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Förord 
 
Arbetet med empati har för oss varit väldigt givande med många aha-upplevelser. Vi har 
insett vikten av att vara empatiska förebilder åt barnen i dagens egocentriska samhälle. Vi vill 
ge våra framtida elever möjlighet att utvecklas empatiskt. Det är viktigt att kontinuerligt 
arbeta med empati, normer och värden för att få ett tryggt socialt klimat i klassrummet. 
 
Ett stort tack till skolan, barnen och klassläraren där vi utförde vårt praktiska 
utvecklingsarbete för ert samarbete och varma mottagande. 
 
Tack till våra handledare Annika Strömqvist och Åsa Gardelli för visat engagemang och att ni 
har väckt nya tankar hos oss och stöttat oss hela vägen. Tack till Anna Waara och Emma 
Jonsson, Camilla Berglund och Anett Wallton för givande kritik som hjälpt oss att komma 
vidare i vårt arbete. 
 
2007-06-02, Luleå 
 

   
 
Hanna Töyrä     Sara-Karin Simma



Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att beskriva och analysera vilka uttryck barns empatiska 
förmåga tar sig och hur den utvecklas i ett arbete med utgångspunkt i skönlitteratur. Vi bedrev 
ett utvecklingsarbete under fem veckor, i en skolår 2. Datainsamlingen skedde med hjälp av 
intervju, observation och reflektionsschema. Enskilda intervjuer utfördes med åtta barn. 
Observationer skedde på alla barn. Resultatet visar att barnens empatiska förmåga tar sig 
uttryck i ord och handling. Utvecklingsarbetet har påverkat elevernas reflekterande, vi kunde 
se att de i större utsträckning kunde koppla och relatera sin egen verklighet till böckernas 
budskap. Den slutsats vi drar är att det går att påverka den empatiska förmågan, och i bästa 
fall utveckla den, med arbete med utgångspunkt i skönlitteratur. 
 
 
 
 
 
Sökord: Empati, aktionsforskning, praktiskt utvecklingsarbete, skönlitteratur, böckers 
budskap, reflektionsschema  
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Inledning 
 
 
Enligt läroplanen ska vi pedagoger hos eleverna förankra värdegrunden. Läroplanen 
presenterar inte med vilka metoder detta ska ske. I kursplanens kriterier framgår det vilka 
ämneskunskaper eleverna ska erövra och hur dessa ska införlivas. Lärarens omfattande 
uppgift blir att kombinera styrdokumentens mål och kriterier för att skapa en meningsfull 
undervisning som gynnar elevernas utveckling till goda samhällsmedborgare.  
 
Värdegrunden är ett omfattande begrepp att arbeta med, därför har vi valt att smalna av det till 
att fokusera på barns empatiska förmåga. Med empatisk förmåga menar vi att eleverna har en 
förståelse och inlevelse för andra människors situation samt att varje elev respekterar andra 
människors egenvärde. Vi tror att arbete med empati ökar trygghet i barngruppen samt bidrar 
till en tillåtande atmosfär i klassrummet. Trygghet och en tillåtande atmosfär är också en 
förutsättning för att eleverna ska kunna tillägna sig de kunskaper som man kan läsa om i 
kursplanerna. Medierna, i dag, hävdar att kränkande behandling och mobbing är ett stort 
problem i skolan. Genom arbete med empati får barnen tillfälle att lära känna varandras 
känslor, tankar och värderingar på ett tidigt stadie och då motverkas tendenser till mobbing 
och kränkande behandling. Man slår inte sin kamrat är ett för oss känt uttryck. 
 
Vi har tagit del av tidigare rapporter som behandlar vårt ämnesval. Ett examensarbete som har 
till syfte att undersöka hur skolan ska hjälpa elever att utveckla empati (Isaksson & Silveredh, 
2005). De har fokuserat på lärarperspektivet medan vi riktar vår studie till att ur ett 
elevperspektiv, beskriva och se vad som kan utveckla barns empatiska förmåga.  
 

