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Sammanfattning 
Studien handlar om hur förskollärare främjar barns utveckling av empati i förskolan. I livets 

sociala sammanhang ser vi empatiförmågan som en grundpelare. För att barns empatiförmåga 

ska utvecklas krävs det ett samspel med andra barn och viktiga vuxna och där har 

förskolläraren en betydande roll. Verksamheten i förskolan ska enligt Läroplan för förskolan 

(Lpfö 98 rev. 2010) arbeta för att barnets förmåga till empati för och omtanke om andra 

utvecklas.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare i förskolan beskriver sig arbeta för att 

främja barns empatiska utveckling. Vi vill närmare undersöka hur förskollärare beskriver sin 

egen betydelse, vilka tillvägagångssätt de beskriver sig använda och vilka hinder de upplever 

att det finns i främjandet av barns empatiutveckling. 

 

För att ta reda på hur förskollärare beskriver sig främja barns empatiska utveckling har vi 

använt oss av intervju som metod och vi har intervjuat fem förskollärare som arbetar på olika 

förskolor.  

 

Resultatet visar att en viktig egenskap i att utveckla barns empatiska förmåga är att som 

förskollärare använda sig själv som en närvarande empatisk förebild som ger barnet empati 

och omsorg. Förskollärarna berättar att de även använder sig av rollek, dramalek, språk och 

samtal för att främja barns empatiska utveckling.  

 

Den didaktiska diskussionen visar på vikten av att som förskollärare alltid vara en empatisk 

förebild för barn i förskolan. Empati bör vara ett ämne som genomsyrar hela förskolans 

atmosfär. Barn som får möjlighet att utveckla sin empatiförmåga i förskolan kan i 

förlängningen bli goda demokratiska medborgare. 
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INLEDNING 
I vår yrkesverksamma bakgrund har vi uppmärksammat skillnader i hur pedagoger i förskolan 

bemöter barn, med mer eller mindre empati. Öhman (2003, ss. 9-10) beskriver att empati är en 

förmåga som människor föds med, men det är de vuxna runt barnet som bidrar till om 

empatiförmågan utvecklas eller bromsas in. Enligt Brodin och Hylander (2002, s. 16) är 

hemmet och förskolan de två viktigaste komponenterna i barns sociala nätverk och ”det som 

betyder mest för att förskolebarn ska utveckla sin inlevelseförmåga och sociala kompetens är 

det som utspelar sig i vardagens alla möten med viktiga vuxna och med andra barn”. Vi ser 

vikten av att utveckla barns empatiska förmåga i förskolan och vi anser att empati är en 

grundpelare i livets sociala sammanhang. Därför vill vi genom vår studie ta reda på hur 

förskollärare i förskolan beskriver sig arbeta för att främja barns empatiska utveckling. 

 

Empati är en egenskap som enligt Kinge (2015, s. 17) hör samman i alla samspel och i 

kontakter med andra. Verksamheten i förskolan ska enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98 

rev. 2010, s. 4) ”syfta till att barnets förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas”. 

Brodin och Hylander (2002, ss. 15-16) berättar om människors rädsla för att klimatet hos barn 

och ungdomar har blivit hårdare och mer våldsamt. För att förbättra det hårda klimatet i 

samhället framhålls vikten av att förskolan ska arbeta med att utveckla barns empatiska 

förmåga. 

 

För att avgränsa vår studie har vi valt att lägga fokus på förskollärarens roll och hur de ser på 

leken, samspelet och språkets roll i betydelsen för barns empatiska utveckling. Vi har även 

tagit upp vilka eventuella hinder det kan finnas för förskollärare i att främja barns empatiska 

utveckling och om de ser några lösningar på dessa hinder. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare i förskolan beskriver sig arbeta för att 

främja barns empatiska utveckling. 

Frågeställningar 

Hur beskriver förskollärare sin egen betydelse för barns empatiska utveckling? 

Vilka tillvägagångssätt beskriver förskollärare att de använder för att utveckla barns 

empatiförmåga?  

Vilka hinder upplever förskollärare att det finns i främjandet av barns empatiutveckling? 

Begreppsdefinitioner 

I vår studie har vi använt begreppen vuxna, vuxna i förskolan, pedagoger, lärare och 

förskollärare. Vi har valt att använda de begrepp som författarna använder när vi har refererat 

till deras forskning. 
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BAKGRUND 
I bakgrunden presenteras litteratur och tidigare forskning som är relevant för vår 

undersökning om hur förskollärare beskriver sig arbeta för att främja barns empatiska 

utveckling. Bakgrunden baseras mest på pedagogisk text då relevant forskning var svår att 

hitta. Vi lyfter även Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010). 

Vad är empati? 

Ordet empati kommer från det grekiska ordet empatheia och ordet kan förklaras som 

inkännande (Löwenborg 2015, s. 85). Kinge (2015, s. 44) förklarar empati som inkänsla eller 

inlevelse. Det handlar om att leva sig in i någon annans känsla och på så sätt förstå varför 

hon/han agerar på ett visst sätt. Empati enligt Holm (2001, s. 9) är kunna sätta sig in i en 

annan människas känsla och genom den förståelsen kunna göra val och agera efter det. 

 

En stor del av den empatiska utvecklingen kan inte ses, utan det är en process som sker inom 

människan. Öhman (2003, s. 38-41) har synliggjort hur de empatiska uttrycken kan visa sig. 

Hon lyfter fram generositet, hjälpsamhet, omtänksamhet, samarbetsförmåga och gottgörelse 

som några aspekter på detta. Gren (2001, s. 157) belyser fortsättningsvis att empati kan yttra 

sig genom ord, blickar och beröring. Ibland säger blickar och beröring mer än ord, även 

kroppsspråket behöver vara i samspråk med det som sägs. Enligt Kinge (2015, s. 103) handlar 

inte empati om att bedöma en annan människa utan det handlar om förmågan att känna in och 

förstå den andres känsla. Fortsättningsvis belyser Holm (2001, ss. 107-111) att empati inte 

handlar om mina känslor till dig utan min förståelse för dig och dina känslor. Empati kan 

således visas till någon man inte tycker om och man kan vara oempatisk mot någon man 

tycker om. För att barnet ska kunna vara empatiska krävs att de är medvetna om sin egen 

identitet, att jag är jag och du är du. Det är kunskap barnet införskaffar sig i nära samspel med 

andra. Kinge (2000, s. 66) förklarar att barnet skaffar sig förståelse för den egna identiteten 

genom att bli stärkta och sedda i sina egna känslor. För att barnet ska uttrycka empati krävs att 

barnet blivit bemött av empati från vuxna vilket då blir en avspegling av känslorna. 

DeMeulenaeres (2015) beskriver i sin artikel Promoting social an emotional learning in 

preschool att barn först behöver lära sig förstå sina egna känslor för att sedan förstå andras 

känslor och på så vis utveckla empati. I den tidiga barndomen är det viktigt för den 

känslomässiga och sociala utvecklingen att barn får lära sig hur man uttrycker känslor och 

därigenom lära sig att reglera och förstå både positiva och negativa känslor.  

Empati i Läroplan för förskolan 

Alla som arbetar med barn i förskolan ska arbeta med de etiska värden som styrdokumentet 

påvisar. Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) tydliggör att förskolan ska arbeta för att 

främja barns utveckling av empati genom att visa omtanke, känna sig in i hur andra har det 

och att stötta andra. I samspelet med andra människor stärks barnets förmåga till empati och 

barnet inhämtar kunskap genom interaktion mellan varandra och de vuxna. Lpfö betonar att 

vuxna i förskolan är viktiga som förebilder. Leken och språket betonas som en viktig del i 

barnets utveckling och lärande. “Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera”( ss. 6-7). 
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Förskollärarens betydelse i barns empatiutveckling 

Som förskollärare i förskolan behövs en insikt om sina egna värderingar för att de inte ska 

påverka inkännandet. Gren (2001, ss. 156-160) tydliggör detta när hon säger att de vuxnas 

värderingar inte få stå i vägen i det empatiska mötet med barnet. Kan de vuxna se det unika 

och kärleksfulla i alla barn ger det möjlighet för de vuxna att vara inkännande. 

Fortsättningsvis menar Gren att pedagogen i förskolan bör ha en trygghet i sin yrkesroll samt 

en god insikt i sin egen empatiska förmåga eftersom barnets empatiska förmåga utvecklas när 

de bemöts med empati. Öhman (2003, ss. 41-43) framhåller att barnet utvecklar sin empatiska 

förmåga som mest när det sker under medinlärning, till exempel genom vuxna förebilder, hur 

vuxna beter sig mot varandra eller mot barnet. Hon lyfter också fram att barn lär sig mindre 

när vuxna avsiktligt vill lära ut och fostra. 

 

Lärare ska främja en trygg relation mellan lärare och barn vilket leder till socialt och 

emotionellt lärande. Läraren ska uppmuntra barn till att respektera varandra och sin 

omgivning. I en trivsam miljö där alla blir bemötta med respekt och inlevelse ökar den 

empatiska utvecklingen (DeMeulenaeres 2015). Den sociala miljön på förskolan påverkas av 

pedagogers förhållningssätt till normer och värden, vilket i sin tur påverkar samspelet till 

barnen och mellan barnen (Öhman 2003, s. 57). Raundalen (1997, s. 102) styrker att det är 

den sociala atmosfären som är av betydelse för barns empatiutveckling mer än att lära ut vid 

specifika lärsituationer. Vidare förespråkar Öhman (2003, s. 241) att i barns konflikthantering 

kan den vuxne agera empatisk förebild genom att skapa sig en inlevelse i barnets tankar om 

konflikten, tala om barnets känslotillstånd och ha en gemensam diskussion om vad som hände 

i konflikten och hur konflikten ska redas ut. 

