna typ av forskning, då jag fick upp synen för nya fenomen för hur 

personal på förskolan kan utveckla barns empatiska förmåga. Ett förslag från en av 

personalen var att jag skulle ha lämnat ut ett frågeformulär i förväg, vilket enligt mig skulle 

kunna resultera i att pedagogerna skulle läsa sig in på ämnet och bidra till att deras personliga 

tankar inte skulle genomstyra svaren. Observation var en metod som fanns med i mina 

planeringar från början, då jag ville titta närmare på situationer där barnen är empatiska mot 

varandra. Jag anser att det arbetet skulle bli för stort och tidskrävande, då jag under en längre 

tid hade behövt befinna mig på förskolan för att invänta detta beteende vid olika situationer.  

7.3 Didaktiska konsekvenser 

Studien har visat att det är i de vardagliga situationer på förskolan som pedagogerna har 

möjlighet att utveckla barns empatiska förmåga. Genom att pedagoger tar hänsyn till barns 

lek och ser till så att den inte störs, får barnen genom leken bearbeta upplevelser de varit med 

om. Jag menar att pedagoger har en tendens att avbryta leken i onödan. Inför min kommande 

yrkesroll som förskollärare har jag genom studien fått en ökad insyn i att det är viktigt att vara 

flexibel, leken kanske inte behöver avslutas för att en konflikt uppstod. Istället kanske leken 

kan bevaras genom att den vuxne går in och leker med barnen eller samtalar om vad som 

egentligen hände, be barnen tänka över hur de kan göra situationen bra igen, utan att tvinga 

barnen att säga förlåt. Barn är kompetenta, de har även sina egna lösningar på konflikter, 

vuxna behöver kanske ta lärdomar av barnen? Empati utvecklas inte av sig självt utan med 

stöd från kompetenta vuxna. För mig har denna undersökning bidragit med förståelsen över 

pedagogens förhållningssätt och hur mycket de egentligen kan påverka. Barnet ser och lär hur 

vi löser våra problem, tar efter våra åsikter och attityder. Jag anser att det är viktigt att som 

pedagog vara försiktig med vad vi säger inför barnen, jag menar att vi bör vara neutrala i 

verksamheten och sedan tycka vad man vill utanför förskolan.  

 

Undersökningen har även bidragit till att jag har fått upp ögonen för hur viktigt det är att som 

pedagog göra barnen medvetna om olikheter för hur människor lever. Samtal med barnen om 

hur människor har det i andra delar av världen och skillnader av levnadssätt i Sverige anser 

jag ökar barnets förmåga att sätta sig in i hur andra personer har det. Medvetenhet är en viktig 

del i utvecklingen av empati. Barnen i gruppen är alla olika och det gäller att som pedagog 

hitta det unika hos varje barn. Något av det kanske viktigaste i arbetet med empati och som 

jag kommer att ta med mig ut i arbetslivet är att bekräfta barnets känslor, vad det än gäller. 

Jag menar att det är viktigt att ge barnet tröst och närhet. Barnen ska känna sig trygga när de 

kommer till förskolan på morgonen. Jag menar att det är viktigt att möta barnet med ett leende 
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som visar barnet att ”jag har sett dig” och ”du är välkommen”. Ett förhållningssätt som jag 

anser bidrar till ett gott bemötande och som smittar av sig hos barnen. Undersökningen har 

fått mig att inse att det finns arbetssätt som stödjer förskolebarnens medkänsla för andra 

genom att samtala kring känslor. Genom planerade aktiviteter som dockteater, sagor och 

berättelser kan pedagoger arbeta med känslor för att göra barnen medvetna om sina egna samt 

andras känslor. En bra bok enligt mig att arbeta med i förskolan är Lilla känsloboken, skriven 

av Liv Larsson. Boken handlar om känslor och behov, syftet är att göra barnen medvetna om 

sig själv och dess känsloliv. Det finns även en bok för barn och vuxna som heter: Bli en bra 

människa, skriven av Juliette Garesché Dages. Boken beskriver olika beteenden genom en 

kort berättelse och varje del avslutas med att ställa en fråga till barnet, exempelvis: hur du kan 

öva på att vara rättvis?  