Syfte och frågeställningar 
 
 
Syftet med studien är att beskriva och analysera barns uttryck för empati i ett 
utvecklingsarbete med utgångspunkt i skönlitteratur. 
 
Vilka uttryck tar sig barns empatiska förmåga? 
 
Hur utvecklas barns empatiska förmåga i ett arbete med utgångspunkt i skönlitteratur? 
 

Bakgrund 
 
 
Inledningsvis har vi valt att lyfta vad styrdokumenten säger om värdegrunden och vad skolan 
har för ansvar. Vidare redogör vi för begreppet empati och teorier kring det. Vi har sedan valt 
att lyfta vad teorier och tidigare forskning anser om barns empatiska förmåga och om den går 
att utveckla. Sen lyfter vi vikten av empatiska förebilder och avslutningsvis redogör vi för 
teorier och tidigare forskning kring olika arbetssätt som gynnar empatisk förmåga.  
 

 1



 
  

 

Empati 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 
Lpo94, 2006) menar att det är skolans uppgift att se till att eleverna får en förståelse för andra 
människor och utvecklar förmåga till inlevelse samt att varje elev respekterar andra 
människors egenvärde. Alla lärare har ett ansvar att hos eleven förankra läroplanens 
värderingar.  
 
Edling (2000) hävdar att skolan ska rusta eleverna för livet. Det är avgörande om elever får 
lära sig att hantera konflikter, lösa känslomässiga problem som hindrar arbete och utveckling. 
Kan inte eleven hantera det medmänskliga samspelet, har det inte stor betydelse för hur 
mycket fakta kunskaper de får, eftersom uteblivandet av emotionella kunskaper leder till en 
problemfylld vardag. Bergem (2000) ser att skolan har en utmanande uppgift att motivera och 
levandegöra värderingarna på ett sådant sätt att de blir en verksam kraft i elevernas liv.  
 
Det finns flera olika benämningar på begreppet empati, enligt Nationalencyklopedin (2000) så 
betyder ordet empati förmåga till inlevelse i andra personers känslor och behov. Askland och 
Sataøen (2000) hävdar att ordet kommer från grekiskans empatheia direkt översatt betyder 
medkänsla, till skillnad från Holm (2001) som i sin tur menar att översättningen betyder 
inkännande. Askland och Sataøen (2000) anser att det är skillnad mellan empati och sympati. 
Det är vanligt att dessa begrepp blandas ihop. Sympati kan man översätta som samkänsla. 
Gustavsson (2004) hävdar att sympati är när jag känner igen mig själv i dig, att de känslor du 
visar finner en återklang i mig. Empati går inte att översättas med det svenska ordet 
medkänsla som i Svenska Akademins ordbok (1945) står för deltagande av sorg och smärta. 
Bergem (2000) tar upp begreppet social sensitivitet. Begreppet innebär en förmåga att fånga 
upp och se andras behov. Han menar att social sensitivitet har samma betydelse som den 
psykologiska forskningen brukar beteckna som empati.  
 
Holm (2001) redogör för den vetenskapliga litteraturens indelning av begreppet empati. 
Vidare menar hon att de delas in i olika delar för att det ska bli lättare att analysera och mäta 
det. Holm räknar upp sju kategorier av empati, dessa är: 

• Känslomässig eller affektiv empati, berör känslolivet. 
• Intellektuell eller kognitiv empati, handlar om tankens empatiska process. 
• Prediktiv empati är förmågan att förutsäga hur en annan person kommer att reagera. 
• Situationell empati är förmågan att kunna bemöta och uppleva hur en annan person 

känner vid den aktuella situationen.  
• I Egenskaps empati ses empati som ett personlighetsdrag.  
• Empatisk förståelse.  
• Empatisk kommunikation.  