 

Genom att pedagogen tar barns behov på allvar och tror på barnets självständighet ökar 

barnets självinsikt och barnet utvecklar sin empatiska förmåga (Öhman 2003, s. 64). För att 

ytterligare möjliggöra det empatiska mötet krävs en medveten närvaro där Kinge (2015, s. 

142) ser en betydelse i att som pedagog avsiktligt vara i nuet och som pedagog kunna fånga 

det som sker i stunden. 

Leken och samspelets betydelse i barns empatiutveckling 

Genom leken växer barnets tro på sig själv och därför bör leken prioriteras i förskolan 

(Gärdenfors 2009, s. 53). När barn får samspela med vuxna och andra barn skapas möjligheter 

för barnet att utveckla sin förmåga till självreglering och att förstå och hantera känslor 

(DeMeulenaeres 2015). Det är i relation till andra som vi blir goda medmänniskor och vikten 

av att göra saker tillsammans med andra människor blir då betydelsefull. När de vuxna skapar 

goda möjligheter för barns lek är det leken som bidrar mest till att barn utvecklar empati. När 

barn, framförallt i tre-fyraårs åldern får möjlighet och tid att ge sig hän i de sociala lekarna 

främjas barns intellekt och empati genom att de får möjlighet att prova på och leva sig in i 

olika roller (Öhman 2003, ss. 31-36). Olofsson Knutsdotter (1987, ss. 116-119) styrker att det 

är i leken som barns inneboende möjligheter är som störst. Hon beskriver att barn tränas i sin 

empatiska förmåga genom rollek och stärker därmed sitt egna jag och får en självinsikt. Leken 

skapar en möjlighet för barnen att prova empati på låtsas, vilket gör att känslorna inte blandas 

i hop med barnets egna personliga känslor. 
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När förskolan skapar lekvänliga miljöer främjas den sociala kompetensen och barnet får 

möjlighet till inlevelse i olika personligheter, att till exempel ha roligt, vara ovänner och 

hantera konflikter. Leken möjliggör för barnet att prova på olika sinnesstämningar och känslor 

och på det sättet utveckla sin empatiförmåga (Knutsdotter Olofsson 2009, ss. 84-85). Även 

Öhman (2003, s. 87) påvisar att för att ett barn ska kunna vara empatisk och känna inlevelse 

för någon annans känslor behöver barnet kunskap i att tolka sina egna känslor. Lek skapar 

möjligheter för barn att prova på olika känslor, visa hänsyn och omtanke och gå in i en annan 

roll. Genom detta stimuleras barn i sin empatiutveckling. Pedagogen behöver finnas 

närvarande för att stödja och sätta ord på barnets känslor och handlingar i leken (Öhman 

2003, s. 121). 

 

Knutsdotter Olofsson (2009, ss.87-91) poängterar också vikten av att vuxna i förskolan tar sig 

tid att delta och engagera sig i barns lek. Det skapar en trygghet för barnet när en vuxen är 

delaktig i leken för att hjälpa till, tolka och stödja de sociala lekkoderna. Leken går ofta 

förlorad om den vuxne lämnar leken. Vidare påpekar hon att vuxna i förskolan ofta passar på 

att göra annat under barns lek och bidrar mest som en medlare när konflikter uppstår vilket 

oftast bidrar till att leken avbryts.   

 

Öhman (2003, ss. 122-123) lyfter fram att vuxna i förskolan kan använda sig av gosedjur och 

dockor för att utveckla barns empatiska förmåga. Genom att förmänskliga dockor och 

gosedjur kan barnet genom lek utforska omsorg och inlevelseförmåga. Hon säger att barn som 

har fått ge omsorg till dockor i lek kan få bättre möjlighet att använda sig av omsorg i 

verkligheten. Enligt Olofsson Knutsdotter (1987, s. 130) får barn genom dramalek möjlighet 

att prova olika roller. I dramaleken får barnet prova på en färdig roll vilket är skillnad mot den 

fria leken där barnet själv bestämmer karaktären, vilket gör att barnet får öva sin inlevelse i 

andra roller och känslor. Genom att ta en annans perspektiv i dramaleken kommer rollen 

utifrån istället för inifrån barnet. 

Språkets betydelse i barns empatiutveckling 

När barnet får tillgång till språket och kan sätta ord på vad de känner utvecklas och vidgas 

deras empatiförmåga. Barnet kan då enligt Kinge (2015, s. 70) sätta ord på sina känslor och 

kommunicera sina egna tankar men också sätta ord på hur andra kanske känner. Redan när 

barn är riktigt små bör vuxna enligt Brodin och Hylander (2002, ss. 34-37) lyfta fram och 

bekräfta barnets känslor med ord. Allt eftersom barnet utvecklas lär det sig att kommunicera 

om känslor och på det sättet göra upplevelser och känslor begripliga för sig själv och andra. 

Genom att barnet reflekterar över sina egna känslor skapas bättre möjligheter för att barnet 

ska kunna hantera sina känslor. När känslorna blir begripliga för barnet leder det till att barnet 

kan visa empati till andra. Även Holm (2001, s. 121) påtalar vikten av att de vuxna i barnets 

närvaro ska sätta ord på barnets känslor. Hon menar att de vuxna måste vara tydliga och ärliga 

när de sätter ord på känslor. Hon förklarar att det är lätt att vuxna benämner känslor på ett sätt 

som passar för den vuxne själv istället för den känslan barnet uttrycker. 
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Öhman (2009, ss. 128-130) belyser att pedagoger behöver skapa tid för språklig reflektion i 

barnens samspel. Pedagogen behöver hjälpa barnen att sätta ord på känslor och handlingar för 

att öka det emotionella språkbruket. Det är därför av betydelse att sätta ord på det som är 

positivt och bra i barnets samspel, men även att sätta ord på de känslor och områden som är 

mindre bra. Känner ett barn jobbiga och negativa känslor är det viktigt att barnet får möjlighet 

att tala med en vuxen ensam om sina känslor. Den vuxne behöver finnas där som ett empatiskt 

stöd och på så vis skapa möjlighet för att barnet ska våga öppna upp sina känslor som den har 

inombords. Orden för känslorna blir ett verktyg för barnet i det empatiska samspelet och i sin 

förståelse för sig själv. Dialog och samtal mellan barn i förskolan bör enligt Öhman (2003, s. 

184) också lyftas fram för att stimulera den empatiska utvecklingen hos barnet. När barn ges 

möjlighet till att samtala med varandra får barn öva på att berätta och att lyssna på vad andra 

barn har att säga. Samtalet ger barnet en insikt om sig själv och barnet får på så vis också en 

kännedom av vad andra tänker och känner.  

 

Svensson (2005, ss. 29-32) framhåller att det ultimata sättet att utveckla barns språk är genom 

bokläsning. Genom daglig läsning på förskolan får alla barn uppleva fantasi och känslor som 

sagorna vill sprida. Hon framhåller vikten av att samtala om bilder och bokens innehåll för att 

öka barns förståelse för handlingen och koppla till barnens egna erfarenheter. 

Hinder och lösningar för empatiskt lärande 

Pedagoger i förskolan kan reagera och döma utan att reflektera. Detta framhåller Kinge (2015, 

s. 160) som ett hinder vilket betyder att pedagogen sätter sina egna behov först och därför kan 

överreagera och dra snabba slutsatser istället för att vara inlyssnade och empatisk. Även 

oviljan med att se sin egen roll i en konflikt eller i ett problem blir ett hinder, det är lättare att 

skylla ifrån sig på andra för att skydda sig själv. Gren (2001, ss. 159-160) förklarar att när 

pedagoger i förskolan mår dåligt fysiskt eller psykiskt eller om arbetslaget fungerar mindre 

bra försämras förutsättningarna för det empatiska lärandet. Det kan då bli ett hinder för 

pedagogen att vara en empatisk förebild och att ge barnet empati och omsorg. När dessa 

hinder finns framhåller Gren att pedagogen behöver skapa ett öppet och inlyssnande klimat i 

arbetslaget. Om det finns ett öppet klimat skapas det förutsättningar för öppenhet, respekt och 

bekräftelse för varandras problem, vilket gör det lättare för pedagogen att visa empati. 

 

Tidsbrist och stora barngrupper kan leda till stress och bli ett hinder som enligt Kinge (2015, 

ss. 120-121) kan påverka hur vi till exempel ställer frågor till barnet. Det bli ofta frågor som 

går att svara ja och nej på vilket i sin tur blir ett hinder för att barnet ska utveckla sin 

empatiförmåga om sig själv och andra. Öhman (2009, ss. 154-156) lyfter hur pedagoger måste 

agera för att bli mindre stressade i sitt yrke genom att gå till stresskällan och göra något åt 

saken. Det kan handla om att få handledning i sin yrkesroll, skapa mindre grupper i den stora 

barngruppen, diskutera värderingar och synsätt i arbetslaget.  

 

Öhman (2009, s. 150) lyfter fram att en pedagog kan känna igen sig i barnets känslor och bli 

så påverkad att de inte kan sära på sina egna känslor och barnets känslor, vilket kan skapa 

hinder för att pedagogen ska handla empatiskt. Detta belyser även Kinge (2015, s. 63) som att 

medkänslan kan ta överhand när pedagogen smittas av en annans känsla. Risken är då att det 
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egna empatiska uppförandet försämras. Johansson (2002) synliggör hur pedagoger ibland kan 

se barn som egocentriska istället för empatiska. Risken blir då att pedagoger ser barnet som 

för litet för att förstå och väljer att inte agera i empatiska lärsituationer. Genom att göra sig 

medveten och få kunskap om sitt sätta att vara och sina personliga hinder skapas enligt Kinge 

(2015, s.170) möjlighet för en självinsikt och en trygghet i yrkesrollen. Självinsikt och 

trygghet bidrar till att vara en god empatisk förebild, otrygghet leder till att pedagogen stänger 

av och skyller ifrån sig. 
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TEORETISK RAM 
Som teoretisk ram har vi använt oss av Sterns självutvecklingsteori och Vygotskijs 

sociokulturella teori. Barnet måste hitta sin identitet och förstå sina egna känslor för att kunna 

vara empatisk. Vi kopplar därför till Sterns teori om att barnet måste hitta självet. Barns 

empatiska utveckling främjas av samspel med andra, av att språket utvecklas och genom 

vuxna förebilder som medlare. Därför kopplar vi till både Sterns teori och Vygostkijs 

sociokulturella teori. 