 

En del vuxna har enligt mig en syn på att barnet bör utvecklas till en individ som inte ska visa 

för mycket känslor, något jag uppmärksammat på förskolor då pedagoger sagt till barnet som 

slagit sig: ”det var väl inte så farligt” eller ”upp och hoppa”. Jag menar inte att man behöver 

göra situationen värre än vad den är men att i alla fall bekräfta barnet genom att säga ”nu såg 

jag att du ramlade, gick det bra?”. Att avfärda en känsla resulterar enligt mig att barnet 

utvecklas till en känslokall individ. Studien har fått mig att inse att det är lika viktigt för 

barnet att uttrycka vrede och frustration som vilken annan känsla som helst, en känsla som 

pedagoger också behöver bemöta. Avslutningsvis skulle jag vilja dela med mig av ett citat 

som innefattar barns behov av trygga vuxna.  

 
Krama mig ofta så blir jag glad och trygg, låt mig känna mig älskad även om 

jag varit stygg. Stå fast, ni som är vuxna, trots mina prövningar och test, för 

även om jag klagar är ni ändå bäst. Visa mig i handling vad respekt är för 

någonting, lär mig se det vackra i världen runt omkring. Tala om att jag 

duger just precis som jag är, och låt mig höra ofta att jag är er väldigt kär. Låt 

vårt hem vara ett ställe där tolerans och kärlek bor, och kom ihåg att man kan 

leka även om man blivit stor! (Stina Norén, www.scrappiz.se).  

http://www.scrappiz.se/
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7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Inför fortsatt forskning finns det ett intresse av att observera barns empatiska handlingar 

genom leken och hur konflikthantering ser ut på förskolan. Då jag har ett stort intresse av att 

stödja barnens känslomässiga utveckling ligger det nära mig att undersöka hur pedagoger 

bekräftar barnets känslor ur ett genusperspektiv. Stämmer det med den förförståelse jag har 

om att pojkar uppfostras till tuffa och hårda, och flickor till känsliga och omsorgsfulla 

individer?  

7.5 Tack  

Ett stort tack till personalen som medverkat i denna studie, utan er skulle jag inte ha nått fram 

till ett resultat. Tack till Mary-Anne Holfve-Sabel som har varit handledare för denna uppsats 

och stöttat mig under arbetets gång. Dina synpunkter har varit mycket betydelsefulla.  Tack 

till Ann-Katrin Svensson som med noggrannhet har granskat denna uppsats.  Jag skulle även 

vilja tacka Malin Wingren som gett mig stöd och uppmuntran under arbetets gång.  

 

 

 



 32 

Litteraturlista 
 

Brodin, Marianne & Hylander, Ingrid (2002). Själv-känsla: att förstå sig själv och andra. 1. 

uppl. Stockholm: Liber 

 

Brodin, Marianne & Hylander, Ingrid (1998). Att bli sig själv: Daniel Sterns teori i förskolans 

vardag. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Cullberg, H, Martha (1992). Empati: känna, förstå och växa. Hur vårt inkännande kan 

manipuleras. I Sylvander, Inga & Almqvist, Kerstin (red.) (1992). Empati: känna, förstå och 

växa. (s. 36-51) 1. uppl. Stockholm: Almqvist & Wiksell 

 

Edenhammar, Karin (1992). Empati: känna, förstå och växa. Barns behov av barn. I 

Sylvander, Inga & Almqvist, Kerstin (red.) (1992). Empati: känna, förstå och växa. (s. 24-35) 

1. uppl. Stockholm: Almqvist & Wiksell 

 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning  

[Elektronisk resurs]. (2002). Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig på Internet: 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf (2011-04-06).  

 

Holm, Ulla (2001). Empati: att förstå andra människors känslor. 2. utg. Stockholm: Natur 

och kultur  

 

Kihlström, Sonja (2007a). Lära till lärare. Intervju som redskap. I Dimenäs, Jörgen (red.) 

(2007) Lära till lärare. (s. 47-57). Stockholm: Liber.  

 

Kihlström, Sonja (2007b). Lära till lärare. Uppsatsen - examensarbetet. I Dimenäs, Jörgen 

(red.) Lära till lärare. (s. 226-241). Stockholm: Liber.  

 

Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2003). I lekens värld. 2. uppl. Stockholm: Liber 

 

Kostenius, Cecilia (2007) Empati: vägledning för pedagoger och föräldrar. Boksamtal skapar 

empati. I Höjer, Dan (red) (2007). Empati: vägledning för pedagoger och föräldrar. (s 19-30) 

Stockholm: Sveriges utbildningsradio 

 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Lantz, Annika (1993). Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Lekens roll i förskola och förskoleklass. (2006). Stockholm: Lärarförbundets förlag 

 

Lindahl, Marita (1998). Lärande småbarn. Lund: Studentlitteratur 
 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 

 

 

 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf


 33 

Malmqvist, Johan (2007). Lära till lärare. Analys utifrån redskapen. I Dimenäs, Jörgen (red.) 