 
Sylvander (Sylvander, et al.1992), hävdar att empati är att kunna ställa sig in i en annan 
persons inre verklighet och ta del av personens känslor utan att bli påverkad av dessa känslor 
och kan urskilja sina egna från andras känslor. Empati handlar lika mycket om att kunna 
känna glädjen och stoltheten i kamraters framgångar som förmågan att känna med och hjälpa 
dem som har det svårt, skriver Norell (1998). Gustavsson (Sylvander, et al.1992) beskriver 
empati på tre nivåer; förmåga till inlevelse i någon annans känsla, förstå och kunna skilja ut 
den egna känslan från andras, ta ansvar och handla i godhetens riktning. Gustavsson 
(Sylvander, et al. 1992) menar vidare att en individ kan ha en välutvecklad empatisk förmåga 
utan att behöva handla ansvarsfullt. En framgångsrik mobbare tillexempel använder sin 
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empatiska förmåga för att känna in vart han/hon ska lägga in stöten, för att göra mest skada. 
De kan känna och förstå, men väljer att handla destruktivt.  
 
Enligt Piaget (2002) saknar barn empatisk förmåga från födseln, den utvecklas inte förrän i 7- 
8 års ålder. Han anser att barn är egocentriska i grunden och kan inte ta någon annans 
perspektiv. Enda sättet att komma ur denna egocentrism är det sociala samspelet mellan 
barnen, därför att de tvingas granska sina upplevelser och föreställningar utifrån andras 
reaktioner. Barns förmåga till rollekar bevisar att barnen besitter empatisk förmåga mycket 
tidigare än vad Piaget hävdade (Fahrman, 1996). Evenhaug och Hallen, (1993) diskuterar 
barns empatiska förmåga och påstår att barnet tidigt i förskolan upptäcker att det som gör en 
människa glad kan göra en annan ledsen. Vidare visar andra studier att barn i sexårsåldern kan 
förstå att den känslan den andra personen visar, inte behöver vara entydig med hur personen 
känner. Evenhaug och Hallen (1993) lyfter även att forskning har visat att flickor har lättare 
att verbalt beskriva empati men av detta får man inte dra slutsatsen att de har en högre 
empatisk förmåga. Tomkins (Askland & Sataøen, 2000) har undersökt samspelet mellan 
föräldrar och nyfödda barn. Han liksom Stern (2003) hävdar att nyfödda reagerar på 
föräldrarnas sinnestillstånd genom att tolka deras ansiktsuttryck. Gustavsson (2004) tror att 
empatisk förmåga är ett arv och en viktig överlevnads faktor i en social gemenskap. Vi skulle 
inte klara oss om vi inte hjälptes åt. Gren (2001) menar att en vanlig missuppfattning är att 
den empatiska förmågan är opåverkbar hos människan. Hon anser att den empatiska förmågan 
kan utvecklas och växa livet ut. 
 
Vår definition av begreppet empati bygger delvis på Gustavssons (1996, 2004) tankar kring 
det. Empatisk förmåga har den person som kan förstå, tolka och ha inlevelse i en annan 
människas situation. Det förutsätter också att man kan särskilja egna känslor från andra och 
att lyssna till och hålla av någon vars åsikter jag inte delar. Empatiskt handlande förutsätter att 
man inte enbart utför handlingen för egen vinnings skull.  

Vikten av att utveckla empati  
 
Webster- Stratton (2004) redogör i sin bok att forskning visar på att aggressivitet hos barn 
ökar och detta visar sig bland allt yngre barn. Enligt Lamer (1991) är det dagens samhälle och 
livsstil som medfört denna ökning. Öhrn (2007) belyser att det skett en dramatisk ökning av 
mobbing i Luleås skolor. Artikeln bygger på en undersökning som gjorts av Skolverket som 
visar att antalet anmälningar har mångdubblats. Webster- Stratton (2004) klarlägger att tidiga 
beteendeproblem ökar risken för framtida drogmissbruk, depression, ungdomsbrottslighet, 
antisocialt beteende och våld under tonåren och i vuxenlivet. Hon skriver om vikten av tidiga 
insatser dels för att förebygga beteendeproblem, för att se till att barn som visar tidiga tecken 
på aggression inte hamnar i kriminalitet.  
  