Sterns teori om självutveckling 

Stern förklarar i sin teori barns självutveckling som ett förlopp av gemensamma sociala 

sammanhang där barnets självinsikt vidgas i det sociala samspelet. Teorin bygger på ett 

samspel där kropp och själ bildar en helhet och där arv och miljö går hand i hand. Stern sätter 

relationen i fokus, han menar att genom att umgås med andra i olika sociala sammanhang lär 

sig barnet vad som förväntas av dem och hur de ska agera i olika situationer (Brodin & 

Hylander 1998, ss. 20- 29). För att barn ska kunna visa empati beskriver Stern (2003, s. 228) 

att barnet behöver en förståelse i att den är en egen person som kan tolkas av andra 

människor. Barnet behöver också förstå att andra människor är sina egna personer. Då kan 

barnet sätta sig in i att en annan människa känner någon annan känsla. 

 

Stern (2003, ss. 224-236) beskriver att när barnet förvärvar språket görs det möjligt för barnet 

att få en större insikt om sig själv och andra. Barnet kan då med hjälp av språket och i samspel 

med andra få en ökad kunskap av meningsfulla erfarenheter och barnet själv kan dela med sig 

av egna tidigare erfarenheter. Stern (2003, s. 161) uttrycker att samspel med andra möjliggör 

för kunskap och erfarenheter som barnet inte skulle får på egen hand. I samspelet får barnet 

bekräftelse och sociala kunskaper. Med en vuxen som ledsagare mellan barnet och dess 

omvärld påverkar det barnets nyfikenhet och lust till att erövra nya kunskaper. 

Vygotskij i sociokulturell teori 

Säljö (2011, ss. 163-166) beskriver och tolkar Vygotskij som anser att när barnet börjar 

kommunicera med andra präglas utvecklingen av den sociokulturella teorin. På samma sätt 

som vi använder oss av fysiska redskap när vi lär oss något fysiskt krävs det psykologiska 

redskap såsom språk och begrepp för att tänka och kommunicera. I samspel med andra skapar 

barnet sociala erfarenheter som förmedlas via språket. “Språket är med andra ord länken 

mellan samhället och individen” (s. 164). När barnets färdigheter används i samspel med 

andra vidareförs detta kunnande det vill säga ett medierat lärande. Den sociokulturella teorin 

beskriver att barnet lär och utvecklas när det får möjlighet att medverka i många olika sociala 

övningar. I den sociokulturella teorin beskrivs att det i alla möten med andra människor finns 

ett lärande. Barnet lär sig i samspel med vuxna och när barnet ser hur de vuxna agerar i olika 

situationer. Genom denna interaktion med vuxna förebilder lär sig barnet samhällets koder.   
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METOD 
I detta avsnitt presenterar vi metod, urval och hur vi genomfört och analyserat vår 

undersökning om hur förskollärare i förskolan beskriver att de arbetar för att främja barns 

empatiska utveckling i förskolan. Vi presenterar också vårt förhållningssätt till validitet och 

reliabilitet samt etiska principer. 

Intervju 

Vi har använt oss av ett hermeneutiskt perspektiv eftersom vi ville förstå och tolka hur 

förskollärare arbetar för att främja barns empatiska utveckling i förskolan. Westlund (2009, s. 

62) redogör för att hermeneutik handlar om “att tolka, förstå och förmedla och kan användas 

för att förmedla upplevelser av olika fenomen, till exempel inom skolans värld”. Då vi ville ta 

reda på hur förskollärare i förskolan arbetar för att främja barns empatiska utveckling valde vi 

intervju som metod. Detta för att få svar på deras egna tankar om barns empatiska utveckling, 

hur de arbetar för att främja barns empatiutveckling och vilka eventuella hinder de kan stöta 

på. Kihlström (2012, ss. 47-48) lyfter fram intervju som metod när man vill ta reda på hur 

någon tänker eller resonerar för att få en ökad kunskap kring detta. Vi har använt oss av 

halvstrukturerad intervju, vilket enligt Dahlgren och Johansson (2009, s. 126) är när man 

använder sig av ett fåtal grundfrågor som sedan kan utvecklas med djupgående följdfrågor. I 

vår undersökning har vi troligtvis inte exakt fått veta hur förskollärarna arbetar i 

verksamheten utan vi fått svar på hur de själva anser sig arbeta med att främja barns 

empatiska utveckling. 

Urval 

För att undersöka hur förskollärare arbetar med att främja barns empatiska utveckling valde vi 

att intervjua fem verksamma förskollärare. Det är en variation på förskollärarnas 

yrkesverksamma år, ålder och det finns en bredd i ålder på barngrupperna de arbetar i. 

Förskollärarna är verksamma på fem olika förskolor i samma kommun i södra Sverige. Hade 

vi intervjuat förskollärare från samma förskola som eventuellt har ett gemensamt 

förhållningssätt kring sitt arbete med barns empatiutveckling kanske intervjusvaren blivit mer 

lika. Förskollärarna benämns med fiktiva namn: Mona, Eva, Viktoria, Sara och Linda. Mona, 

Sara och Linda är verksamma på förskolor med åldersspannet ett till sex år. Eva och Viktoria 

arbetar båda på småbarnsavdelning med åldern ett till tre år. 

Genomförande 

När vi hittat relevant litteratur och satt oss in i ämnet utformade vi syfte och frågeställningar 

för studien. Därefter konstruerade vi intervjufrågor (bilaga 2) och gjorde en pilotstudie på två 

av våra studiekamrater som har lång erfarenhet av att arbeta i förskolan. I pilotstudien vi fick 

öva på att intervjua och att ställa följdfrågor, Kihlström (2012, s. 48) lyfter fram att det är 

betydelsefullt att den som intervjuar tänker på sin egen roll och inte påverkar intervjusvaren 

eller ställer ledande frågor. Vi provade att spela in pilotintervjun för att känna oss bekväma 

med att använda oss av en diktafon och för att försäkra oss om att allt blir inspelat och att 

kvaliteten på ljudinspelningen blev bra. Pilotstudien gav oss möjlighet till att förtydliga, ändra 
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och rätta till en del av frågorna. I stort upplevde vi frågorna som relevanta och 

intervjuresultatet svarade på syfte och frågeställningar.  

 

Efter pilotstudien kontaktades flertalet förskollärare för att undersöka intresset för en 

medverkan i vår studie. Därefter bestämdes tid och plats för intervju som passade för 

respondenterna. De fick bestämma plats för intervjun för att de skulle känna sig bekväma i sin 

medverkan. I god tid före intervjun skickades ett missivbrev till varje respondent. I 

missivbrevet och innan vi startade intervjun frågade vi om vi båda fick delta under intervjun 

och om vi fick spela in med en diktafon, vilket alla respondenterna godtog. Därefter gick vi 

igenom vetenskapsrådets etiska principer med de fyra huvudkraven, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som vi även gett information om 

i missivbrevet. För att få en struktur på intervjun bestämde vi oss för att ställa varannan fråga 

och att båda två fick ställa följdfrågor. De fem intervjuerna varade cirka 30 minuter per 

intervju. 

Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att vi undersöker det som ska undersökas det vill säga studiens giltighet 

(Kihlström 2012, s. 231). Svaren på intervjufrågorna ska svara på studiens syfte, vilket i vår 

studie betyder att våra intervjusvar ska svara på hur förskollärare i förskolan arbetar för att 

främja barns empatiska utveckling. I hela vårt arbete och i intervjufrågorna har vi medvetet 

använt oss av lättförståeliga ord. Respondenterna får då större möjlighet att tolka frågorna på 

liknande sätt och rapporten blir mer lättförståelig för läsaren. För att öka validiteten i våra 

intervjufrågor har vi fått handledning av vår mentor och gjort en pilotstudie. 

 

Med reliabilitet menas att resultatet och studien är trovärdig (Kihlström 2012, s. 231). Under 

intervjuerna har vi varit med båda två, vilket har möjliggjort att vi lättare har kunnat tolka hela 

intervjun, uppmärksamma kroppsspråk, ansiktsuttryck med mera samt att hinna med att göra 

stödanteckningar. För att öka resultatets trovärdighet har vi använt oss av ljudinspelning under 

intervjuerna. På det sättet har vi fått med hela intervjun och vi har kunnat lyssna på den om 

och om igen. Därefter har vi bearbetat och analyserat datamaterialet tillsammans. För att göra 

resultatet mer trovärdigt har vi använt oss av en del citat från intervjusvaren. 

Forskningsetiska principer 

Vi har i vår undersökning följt Vetenskapsrådets (2002, ss. 6-14) etiska principer där de fyra 

huvudkraven är:  

 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

 

Vi har enligt informationskravet gett respondenterna förhandsinformation om studiens syfte 

genom att skicka ett missivbrev (bilaga 1). I missivbrevet har de i god tid före intervjun fått 

information om att medverkan i studien var frivillig och att respondenten när som under 
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intervjun har kunnat avsluta sin medverkan enligt samtyckeskravet.  Intervjuerna behandlades 

enligt konfidentialitetskravet vilket Björkdahl Ordell (2012, s. 87) betonar som ett krav för att 

personerna ska känna att de behandlas under strikt sekretess. Förskollärarna benämns med 

fiktiva namn för att fingera deras riktiga namn. Vårt datamaterial har endast använts enligt 

nyttjandekravet som forskning i denna studie. 