Lära till lärare. (s. 122-132). Stockholm: Liber. 

 

Mead, George Herbert (1976). Medvetandet, jaget och samhället: från socialbehavioristisk 

ståndpunkt. Lund: Argos Förlag AB. 

 

Pollak, Kay (1992). Empati: känna, förstå och växa. Om att korsfästa Kristus. I Sylvander, 

Inga & Almqvist, Kerstin (red.) (1992). Empati: känna, förstå och växa. (s. 52-63) 1. uppl. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell 

 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja (1999). Lärandets grogrund: perspektiv och 

förhållningssätt i förskolans läroplan. Lund: Studentlitteratur 

 

Raundalen, Magne (1997). Empati och aggression: om det viktigaste i barnuppfostran. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Rosenthal, K Miriam & Gatt, Lihi (2010) Learning to Live Together: training early childhood 

educators to promote socio-emotional competence of toddlers and pre-school children.  

European Early Childhood Eduacation Research Journal.  Vol. 18, No. 3, September 2010, s 

373-390. Tillgänglig på Internet:  
http://www.informaworld.com/smpp/ftinterface~content=a927399430~fulltext=713240930~frm=content 

 

Stern, Daniel N. (2003). Spädbarnets interpersonella värld: ett psykoanalytiskt och 

utvecklingspsykologiskt perspektiv. Stockholm: Natur och kultur 

 

Sylvander, Inga (1992). Empati: känna, förstå och växa. Vad menar vi med empati? I 

Sylvander, Inga & Almqvist, Kerstin (red.) (1992). Empati: känna, förstå och växa. (s. 10-23) 

1. uppl. Stockholm: Almqvist & Wiksell 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig 

forskning [Elektronisk version]. Stockholm: Vetenskapsrådet. PDF format. Tillgänglig:  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-04-04)  

 

Öhman, Margareta (1996). Empati genom lek och språk. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Öhman, Margareta (2007) Empati: vägledning för pedagoger och föräldrar. Det är nyttigt att 

leka. I Höjer, Dan (red) (2007). Empati: vägledning för pedagoger och föräldrar. (s 45-56) 

Stockholm: Sveriges utbildningsradio 

 

Elektroniska källor: 
 

www.scrappiz.se 

 

http://www.informaworld.com/smpp/ftinterface~content=a927399430~fulltext=713240930~frm=content
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.scrappiz.se/


 

Bilaga 1.  
 

Intervjufrågor 

 

 

1. Vad innebär ordet empati för dig? 

2. Varför är det viktigt att utveckla empati?  

3. När är barnen empatiska mot varandra? (ge exempel på situationer) 

4. Kan du som pedagog påverka barnets förmåga att visa empati? Och i så fall hur? (hur 

arbetar du för att vara en empatisk vuxen förebild?) 

5. Hur arbetar du för att utveckla empatisk förmåga hos barnen? (planerade 

arbetssätt/aktiviteter, teman, speciella metoder?) 

6. Tror du att leken är en viktig del för barnets utveckling av empatisk förmåga?  Om ja, 

varför tror du det? Om nej, hur tänker du då? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 
 

Missivbrev  

 

Hej! 
 

Detta är ett informationsblad angående mitt examensarbete. Arbetet kommer att handla om 

empati och jag vill ta reda på vad ni pedagoger har för attityd till att arbeta med empati. För 

att ta reda på det ska jag göra intervjuer med 5 pedagoger här på xxxx förskola. Under 

samtalet kommer jag att spela in vår konversation för att det ska bli lättare för mig att efteråt 

sammanställa svaren. För att skydda er identitet följer jag de 4 etiska principer från 

Vetenskapsrådet. Ni kommer alltså att vara helt anonyma.  Du skall veta om att det är det är 

frivilligt att delta i studien och att du har rätt att när som helst avbryta samtalet. I 

examensarbetet kommer jag heller inte att använda mig utav några som helst riktiga namn, 

detta för att minska risken av ert igenkännande. Den information som jag får utav dig under 

intervjun kommer bara att användas utav mig och till min forskning. Det är även mitt ansvar 

att se till att det insamlade materialet är under översikt.   

Ser fram emot att samtala med dig kring detta viktiga ämne! 

 

Med vänliga hälsningar  

Martina Hansson, Student vid Högskolan i Borås.  

Telefonnummer: xxx (tveka inte att höra av dig om du har några frågor) 

 

 

 

 

 

 