Utvärderingar visar att intentioner som sätts in tidigt- i förskolan eller 
under de tidiga skolåren, är mest effektiva för att förhindra att ett kroniskt 
mönster utvecklar sig. Det finns belägg för att ju yngre ett barn är då 
ingripandet görs, desto positivare blir barnets beteendemässiga anpassning 
(Webster- Stratton, 2004, s. 14).  

 
Sylvander (Sylvander, et al. 1992) hävdar att rasism, främlingsfientlighet inte enbart kan 
avvärjas med information och kunskap utan måste kopplas till identifikation, medkänsla och 
aktivt handlande. Arbete med empati förebygger mobbing, därför är det viktigt att arbeta med 
empati med små barn. Att utveckla och stödja barns empatiska förmåga är på sikt den kanske 
viktigaste fredsfaktorn (Sylvander, et al. 1992, s. 23).  
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Enligt Kinge (2000) bildar barnets oförståelse över sina känslor ett kaos inom henne/honom. 
En vuxen måste ge barn redskap och begrepp så att barn ska kunna sortera sina känslor och 
skapa kontroll över dem. Vuxnas sätt att bemöta barn, deras empatiska förståelse avgör hur 
barn utvecklar självförståelse. Vår egen personlighet och empatiska förståelse är avgörande 
för vad vi kan lära barnet. (Kinge, 2000, s. 66) Alla pedagogiska metoder som har till avsikt 
att öka barns empatiska förmåga är verkningslösa om inte pedagogen själv lever och beter sig 
empatiskt (Gustavsson, 2004). Kohut (1986) gör en liknelse mellan människans behov av syre 
för att överleva fysiskt och barnets behov av en empatisk omgivning för att överleva psykiskt. 
 
Nathanson (Brodin & Hylander, 2002) menar att alla människor har en empatisk mur. Är den 
för hög eller rigid försvinner lyhördheten för andra människors känslor, vilket kan leda till 
social isolering. Är den för låg upplever man ständigt andras känslor och hamnar i ett 
känslomässigt kaos (Brodin & Hylander, 2002, s. 31). Muren kan fungera som ett skydd för 
att inte ständigt invaderas av andras känslor. Vissa barn kan behöva hjälp att bygga upp sin 
empatiska mur. De behöver få tydlig känslomässig och verbal bekräftelse på sina känslor för 
att kunna skilja dem åt. (Brodin & Hylander, 2002)  
 
Arnqvist (1993) menar att barnet använder språket för att organisera sin omvärld och att det är 
viktigt att utveckla barnens förmåga att med ord beskriva och förklara. Vidare belyser han att 
forskning visar på att den vuxne har stort ansvar för att ordförrådet utvecklas hos barnen, 
främst genom att ge förklaringar till orden som används. Webster- Stratton (2004) skriver att 
barn som har lärt sig att använda känslospråk har större kontroll över sina icke-verbala 
känslouttryck. Språket är något av det viktigaste ett barn måste lära sig, hävdar Askland och 
Sataøen (2000). Vidare berättar de att språket är en förmedlare av det abstrakta: tankar, 
känslor, hopp, tro och framtidshopp. Att få ett nyanserat språk för sitt inre liv, är en 
förutsättning för att göra sig begriplig både för sig själv och för andra, skriver Brodin och 
Hylander (2002). Även Evenhaug och Hallen (1993) menar att ett sammansatt och nyanserat 
emotionellt vokabulär spelar en viktig roll för tolkningen och förståelsen av egna och andras 
emotionella upplevelser. Barnens emotionella vokabulär benämner vi som känslo-ordförråd i 
vårt arbete. 
 