Bearbetning 

Direkt efter varje intervju lyssnade vi av ljudinspelningen från intervjun och en av oss började 

med att renskriva data. Under renskrivningen skrevs anteckningar ner med viktiga detaljer 

från intervjun. Efter att alla intervjuerna var renskrivna skev vi ut datamaterialet så vi båda 

fick var sitt exemplar. Var och en kunde då läsa och sätt sig in i datamaterialet och hitta det 

som är intressant för studien. Vi träffades sedan för att jämföra, kategorisera och analysera 

materialet tillsammans, vilket enligt Fejes och Thornberg (2009, s. 33) är när datamaterialet 

granskas och kartläggs i olika grupper för att se likheter och skillnader. Vi har använt oss av 

olika färger för att gruppera, jämföra och hitta mönster i materialet. Därefter har vi klippt ut, 

sorterat och kategoriserat efter de olika färgerna, vilket Malmqvist (2012, s. 125) beskriver 

som en bra metod för att få ett perspektiv över datamaterialet. 

När vi var färdiga med vår kategorisering sammanställde vi materialet till ett resultat med 

våra egna ord och tolkningar utifrån intervjusvaren. Vi har återgett en del av intervjusvaren 

som citat, vilket enligt Kilström (2012, s. 54) ökar trovärdigheten i vår undersökning.  
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RESULTAT 
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet från våra fem intervjuer. Resultatet är 

kopplat till syfte och frågeställningar. Vi kommer att förstärka resultatet genom att använda 

oss av citat från intervjuerna. Förskollärarnas fiktiva namn är Mona, Eva, Viktoria, Sara och 

Linda. 

Förskollärarnas tolkningar av empati 

Alla fem förskollärarna definierar begreppet empati på ett liknande sätt. De berättar att empati 

är en förmåga att kunna sätta sig in i någon annans situation och känslor.  

 

Känna in hur min medmänniska känner det, kan känna in, försöka förstå 

och tänka in i situationer (Eva). 

 

Empati är förmågan att sätta sig in i någon annan människas situation och 

känslor, bry sig om andra människor och att man vill andra människor väl 

(Mona). 

 

Förskollärarna beskriver att empati handlar om hur människor är mot varandra och hur de 

upplever varandras känslor i både roliga och tråkiga situationer. Förskollärarna uttrycker att 

barns empati kan visa sig genom omsorg och hjälpsamhet. Det kan visa sig när barnet hämtar 

en vuxen om en kamrat har skadat sig eller själv hjälpa sin skadade kamrat med att till 

exempel blåsa på skadan, trösta eller klappa. Hjälpsamheten kan visa sig när de större barnen 

hjälper de små barnen att hämta en gosefilt eller napp eller när någon inte når upp till saker. 

Förskollärarna uttrycker vikten av att i förskolan arbeta för att främja barns empatiska 

utveckling. Eva tydliggör att arbetet leder till att barn i förlängningen blir goda demokratiska 

medborgare. 

Förskollärarna som empatiska förebilder 

Förskollärarna talar om att den egna empatiska förmågan kan främja barns empatiska 

utveckling genom att de själva är goda empatiska förebilder. Mona ser betydelsen av att 

vuxna agerar som goda förebilder och är trevliga mot varandra. Det är viktigt som vuxen att 

visa för barnen att även vuxna kan göra fel och att de vuxna kan be om förlåtelse till både 

barn och vuxna. Hon vill förmedla och lära barnen den gyllene regeln och det betyder att 

bemöta andra som man själv vill bli bemött. Eva säger att den egna empatiska förmågan 

hjälper mycket i förhållningssättet mot barn. Hon tycker att vuxna som förebild i förskolan är 

grundläggande för det empatiska lärandet och hon uttrycker att hon använder sig själv som 

metod. 

 

Att jag är en förebild för barnen är ju liksom a och o. Genom mitt sätt att 

agera, mitt sätt att prata så kan jag förmedla till barnen att det är viktigt. 

Inte bara det här att nu ska vi göra någon glad, det handlar om känslan 

bakom. Vuxna är jätteviktiga, vuxna är vår metod (Eva). 
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Förskollärarna berättar om hur mycket barn tittar på oss vuxna. Linda berättar att barn tar 

efter de vuxnas agerande mer än att lyssna på vad de vuxna säger, vuxna behöver visa och ge 

barn empati för att barn ska lära sig empati. Hon framhåller att den vuxna måste visa empati 

gentemot barnet för att kunna kräva att barnet själv ska visa empati. 

 

Barnen hör vad vi säger men de gör som vi gör. Så genom att jag visar 

empati för barnen och omsorg för barnen så tror jag att de också kan lära 

sig. De ser, och det är det bästa sättet att lära, det är att se andra. Därför är 

det viktigt att jag visar empati, annars kan jag inte kräva det av barnen 

(Linda). 

 

Sara förklarar hur hon förstärker känslor för att tydliggöra empatin för barnen, i till exempel 

en konflikt mellan barnen försöker hon få fram empatikänslan för att förstärka känslan barnet 

uttrycker. Hon berättar att när hon visar empati mot någon annan inför barnen visar hon 

empatin extra tydligt. Det gör att barnen ser hur man är mot en annan människa och då lär sig 

barnen. 

 

Sara uttrycker en otrygghet i hur andra uppfattar hennes empatiska förmåga. Hon säger att 

hon vet vad empati är men är osäker på om andra uppfattar henne som empatisk eller att hon 

uppfattas som hon inte känner något alls. Osäkerheten visar sig även i att hon mest ser att 

empati hör samman med sorg och ledsamhet vilket hon nämner vid flertalet tillfällen. 

Däremot när hon förklarar begreppet empati gör hon det med att sätta sig in i en annan 

människas känsla och har då en förståelse för den hon möter. 

 

Jag tänker mer empati när någon är ledsen och vill trösta, men det är ju 

egentligen på det andra hållet med. Jag tycker att jag har en empatisk 

förmåga men den kan ju också upplevas olika och kan också upplevas att: 

Känner hon ingenting? Jag hoppas men jag kan ju inte säga hur någon 

uppfattar min förmåga. Kanske att jag kan verkligen inte känna något men 

jag vet ju vad empati är för något (Sara). 

 

Viktoria däremot uttrycker en trygghet i sin empatiska förmåga och berättar att hon visar 

känslor och på så vis stärker barnets empatiska utveckling när barnet speglar sig i henne. Hon 

berättar att det är viktigt att barnet känner trygghet med de vuxna på förskolan för att de ska 

våga visa sina äkta känslor. 

 

Visar jag att jag känner för någon annan människa, kan barnen ta efter mig. 

Om jag till exempel blir ledsen eller arg, ska jag visa mina känslor så att 

barn kan lära av det. Jag måste våga visa hela spannet med känslor, blir jag 

arg ska jag visa det också, det är inte farligt att visa det. Barn måste få 

uttrycka alla sina känslor och inte hålla inne med till exempel sin ledsenhet 

(Viktoria). 
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Eva framhåller att barnet behöver utveckla en trygghet i sig själv för att hitta ett stabilt jag och 

att de behöver bli bekräftade i sig själva och i sina känslor. Som vuxen förebild i förskolan 

bidrar hon till att barnet blir tryggt och hittar det stabila jaget. Enligt Eva ligger det till grund 

för att kunna sätta sig in i en annan människas situation och förstå den andres känsla. 

Lek och samspel för att främja barns empati 

Förskollärarna beskriver att lek är ett tillvägagångssätt för att utveckla barns empatiska 

förmåga. I lek får barn möjlighet att bearbeta upplevelser och känslor, ge uttryck för sin 

nyfikenhet och lära sig upptäcka det de inte riktigt förstår. Leken möjliggör för samarbete 

med ett givande och ett tagande. Viktoria, Eva och Linda säger att det finns ett empatiskt 

lärande hela tiden på förskolan. Eva uttrycker att det är i samspel med andra som empati 

utvecklas och hon talar om vikten av hur den sociala miljön på förskolan ska genomsyras av 

ett empatiskt klimat. 

 

Empatiskt lärande finns hela tiden på förskolan, det ska genomsyra hela 

atmosfären och att vi ska ha ett empatiskt klimat. Där alla visar empati och 

att vi är rädda om varandra och ser efter hur min kamrat har det (Eva). 

 

Sara uttrycker däremot att det inte går att lära barn empati hela dagen. Hon beskriver att 

genom pedagogiska stunder där det finns ett syfte från förskollärarens sida kan barnet få ett 

empatiskt lärande. Hon säger att det är en klyscha att barn lär sig empati hela dagen på 

förskolan, vilket kan leda till att förskolläraren slappnar av i sitt uppdrag i att lära barn empati. 

Hon redogör för att synen på barns lärande har skiftat genom åren. Från att barn lär sig under 

samling, till att de lär sig under hela dagen på förskolan, till att barnen lär sig när 

förskolläraren har ett syfte. 

 

Empati kan bli som en klyscha på förskolan, att lärandet finns hela tiden. 

Ibland kan det bli att jag stänger av för att jag vet att barn lär sig hela 

tiden. Förr ansåg man att lärsituationer fanns under samling på förskolan, 

till att gå till att barn lär under hela dagen. Tills nu att det finns 

pedagogiska stunder där jag som pedagog har ett syfte med det jag gör, då 

tror jag att det blir lite mer medvetet (Sara). 

 

Genom att skapa förutsättningar för rollekar i förskolan får enligt förskollärarna barn 

möjlighet att testa olika känslor. Barn får i rolleken tillfälle att undersöka och försöka förstå 

vad kamraten vill och inte vill. De förklarar att det krävs en närvarande vuxen för att sätta ord 

på känslor och medla det kamraten vill. I mamma-pappa-barnleken finns ett tydligt fokus på 

omsorg och en klar bild av empati. I rolleken får barnet uttrycka och testa på att visa empati 

när de provar på olika roller vilket leder till att barns empatiska förmåga ökar. 