Pedagogiska arbetssätt 
 
I grundskolans kursplan i ämnet svenska framkommer det att skönlitteraturen i 
undervisningen är viktig för elevernas empatiska utveckling. Skönlitteratur, film och teater 
ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för det som är annorlunda och för 
omprövning av värderingar och attityder (Skolverket, 2000, s. 99). Litteraturen är viktig att 
möta för alla barn kan man läsa i Skolverkets diagnosmaterial Språket lyfter, litteraturen är 
den källa till förståelse, kunskap om livet, människorna och språket som alla kan ösa ur. 
(Skolverket, 2003, s. 18). Amborn och Hansson (2002) anser att litteraturen gör oss till bättre 
tänkare för att den får oss att inse hur mångsidigt man kan tolka varje situation i tillvaron. 
Brodow och Rinninsland (2005) hävdar att skönlitteratur ger oss tillfälle att möta människor 
med deras livsöden, relationer, tankar och känslor. Cress och Holm (2000), sammanfattar 
forskares tankar kring barns lärande och litteratur; Through stories, children are able to bring 
meaning to their lives and make sense of their world (s. 594). Lindö (2005) skriver att 
skönlitteratur ökar vår förståelse för andra människors livssituationer och hjälper oss att sätta 
ord på våra egna tankar och känslor. Weston och Weston (2000) anser att man kan uppmuntra 
till empati genom att läsa böcker för barnet, för att det hjälper henne/honom att uppleva en 
sagofigurs känslor. Böcker är ett fantastiskt sätt att prova på någon annans värld (i 
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tryggheten av sin egen) (2000, s. 240). Bettelheim (1978) hävdar att sagor talar direkt till 
barnen och hjälper dem att fylla mellanrummet mellan barnets föreställningar och 
yttervärlden, som sedan kan leda till att barn får en bättre insikt om sig själv. Studier som har 
gjorts i förskolan har visat på att det går att hjälpa barnen att förmedla och uttrycka budskapet 
i boken genom att ställa de rätta frågorna. Pedagogen kan hjälpa barn att förstå budskapet i 
böckerna. (Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt, 1993) Barnen ser sagan som en del av 
deras fantasivärld och har därför svårt att se budskapet och koppla den till sin egen verklighet, 
menar Pramling (Pramling, et al. 1993). 
  
Chambers (1995) är en förespråkare för boksamtal. Han definierar arbetssättet som ett sätt att 
bearbeta de tankar och känslor som en text väcker hos läsaren. Chambers (2001) hävdar att 
gruppen får en mycket rikare förståelse av innebörden i texten då de tillsammans koncentrerat 
ägna sig åt en bok och tar del av varandras individuella tolkningar. Samtal kring litteratur är 
ett slags gemensamt begrundande. Boksamtal är ett sätt att ge form åt de tankar och känslor 
som väckts av boken och den tolkning vi tillsammans skapat ur texten. Den gemensamma 
läsningen och textsamtalet bidrar till en ökad förståelse och tolerans för olika sätt att leva.  
 
Dialog kommer från grekiskans dialogos och betyder samtal eller åsiktsutbyte. Abildtrup 
Johansen, Rathe och Rathe (1997) anser att dialogen bör innehålla ingredienserna öppenhet, 
jämställdhet, respekt, personligt engagemang, inriktning på samtalspartnerns livsvärld, det 
meningssökande och självstyrande. Andersen Nexo (Abildtrup Johansen, et al. 1997) har lagt 
märke till att människan genom att samtala blir klokare på det han/hon talar om, men också att 
han/hon blir klokare på sig själv och sin samtalspartner samtidigt som samtalet är en 
identitetsskapande process. Chambers (1995) betonar även vikten av att samtala. Han anser att 
vi inte vet vad vi tänker förrän vi hör vad vi säger. Att tala är alltså en del av vår tankeprocess. 
Säljö (1996) hävdar att reflekterade tillsammans med andra medför att vi lär känna vår 
omvärld. I samtal med andra får vi reaktioner på det vi säger och det vi gör och det gör oss 
medvetna om hur vi är.  
 
När vi talar om boksamtal så menar vi ett samtal om en bok som gruppen tillsammans har 
tagit del i, i vårt fall genom högläsning. Att bli bra på att läsa högt kräver träning och Lindö 
(2005) belyser vikten av att läraren är förberedd inför högläsningsstunden. Läraren bör ha läst 
igenom texten några gånger och planerat för hur samtalet ska utformas. Lindö (2005) 
rekommenderar att läsa texten högt för oss själva för att se vart det passar att betona, pausera 
och flika in några öppna frågor till våra lyssnare. Svensson (1998) menar att det är viktigt att 
barnens egna upplevelser sätts i relation till innehållet, detta kan göras genom samtal och 
diskussioner. Enligt Lindö (2005) så bidrar den gemensamma läsningen och textsamtalet till 
en ökad förståelse och tolerans för olika sätt att leva.  
 
Kullberg (2004) beskriver hur barns lärande går till. Det som ska läras samlar barnet 
information om i bildminnet sen överförs det till arbetsminnet. Här måste informationen 
bearbetas flera gånger innan den automatiseras och blir till kunskap i långtidsminnet. För att 
automatisera lärandet behövs en variation av övningar i vilka de lärande använder såväl tal- 
och skriftspråk som bild- och kroppsspråk (Kullberg, 2004, s. 94). Hon kallar dessa för Da 
Capo övningar. Övningarna ska vara av alla de slag som tal-, skrift-, kropps- och bildspråk 
och ska innefatta kroppens alla sinnen i alla former av kommunikationssystem som bild, 
drama, dans, musik, idrott etc. Vidare menar hon att elever lär av varandra. När en elev inte 
förstår ett innehåll i en text eller dylikt, så kan denna ta hjälp av en kamrat. Detta är många 
gånger mycket bättre än vuxenhjälp för att elever kan förstå varandra på ett helt annat sätt. 
Enligt Vygotskij (Bråten, 1996/1998) sker lärande genom social interaktion med vuxna eller 
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andra mer kompetenta personer. Vygoskij (Olsson & Olsson, 2000) menar att människor lär 
sig beteenden i umgänge med andra för att därefter utveckla dessa beteenden på egen hand. 
 

Metod 
 
 
Vi har gjort en utvärdering av ett praktiskt utvecklingsarbete där vi arbetar med utgångspunkt 
i skönlitteratur. Metoddelen kommer att behandla vårt tillvägagångssätt. Nedan förklarar vi 
bland annat hur vi genomfört undersökningarna och några av de valmöjligheter vi haft och 
vilka överväganden vi har gjort. 
 
Studiens inriktning 

Kvalitativ och/eller kvantitativ studie 
 
En studie är sällan antingen kvantitativ eller kvalitativ utan ofta både och. Undersökningens 
olika delar kan även vara av kvantitativt eller kvalitativt ursprung (Trost, 1997). Men många 
studier lutar ofta mer eller mindre mot kvalitativ respektive kvantitativ. Nyberg (2000) menar 
att valet kvantitativ eller kvalitativ metod i en studie ska baseras på syftets frågeställningar 
och karaktär. Vi har gjort en övervägande kvalitativ studie för att syftet är att beskriva och 
analysera barns uttryck för empati. Vi vill beskriva elevers uppfattningar och tolkningar av sin 
verklighet, som oftast görs med kvalitativa metoder, enligt Backman (1998).  

Aktionsforskning 
 
Vi har i vår studie valt att anta rollen som både pedagog och forskare. Vi har i uppgift som 
forskare att beskriva hur barns empatiska förmåga uttrycker sig. Som pedagog bedriver vi 
arbete med utgångspunkt i skönlitteratur med syfte att utveckla den empatiska förmågan i 
barngruppen. Vår planering över utvecklingsarbetet, ändrades då situationen eller 
barngruppens behov förutsatte det. Exempelvis så tillfördes två pass då vi såg att barnen 
behövde få hjälp med att reflektera över böckers budskap och få fler känslo-ord för att kunna 
uttrycka sina känslor.  
 