 

Tre av förskollärarna använder sig av dramalek för att utveckla barns empatiska förmåga. 

Viktoria arbetar med sagan om “De tre bockarna Bruse” där både barn och pedagoger agerar 

sagan. För att få fram empatiförmågan extra mycket har hon skrivit om slutet på sagan när 

trollet blir nedstångad i ån av stora bocken. I den omgjorda sagan hjälper bockarna trollet upp 
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från ån och alla blir kompisar till slut. Empatin som utspelar sig i dramaleken om bockarna 

har visat sig i andra lekar barnen leker på förskolan. Hon använder också dockor som ett 

redskap i dramaleken för att förmedla och lära ut empati. När något barn behöver jobba extra 

mycket med empati kan dockorna bli ett redskap utan att barnet blir utpekat.  

 

Linda dramatiserar olika situationer som har hänt på förskolan och som bör uppmärksammas. 

Det leder till att barnet får ett sammanhang för situationen samt att de då kan relatera och 

koppla dramat till sig själva. Efter dramatiseringen samtalar Linda med barnen om hur de bör 

agera vid dessa tillfällen för att det ska bli ett empatiskt lärande. 

 

Eva brukar tillsammans med kollegor agera “Ekorren satt i granen” för barnen. Hon ser att 

barnen uttrycker mycket empati för ekorren som trillar och slår sig. Barn har ofta har lätt att 

relatera till djur som till exempel ekorren eller andra gosedjur. Eva berättar om att i dramalek 

med barnen kan hon bestämma vilken roll barnet ska få. På det sättet får barnet testa många 

olika roller och känslor vilket leder till att barnet får förståelse för någon annans känsla. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen att förskollärarna använder sig av rollek och dramalek för 

att främja empatiutvecklingen. Förskollärarna uttrycker en skillnad i när det finns ett 

empatiskt lärande på förskolan. Viktoria, Eva och Linda säger att det finns ett empatiskt 

lärande hela tiden medan Sara uttrycker att barn lär sig empati när förskolläraren har 

pedagogiska stunder med ett empatiskt syfte. 

Närvarande förskollärare i leken 

Förskollärarna framhåller att närvarande vuxna i barns lek är ett tillvägagångssätt för att 

främja barns empatiska utveckling. Hur förskollärarna är närvarande skiljer sig åt i deras 

beskrivning. Eva och Viktoria berättar att de som närvarande vuxna arbetar främjande och 

förebyggande när de deltar i leken med barn för att få ett empatiskt lärande. 

 

Ser vi barn som inte har utvecklat empati så mycket och behöver mer stöd i 

sin utveckling då är vi vuxna jätteviktiga. Ser jag något barn som behöver 

jobba mer med empati kan jag gå in och leka för att stötta. Jag kan ta med 

flera barn och vara där, närvarande och jobba med empatin (Eva). 

 

Det handlar om att vara närvarande med barnen, för att bara stå bredvid 

och titta på, då ser man inte det där som man behöver lyfta. Jag behöver 

vara närvarande och delaktig, jag behöver leka med barnen (Viktoria). 

 

Mona, Linda och Sara berättar däremot att de som närvarande förskollärare finns med vid 

leken. De ska finnas vid barns lek för att svara på frågor och lösa konflikter. Linda berättar att 

barns lek måste få vara fri men inte utan närvarande pedagoger. Hon uttrycker att barn lär sig 

empati genom att hon finns närvarande och vägleder barn när leken inte fungerar och när barn 

hamnar i konflikt.   
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Leken måste få vara fri men inte utan uppsyn. Den fria leken måste få vara 

fri där vi finns närvarande. Då måste jag som pedagog finnas med men 

ändå inte finnas med. Jag kan vara med och höra och lyssna för att inte 

leken ska få över styr. För att barnen ska lära sig empati måste vi finnas där 

och uppmärksamma barnen när leken går på fel håll och barnen styr 

varandra i fel riktning (Linda). 

 

 

Skillnaden i förskollärarnas beskrivning av närvarande förskollärare är att vara med i leken 

eller vara med vid leken. Eva och Viktoria är delaktiga och leker med barnen medan Mona, 

Linda och Sara är delaktiga vid sidan av barnens lek. 

Språk och samtal för att främja barns empati 

Förskollärarna beskriver att språket är viktigt för barns empatiutveckling. De beskriver att det 

verbala språket underlättar för att kunna förklara hur man själv känner och för att kunna fråga 

hur någon annan känner sig. Finns inte det verbala språket kan barn ta till andra medel för att 

uttrycka sina känslor genom att vara utåtagerande. Barnet utvecklar sin empatiska förmåga 

när förskolläraren finns där för att försöka tolka, förklara och sätta ord på känslorna. 

Genom att sätta ord på handling och känsla som uppstår i olika situationer hjälper Viktoria 

barnet att utveckla sin empatiförmåga. 

 

Erik gråter för att du tog hans mössa! Jag använder ord och inte bara går 

fram och tar mössan från barnet som tog den och ger tillbaka den utan jag 

sätter ord på det som händer (Viktoria). 

 

Mona beskriver att hon använder det verbala språket för att främja barns empatiska utveckling 

i en konfliktsituation. Hon förtydligar känslor med språket när hon samtalar om situationen 

och leder barnen vidare genom samtal och frågor.  

 

Att jag finns närvarande vid konflikter för att reda ut och för att väcka 

känslor hos barnen genom att fråga: Hur känner du nu? Hur känner 

kamraten det? Hur löser vi situationen? (Mona). 

 

Sara anser att det verbala språket tar ett steg tillbaka i empatin och att kroppsspråket är det 

dominanta. Hon förklarar att kroppsspråket inte alltid stämmer överens med det verbala 

språket. Hon vill lära barn att visa empati med kroppsspråket, att genom handling visa empati 

istället för genom ord. 

 

Jag tror att kommunikation med kroppen är det viktiga i empati, språket tar 

ett steg tillbaka. En person kan säga en sak till mig men jag ser på 

kroppsspråket att den inte menar det. Likaväl som att en person inte säger 

så mycket men visar med sitt kroppsspråk att jag förstår att du har det 

skitjobbigt. Jag försöker spegla till barnen att ibland behövs inte ord, utan 
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finnas där och visa handling. Genom att jag visar till exempel att jag finns 

där så blir barnen lugna (Sara). 

 

För att utveckla barns empati använder sig förskollärarna sig av litteratur, bilder och 

flanosagor. De lyfter fram vikten av att den som läser väcker ett samtal kring det empatiska 

syftet i böckerna. Samtalet kring hur sagofigurerna känner sig och upplever olika känslor, hur 

sagofigurerna agerar eller bör agera i olika situationer leder till att barns empatiska förmåga 

utvecklas. För att förtydliga olika känslor beskriver Mona att hon arbetar med visuellt språk 

genom konkreta bilder som hon har på väggen i flera rum på förskolan. Det är bilder på 

känslogubbar som visar glad, ledsen, rädd, orolig och arg och så vidare. Bilderna underlättar 

för de barn som har svårt att uttrycka sig verbalt eller har svårt att uttrycka känslor. Barn kan 

visa vilken känsla de vill förmedla genom att visa en gubbe som står för känslan barnet 

känner. Hon säger att det underlättar även för de barn som har ett välutvecklat verbalt språk. 

 

Vi använder oss av bilder med olika känslogubbar som är glad, ledsen, en 

som ser rädd ut, orolig med mera. De kan man använda om man har svårt 

att uttrycka sig, uttrycka känslorna. Då kan man få visa eller peka på en 

gubbe i stället (Mona). 

 

För att främja barns empatiska förmåga använder sig Mona av samtal där barnen får berätta 

om kamraters styrkor, ett barn får lämna rummet och kamraterna får då beskriva barnets 

styrka, vad barnet är bra på. Barnet kommer sedan tillbaka in i rummet och då läser 

pedagogen upp en sammanställning av vad barnen sagt. Mona framhåller att hon ser att 

barnen växer i sin självkänsla när de får höra att de är bra på att till exempel cykla, vänta på 

sin tur, är en bra lekkamrat och så vidare. Även Linda använder sig av samtal för att främja 

barns empatiska förmåga. Hon samtalar tillsammans med barnen om hur en bra kamrat ska 

vara. När hon upplever att barngruppen känns orolig eller gruppen fungerar mindre bra 

använder hon sig av samtal extra mycket. Sara uttrycker även hon att hon använder samtal för 

att främja barns empatiförmåga. Då samtalar hon med barnen om hur man ska vara mot 

djuren i naturen. Hon lär barnen att alla djur behövs i jordens kretslopp och därför ska alla 

vara rädda om djuren. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen att förskollärarna använder sig av det verbala språket, 

kroppsspråket och det visuella språket för att främja barns empatiska utveckling.  

Hinder och lösningar för empatiskt lärande 

Eva och Mona uttrycker att stora barngrupper på förskolan är ett hinder vilket försvårar det 

viktiga arbetet med att utveckla barns empati. Stora barngrupper gör det svårare att vara 

närvarande och se vad som händer mellan barnen. Förskollärarna beskriver att en lösning på 

detta hinder kan vara att dela in barnen i mindre grupper för att skapa en chans att se vad som 

händer mellan barnen, för när man kommer närmare barnen är det lättare att lyfta empati. 

Förskollärarna uttrycker att arbetet med att utveckla barns empati tar tid och ska få ta tid. De 

ger uttryck för att det är svårt hinna med vilket leder till att de känner stress. Tidsbristen 
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upplevs även mellan kollegor då det inte alltid finns tid för diskussion om förhållningssätt, 

värderingar, konflikter mellan barnen och så vidare.  

 

Viktoria beskriver att olika syn på barnets utveckling och lärande kan bli ett hinder för att 

utveckla barns empati. Hon uttrycker att en del pedagoger tänker att små barn inte kan se eller 

känna empati med varandra, att barnet inte kommit så långt i sin utveckling. Som verksam 

förskollärare har hon sett och upplevt att små barn är empatiska.  

 

Sara berättar att de i hennes arbetslag har haft diskussioner om de egna värderingarna. De har 

diskuterat fientligt tyckande mot flyktingar och om att ta emot flyktingbarn på förskolan. Hon 

undrar hur en förskollärare ska klara av att bemöta barn och föräldrar med empati på ett ärligt 

sätt eller om de fientliga värderingarna lyser igenom.  

 

Sara ställer sig frågor som: Kan jag som pedagog stänga av när jag har den 

här synen mot flyktingar? Bemöter jag som pedagog barnet med empati 

trots mina värderingar? Avslöjar kroppsspråket mina värderingar? (Sara). 

 

Sara tycker att det är viktigt att lyfta sina egna värderingar i arbetslaget även om diskussionen 

kan bli het. Hon säger att diskussionen kanske kan leda till att de negativa värderingarna 

ändras och blir positiva värderingar.  

 

Förskollärarna framhåller vikten av ett gemensamt förhållningssätt i barns empatiska lärande 

kan vara en lösning. Genom att ha ett gemensamt förhållningssätt skapas ett sammansvetsat 

arbetslag som arbetar mot samma mål vilket skapar bra förutsättningar för att utveckla barns 

empatiska förmåga. Eva uttrycker att ett gemensamt förhållningssätt i arbetet kring barns 

empatiutveckling är viktigt, då skapas möjlighet till att låta arbetet få ta tid. 

 

Det här tar ju lite tid men det är sådant som får ta tid i den bästa av 

världar. Att man har ett gemensamt förhållningssätt och att det får ta tid. 

Jätteviktigt att man är överens om att det får ta tid (Eva). 

 

Några av förskollärarna upplever sig hindrade i sitt arbete för att främja barns empatiförmåga 

på grund av vad barnet bär med sig hemifrån. Mona menar att vårdnadshavaren måste ha ett 

stort ansvar för det empatiska lärandet. 

 

I det empatiska lärandet kan jag känna att man hemma har väldigt stort 

ansvar för. Vi kan liksom försöka stånga oss blodiga på förskolan, men har 

man inte med empatin hemifrån så, det är ju så viktigt i alla lägen (Mona). 

 

Sara upplever att hon känner sig hindrad i sitt arbete med det empatiska lärandet när hon 

märker att föräldrar inte agerar så som Sara tycker att man bör agera vid hämtning av sitt 

barn. Hon upplever att det hon arbetar för förstörs när föräldrar inte agerar och delar hennes 

synsätt.  
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Vi har barn som när mamma kommer byter beteende, river och förstör. 

Mamman säger eller visar inte att det är fel. Hur ska jag gå in, jag tycker 

det är svårt att ta det steget, det hindrar ju mig då jag vill att hon ska säga 

att det är fel (Sara). 

 

Som en lösning på detta hinder ser Sara att hon behöver bli trygg och stärkt i sin yrkesroll. 

Sara tror då att hon blir mer trygg i föräldrakontakten. Linda uttrycker att ibland har 

föräldrarna en annan syn på hur man utvecklar barns empatiska förmåga och hon ser samtalet 

med föräldrar som viktigt för att kunna jobba mot samma mål. 

Sara och Mona uttrycker att de upplever media som ett hinder i barns empatiska utveckling. 

De upplever att barn pratar om och bearbetar upplevelser från tv-spel, dataspel och tv-

program på förskolan genom att barn sparkas och slåss, klimatet på förskolan blir då hårt. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen att förskollärarna beskriver att stora barngrupper, tidsbrist, 

värderingar, olika förhållningssätt i arbetslaget, föräldrar och media kan bli hinder i 

främjandet av barns empatiutveckling. Lösningar på dessa hinder kan enligt förskollärarna 

vara att dela in barnen i mindre grupper, skapa ett gemensamt förhållningssätt där arbetet med 

empati får ta tid, bli trygg i sin yrkesroll samt att skapa en god föräldrakontakt för att sträva 

mot samma mål.  
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DISKUSSION 
Vi har delat upp diskussionen i tre delar, resultatdiskussion där vi knyter resultatet med 

bakgrund, teorier samt gör slutsatser, metoddiskussion där vi reflekterar hur intervjumetoden 

fungerade i undersökningen samt didaktiska konsekvenser. 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen har vi valt att använda oss av samma rubriker som i resultatet för att 

lättare följa arbetets röda tråd. 

Förskollärarnas tolkningar av empati 

I resultatet kan vi se att förskollärarna förklarar innebörden av empati som Löwenborg (2015, 

s. 85) och Kinge (2015, s. 44) beskriver som inkänsla och inlevelse i någon annans känsla. 

Det var av vikt att veta hur förskollärarna definierar begreppet för att förstå deras resonemang. 

Alla förskollärarna uttrycker att det är av stor vikt att arbeta med att främja barns empatiska 

utveckling och i Lpfö 98 (rev. 2010, s. 4) står det att verksamheten i förskolan ska syfta till att 

barnets förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas. Intrycket vi fick efter 

intervjuerna var att förskollärarna uttryckte att de arbetade mer medvetet för att främja barns 

empatiska förmåga än vad vi trodde innan vi gjorde intervjuerna. 

Förskollärarna som empatiska förebilder 

Förskollärarna beskriver hur viktig den vuxna är som förebild i förskolan för att utveckla 

barns empati. Det blir ett lärande i det sociala sammanhanget mellan barnet och 

förskolläraren. Precis som Stern och Vygotskij påvisar så lär sig barn i sociala sammanhang 

med vuxna som ledsagare för att erövra nya kunskaper. Lpfö 98 (rev. 2010) beskriver att barn 

inhämtar kunskap genom interaktion med vuxna. En förskollärare uttrycker denna interaktion 

mellan barn och vuxna förebilder när hon säger att hon använder sig själv som metod för att 

främja barns empatiutveckling. Vi tolkar analysen som att de andra förskollärarna också 

använder sig själva som metod när de berättar att barnen speglar sig i det som förskolläraren 

gör och på så vis lär sig empati. En av förskollärarna anser att förskollärare måste visa empati 

och omsorg för att barnet ska lära sig empati. Gren (2001, ss. 156-160) styrker att barnet lär 

sig empati som mest när det blir empatiskt bemött och att barn lär sig bäst genom att se hur 

andra agerar. Här ser vi betydelsen av att vara en god förebild som ger barnen empati och 

omsorg i alla lägen. Det är en förståelse och ett ansvar som inte får glömmas bort av de vuxna 

i förskolan. Denna medinlärning främjar barns empatiska utveckling som mest enligt Öhman 

(2003, ss. 41-43). 

  

Resultatet visar att förskollärarna lägger stor vikt vid att vara trygga vuxna förebilder som 

vågar visa alla känslor och bekräfta barnet i dess känslor. DeMeulenaeres (2015) poängterar 

att det är av vikt att i tidig barndom få lära sig förstå både sina egna och andras känslor för att 

kunna utveckla empati. Hon betonar vikten av att barnet lär sig hur man uttrycker känslor och 

på så vis lär sig barnet att reglera och förstå både positiva och negativa känslor. 

Förskollärarna säger att de som förebilder kan visa de empatiska känslorna extra tydligt för att 

tydliggöra känslorna. De kan också visa att de kan göra fel, för att sedan gottgöra felet med att 

säga förlåt. Analysen visar att det krävs en trygghet i arbetslaget och sin yrkesroll för att våga 
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visa känslor. Förskollärarna lägger stor vikt vid att vara trygga förebilder som bekräftar barnet 

så att barnet hittar sitt stabila jag, vilket enligt Kinge (2000, s. 66) och Holm (2001, ss. 107-

111) är grunden för att utveckla en empatisk förmåga. Stern (2003, s. 228) säger att för att 

kunna utveckla sin empatiska förmåga ska barnet förstå att jag är jag och att andra kan se och 

uppfatta mig och andra på olika sätt. 

Lek och samspel för att främja barns empati 

Förskollärarna framhåller att barn lär sig empati genom lek och samspel. Kinge (2015, s. 17) 

beskriver att det krävs ett samspel för att främja den empatiska utvecklingen hos barnet och 

Stern markerar hur barnets självinsikt vidgas i gemensamma sociala sammanhang. Öhman 

(2003, ss. 31-36) håller med om detta men hon belyser även att det är när vuxna skapar goda 

förutsättningar för barns sociala lekar som främjandet av barns intellekt och empati blir som 

störst. Gärdefors (2009, s. 53) poängterar att leken måste prioriteras i förskolan för att den 

leder till att barnet växer i sin tro på sig själv. Barn som får samspela med både vuxna och 

barn utvecklar enligt DeMeulenaeres (2015) sin förmåga till självreglering och lär sig förstå 

och hantera känslor. 

 

För att främja samspelet på förskolan framhåller en av förskollärarna vikten av att förskolans 

klimat och atmosfär ska genomsyras av empati. Hon säger att det är i samspel med andra som 

barns empati utvecklas. Öhman (2003, s. 57) har en samsyn med henne om att den sociala 

miljön i förskolan påverkar barns empatiska utveckling. Öhman säger att när miljön präglas 

av vuxnas värderingar och förhållningssätt påverkar det i sin tur samspelet mellan alla på 

förskolan. Tre av förskollärarna säger att det finns ett empatiskt lärande under hela dagen på 

förskolan. En av förskollärarna beskriver däremot att barn inte lär sig empati hela dagen utan 

att det är en klyscha. Hon menar att det krävs pedagogiska stunder med ett syfte från 

förskollärarens sida för att det ska bli ett empatiskt lärande. Analysen visar på en skillnad i 

hur förskollärarna förhåller sig till det empatiska lärandet, som ett ämne som genomsyrar 

verksamheten hela dagen eller som ett ämne som man arbetar med stundvis. Raundalen (1997, 

s. 102) betonar att den sociala atmosfären påverkar barnets utveckling av empati mer än att 

lära ut vid specifika tillfällen. I analysen kan vi se att alla förskollärarna har ett syfte med att 

utveckla barns empati och liksom Raundalen tror vi att en empatisk atmosfär som genomsyrar 

hela dagen bidrar till att det empatiska lärandet blir större. 

 

Förskollärarna erbjuder barnen att leka rollekar för att de ska utveckla sin empati. Rolleken 

möjliggör för att prova på olika roller och därmed leva sig in i olika känslor. Förskollärarna 

tror att det finns en tydlig bild av hur man i mamma-pappa-barn leken ska förhålla sig och 

visa omsorg och empati. Olofsson Knutsdotter (1987, ss. 116-119) och Öhman (2003, ss. 31-

36) menar att de sociala rollekarna bidrar till att barn utvecklar sin empati, att barnet stärks i 

sin identitet och får därmed en självinsikt. Stern (2003) beskriver att barnet behöver en 

förståelse i att tolka andra för att kunna visa empati och vi ser då att rolleken kan främja detta. 

Öhman och Olofsson Knutsdotter beskriver hur rolleken möjliggör för barn att prova på 

empati på låtsas. De slipper då involvera sina egna personliga känslor. Här ser vi att rolleken 

blir en social övning och ett samspel vilket den sociokulturella teorin beskriver som 

utvecklande i barnets lärande. 
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Tre av förskollärarna har lyft att de använder dramalek för att utveckla barns empatiförmåga. I 

dramalek kan förskollärarna lyfta ämnen som berör barngruppen. Barnen blir i dramaleken 

tilldelade roller som de själva kanske inte valt och det ges då möjlighet till att få prova på 

roller och känslor som de annars inte skulle provat. Olofsson Knutsdotter (1987, s. 130) 

tydliggör att när barnet inte själv väljer karaktär så möjliggörs det för barnet att ta någon 

annans perspektiv, rollen kommer utifrån i stället för inifrån barnet. En av förskollärarna 

beskriver att när hon använder dramalek för att utveckla barns empatiförmåga ser hon till att 

dramaleken ska ha en empatisk karaktär genom att till exempel göra om handlingen i en saga. 

Här visar analysen att det kan vara av vikt att tänka igenom innehållet i dramaleken för att 

anpassa innehållet efter barngruppens behov och för att den ska få ett empatiskt syfte. 

Närvarande förskollärare i leken 

Alla förskollärare framhåller vikten av att vara en närvarande förskollärare när barn leker för 

att barn ska få ett empatiskt lärande. Analysen visar på en skillnad i hur förskollärarna 

beskriver sig vara närvarande förskollärare. Några av förskollärarna förklarar hur de måste 

finnas nära vid leken för att lösa konflikter, svara på frågor och vara där för att leken inte ska 

spåra ur. Risken är då enligt Knutsdotter Olofsson (2009, s. 87-91) att leken upphör efter att 

pedagogen har medlat i konflikten. Hon förespråkar att pedagoger ska ta sig tid att engagera 

sig i barns lek för att skapa trygghet och stödja de sociala lekkoderna. Två av förskollärarna 

förklarar att de är närvarande förskollärare i leken för att främja empatiutvecklingen och för 

att förebygga till exempel konflikter. Förskollärare som arbetar med en medveten närvaro är 

de som enligt Kinge (2015, s. 142) kommer att möjliggöra det i ögonblicket viktiga mötet 

med barnet. Barn lever i nuet och det är där förskolläraren kan möjliggöra för det empatiska 

lärandet. Vi förstår att alla förskollärare har som syfte att utveckla barns empati med sin 

närvaro och vi tror att de förskollärare som deltar i barns lek arbetar mer som Kinge beskriver 

med en medveten närvaro. 

Språk och samtal för att främja barns empati 

Förskollärarna använder språket för att främja barns empatiska utveckling. De använder 

språket för att hjälpa barnet att sätta ord på känslor, handling och för att tolka och förklara. 

Stern (2003, s. 230) beskriver att när barnet utvecklar sitt språk möjliggör det för nya 

kunskaper och lärdomar och Vygotskij förklarar att språket blir ett redskap som länk mellan 

samhället och individen. Öhman (2009, ss. 128-130) menar att genom samtal om känslor och 

sinnesstämningar som barn har i sitt samspel skapar barnet förståelse för sig själv och 

utvecklar därmed ett emotionellt språk. Vi ser här att språket blir ett emotionellt verktyg som 

underlättar och kanske förhindrar ett fysiskt agerande i en konflikt. En av förskollärarna 

använder det verbala språket för att främja barns empatiska utveckling vid konfliktsituationer. 

Hon samtalar och ställer frågor för att barnen ska få empatisk förståelse kring konflikten och 

hon blir en empatisk förebild precis som Öhman (2003, s. 241) säger att pedagoger som god 

förebild kan hjälpa barn genom att skapa sig en inlevelse i konflikten och gemensamt 

diskutera hur konflikten ska redas ut.  

 

För att utveckla barns empati använder förskollärarna sig också av litteratur och flanosagor. 

De beskriver att de försöker väcka det empatiska syftet boken eller sagan har för att barnen 
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ska få en djupare förståelse. För att få en djup empatisk förståelse samtalar förskollärarna med 

barnen om vad sagofigurerna har för känslor och även hur sagofigurerna agerar eller bör 

agera. Svensson (2005, ss. 29-32) styrker att bokläsning stimulerar fantasin och möjliggör en 

förståelse av andras känslor. Hon framhåller vikten av att samtala om bokens innehåll för att 

få ett ökat lärande. Här ser vi vikten av att inte bara läsa litteraturen utan även samtala och 

reflektera över det empatiska värdet som finns i litteraturen. Lpfö 98 (rev 2010, ss. 6-7) 

beskriver att barn erövrar kunskap bland annat genom att samtala och reflektera. 

 

Öhman (2003, s. 184) beskriver att barnet genom samtal kan öka insikten om sig själv och 

andra och på så vis stimuleras den empatiska utvecklingen. Två av förskollärarna använder 

sig av planerade samtal i barngruppen för att främja barns empatiförmåga. De lyfter styrkor 

genom samtal och diskussioner om hur man ska vara en god kamrat. Analysen visar att det 

blir ett empatiskt lärande när en av förskollärarna säger att hon ser hur barnen växer i sin 

självkänsla och får därmed en starkare förståelse för varandra. Kinge (2015, s. 70) beskriver 

att språket underlättar för barnet att sätta ord på sina känslor och på så vis utveckla och vidga 

sin empatiförmåga. En av förskollärarna förtydligar känslor genom visuellt språk där hon har 

bilder på väggen med olika känslor. Hon gör på detta vis känslorna tydliga för alla barn men 

framförallt som hjälp för barn som har svårt att uttrycka sig verbalt. Här visas hur enkelt 

känslor kan förtydligas när de alltid finns tillgängliga i barnens miljö. 

 

Gren (2001, s. 157) tydliggör att kroppsspråket bör vara i samspråk med det verbala språket. 

Hon framhåller även att blickar och beröring kan säga mer än ord. En förskollärare uttrycker 

detsamma när hon beskriver att hon upplever att det verbala språket kan ta ett steg tillbaka i 

empatin och att kroppsspråket blir det dominanta. Här synliggörs att samspelet mellan det 

verbala språket och kroppsspråket är av stor betydelse i empatiutvecklingen för att det ska 

främja barnet. Även om språket är ett hjälpmedel enligt förskollärarna belyser de att det måste 

ske i samspel med kroppsspråket.  

Hinder och lösningar för empatiskt lärande 

Förskollärarna uttrycker att stora barngrupper kan vara ett hinder för att utveckla barns 

empati. Som lösning på detta säger förskollärarna att de bör dela in barngruppen i mindre 

grupper för att de då lättare kan interagera med barnen och lyfta empatin. Stern och Vygotskij 

framhåller att barn erövrar nya kunskaper i samspel med andra och där är de vuxna viktiga 

som ledsagare för att få ett ökat lärande. Vygostkij uttrycker att genom denna interaktion 

mellan barnet och ledsagaren tar barnet efter samhällets koder.  

 

Förskollärarna upplever tidsbrist och stress som ett hinder i främjandet av barns empati. De 

tycker att arbetet med att främja barns empati är viktigt och de tycker att empati måste få ta 

tid. Kinge (2015, ss. 120-121) poängterar att pedagogens stress kan bli ett stort hinder i att 

utveckla barns empatiförmåga. Hon menar att risken blir att pedagogen inte går in i 

djupgående samtal med barnen utan istället ställer ledande frågor som går att svara ja och nej 

på. Enligt förskollärarna finns det för lite tid för gemensamma samtal och reflektioner i 

arbetslaget. Det framkommer att om de skulle få mer tid för gemensamma samtal och 

reflektioner skulle det kunna leda till en större samsyn på barnets lärarande och på det 
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gemensamma förhållningssättet kring arbetet om att främja barns empati. Gren (2001, ss. 59-

60) lyfter fram att pedagoger i förskolan behöver skapa ett öppet klimat i arbetslaget och 

Öhman (2009, ss. 154-156) tydliggör att stressen kan minska genom att diskutera värderingar 

och skapa ett gemensamt synsätt. En av förskollärarna uttrycker att om arbetslaget har ett 

gemensamt förhållningssätt skapas möjlighet för att hela arbetslaget ser vikten av att låta 

arbetet med barns empatiutveckling ska få ta tid, vilket kan minimera risken för tidsbrist och 

stress. 

 

När förskollärare ser föräldrar som ett hinder i barns empatiutveckling i förskolan kan det 

vara ett sätt att skylla ifrån sig istället för att arbeta med problemet. Kinge (2015, s. 160) 

förklarar att pedagoger i förskolan kan döma och dra snabba slutsatser för att det är lättare att 

skylla ifrån sig för att skydda sig själv. Oavsett hur föräldrar agerar hemma så ska 

förskollärare enligt Lpfö 98 (rev. 2010, s. 4) arbeta med att främja barns empati i förskolan.  

 

I resultatet framgår vikten av att i arbetslaget diskutera förskollärarnas egna värderingar för att 

arbeta fram en gemensam samsyn i det dagliga bemötandet. Gren (2001, ss. 156-160) 

tydliggör att de vuxnas värderingar inte får stå i vägen i det empatiska mötet. En av 

förskollärarna ifrågasätter om en pedagog som har fientliga värderingar mot flyktingar klarar 

av att bemöta flyktingbarn och deras föräldrar empatiskt utan att visa sina personliga 

värderingar. Holm (2001, s. 107) beskriver att empati inte handlar om mina känslor till dig 

utan min förståelse för dig och dina känslor. Vi tolkar Holm som att en förskollärare bör klara 

av att slå bort sina egna värderingar i det empatiska mötet. Som förskollärare krävs det då att 

se det kärleksfulla och unika i alla barn som Gren (2001, ss. 156-160) framhåller för att kunna 

slå de egna värderingarna åt sidan. Vi tror att det krävs en stor styrka och professionalitet från 

förskolläraren för att klara av detta. 

Metoddiskussion 

Metoden som vi använt oss av i vår studie är en halvstrukturerad intervju. Vi anser att vi 

genom denna intervju har fått reda på hur förskollärarna beskriver sig arbeta för att främja 

barns empatiska utveckling, vilket var vårt syfte. Vi är medvetna om att resultatet är 

förskollärarnas beskrivning av hur de arbetar för att främja empatiutvecklingen, men resultatet 

kan också visa på arbetssätt som förskollärarna vet bidrar till att främja empatiutvecklingen. 

För att tydligare få reda på om det är deras arbetssätt i främjandet av barns empatiutveckling 

hade vi fått göra vår undersökning större och även observerat förskollärarna. Dock ser vi att 

observationer också kan vara missvisande eftersom vi inte vet om förskollärarna agerar 

annorlunda för att vi observerar dem. Vi begränsade antalet intervjuer till fem stycken i 

samråd med vår handledare för att göra utförligare och mer djupgående intervjuer. Vi förstår 

att vi inte har fått en generell aspekt på hur förskollärare arbetar för att främja barns empatiska 

utveckling utan en beskrivning av hur dessa fem förskollärare arbetar.  

 

Vi ser att det var en fördel att vi båda två deltog under intervjuerna. Det har underlättat i 

analys och diskussion. Vi fick en positiv respons av respondenterna av att vi var två som 

intervjuade och vi upplevde att vi fick igång intervjuerna som ett naturligt samtal. 

Ljudinspelningen upplevde vi som en stor tillgång för att kunna lägga fokus på själva 
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intervjun istället för att behöva anteckna. Inspelningen möjliggjorde för oss att få med hela 

intervjun vilket vi inte hade fått om vi endast gjort anteckningar. Vi har också kunnat lyssna 

om och om igen för att riktigt kunna analysera respondenternas svar. När vi lyssnade och 

analyserade de inspelade intervjuerna insåg vi att vi kunde ställt fler följdfrågor för att en 

större bredd av förskollärarnas kunskap. 

 

Vi upplevde att det var bra att diskutera de etiska förhållningsaspekterna med respondenterna 

innan vi startade intervjun. Även om vi gett respondenterna den informationen i ett 

missivbrev så upplevde vi att det var ny information för dem. 

Didaktiska konsekvenser 

Utvecklingen av barns empati sker inte av sig själv utan i samspel med andra barn och vuxna, 

där förskollärare har en viktig roll. I vår studie har vi uppmärksammat vikten av att i alla 

lägen som förskollärare vara en god empatisk förebild som alltid bemöter barn med empati 

och omsorg för att främja barns empatiska utveckling i förskolan. Som förskollärare bör man 

arbeta med en medveten närvaro, skapa goda lekmiljöer och ett samspelande klimat där lek 

och språk ses som betydelsefullt. Den sociala miljön i verksamheten ska genomsyras av en 

empatisk atmosfär som bidrar till att alla är rädda om varandra. För att barnen ska få ett ökat 

lärande vill vi lyfta fram att empati är ett ämne som bör genomsyra hela dagen på förskolan 

istället för ett ämne som man arbetar med stundvis. 

 

För att förskollärare ska kunna arbeta målinriktat med empati och ge arbetet kring empati tid 

underlättar ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget. Ett gemensamt förhållningssätt kring 

barns empatiska utveckling kan skapas genom att arbetslaget diskuterar och reflekterar 

systematiskt om gemensamma mål, egna värderingar och synen på lärande av barns empati. 

Genom dessa regelbundna samtal ökar tryggheten i yrkesrollen och medvetenheten om 

förskollärarens betydelse för barns empatiska utveckling. En trygghet i sin yrkesroll leder 

också till en säkerhet i kontakten med föräldrar. 

 

Vi har blivit överraskade över hur påtagligt förskollärarna i vår studie arbetar med dramalek 

för att utveckla barns empati. Vi har genom detta lärt oss att dramalek kan bidra till en större 

inlevelseförmåga i andras känslor. Genom dramalek möjliggörs det för barnet att testa på 

olika känslor och roller som barnet annars inte valt. Det krävs en medvetenhet bakom valet av 

dramalek för att synliggöra det empatiska syftet. 

 

Något vi kommer bära med oss i vår fortsatta yrkesroll är hur viktigt det är att bekräfta barnet 

i dess känsla. Detta genom att sätta ord på känslor och ta känslorna på allvar oavsett ens 

personliga värdering av känslorna. Vi bär med oss vikten av samtal med barn för att utveckla 

barns empati. Samtal runt konflikter, hur barn kan vara bra kompisar, vad kompisar är bra på 

och samtal runt barnlitteratur. Ett enkelt sätt att börja arbeta med barns känslor är att använda 

visuella känslobilder för att tydliggöra känslor. 

 

Avslutningsvis vill vi förtydliga att arbetet som förskollärare lägger ner för att främja barns 

empatiutveckling förhoppningsvis leder till att barn blir bättre på att hantera sina känslor. När 
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barn kan reglera och förstå sina egna känslor kan det leda till empatiskt förståelse mot andra 

och ett positivt klimat. Vi vill avsluta med att dela med oss av en slutsats från intervjun med  

en av förskollärarna. Arbetet med att främja barns empatiska utveckling i förskolan kan i 

förlängningen leda till att barn blir goda demokratiska medborgare.  
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TACK 
Ett stort tack till medverkande förskollärare som delat med sig av sin kunskap i våra 

intervjuer. Tack till vår handledare Gisela Bohlin som på ett positivt sätt utmanat och stöttat 

oss i vårt examensarbete. Vi vill tacka nära och kära som stått ut med oss under dessa tre 

studieår. Sist men inte minst vill vi tacka våra alla våra kurskamrater och ett extra tack till 

Malin och Lisa som delat med sig av sina kunskaper i alla våra diskussioner. 
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BILAGA 1 
 

 

Missivbrev 
Hej! 

Vi är två lärarstuderande på Högskolan i Borås med inriktning mot förskolan. Vi är 

pedagogiskt verksamma under våra studier och har en lång bakgrund som barnskötare. Denna 

sista termin ska vi skriva vårt examensarbete inom pedagogik på 15 hp.  

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare i förskolan arbetar för att främja barns 

empatiska utveckling? 

Undersökningsgruppen för vårt arbete är fem förskollärare på olika förskolor i XXXXX 

kommun. Vi skulle vilja intervjua dig som förskollärare och ett önskemål från vår sida är att 

få spela in intervjun och att vi båda får vara med för att öka trovärdigheten i studien. Tid och 

plats för intervju kommer vi gemensamt överens om och intervjuerna kommer att som längst 

pågå i 30 minuter. När denna studie är klar kommer vi får möjlighet att publicera den på 

Högskolan Borås databas, BADA. 

Vi är tacksamma för din medverkan, din kunskap tillför mycket till vårt examensarbete. 

 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska principer där de fyra huvudkraven är: 

 Informationskravet (förhandsinformation genom missivbrev) 

 Samtyckeskravet (att när som helst kunna avbryta intervjun) 

 Konfidentialitetskravet (alla behandlas under sekretess, fiktiva namn) 

 Nyttjandekravet (insamlad data kommer endast användas för denna studie) 

 

Har ni några funderingar kring intervjuerna är ni välkomna att kontakta oss.  

XXXXX 2016-03-11. 

 

Jenny Ståhl Granlund  

Ulrika Svensson  

Handledare: Gisela Bohlin 

 

 

  



 

 

 

BILAGA 2 

 
Intervjufrågor 

 

1. Vad innebär begreppet empati för dig? Kan du ge något exempel på när/hur barn visar 

empati? 

 

2. Hur kan din empatiska förmåga hjälpa barnen i deras empatiutveckling? 

 

3. Vid vilka tillfällen på förskolan finns det ett empatiskt lärande? 

 

4. Använder du dig av någon metod för att främja barns empatiutveckling? 

 

5. Hur kan lek och samspel främja empatiutvecklingen? Hur kan du främja leken eller 

hur använder du leken och samspelet för att främja och utveckla barns empati? 

 

6. Hur kan språket och kommunikationen främja empatiutvecklingen för barn? Hur 

använder du språket för att främja och utveckla barns empati? 

 

7. Vilka hinder eller svårigheter kan du stöta på i främjandet av empatiutvecklingen? 

Kan du se någon lösning?   
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