Vår studie kan på många sätt relateras till aktionsforskning som Hansson (2003) har 
sammanfattat under sju punkter:  

• Praktisk inriktning 
• Förändring.  
• Cyklisk process.  
• Deltagande 
• Det hermeneutiska kunskapsidealet.  
• Värdegemenskap hos praktiker och forskare.  
• Helhetsförståelse av problem.  

 
Forskarna är lite oense om innebörden av begreppet och det har ändrats över tid, menar 
Reason & Bradbury (Handbook of action research, 2001). Hansson (2003) menar att en 
aktionsforskare ägnar sig åt forskningsaktiviteter som integrerar aktion och forskning. 
Utmaningen i aktionsforskning är att både leva upp till forskarsamhällets krav och 
förväntningar och behålla sin relevans för praktikerna menar Hansson (2003).  
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Undersökningsgrupp 
 
Det praktiska utvecklingsarbetet utfördes i en skolår 2. Barngruppen bestod av nitton barn 
varav åtta deltog i enskilda intervjuer. För oss var det irrelevant med representativa urval för 
att vår studie är av kvalitativ natur. Trost (1997) menar att det är ointressant med 
representativa urval för att det ger oss alltför många ”vanliga” människor. Vid kvalitativa 
studier vill forskaren ofta få en så stor variation som möjligt. Våra intervjukandidater valdes i 
den ordning pappret med godkännande från föräldrarna lämnades in (bilaga 1). Storleken på 
undersökningsgruppen beror på syftet med studien. I kvalitativa intervjuer så är storleken på 
urvalet ofta begränsat av kostnads- och tidsaspekter menar Trost (1997). I vårt fall 
begränsades den på grund av tidsaspekter.  

Bortfall 
 
Vi hade ett som Svenning (2000) kallar för externbortfall. Vi hade en elev som flyttade under 
tiden vi utförde vår empiriska undersökning.  
 
Datainsamlingsmetoder 
 
Vårt syfte är att, ur elevperspektiv, hämta information om hur barns empatiska förmåga 
uttrycks. Trost (1997) skriver att en kvalitativ studie går ut på att förstå hur den intervjuade 
tänker och känner, vilka erfarenheter de har och hur deras föreställningsvärld ser ut. Vi har 
därför använt oss av kvalitativt inriktade informationshämtande metoder. Nedan redogör vi 
för våra metoder intervju, observation och reflektionsschema. 

Barnintervju 
 
I barnintervjusituationer måste intervjuaren i större utsträckning än med vuxna, empatisera 
och sätta sig in i barnets föreställningsvärld. Det är en rad saker som den vuxne bör ha i 
åtanke vid barnintervjuer. Pramling och Doverborg (2000) hävdar att det viktigaste är att 
barnen känner sig trygga i intervjusituationen. För att barnet ska bli bekväm i situationen. Har 
vi, liksom Cederborg (2000) förordar, valt att inleda intervjuerna med en serie öppna frågor 
utifrån bilder. Trost (1997) skriver att det är viktigt i intervjuer med barn att vara konkret och 
använda sig av saker eller bilder som de kan titta och känna på, för att barn inte har så lätt att 
abstrahera. Vi tror att konkreta frågor som handlar om beteenden och händelser är en 
förutsättning för att få fram känslor och upplevelser. Det är viktigt att intervjuaren inte är rädd 
för tystnaden, den ger barnet många gånger tid att fundera. I våra intervjuer har vi tillämpat ett 
aktivt lyssnande genom att medan barnet talar, uttrycka ”mm” och ”jaha” och hela tiden vara 
uppmärksam på vad barnet egentligen säger. Kvale (1997) menar att intervjuaren ska lyssna 
vad på som uttalas och vad som sägs mellan raderna och vara kritisk mot sina egna 
antaganden och hypoteser under intervjun. Under intervjun avbryter vi inte intervjudeltagaren 
med inlägg och nya frågor förrän barnet verkar behöva nytt samtalsstöd, i enlighet med 
Cederborgs (2000) rekommendationer. Kvalitativa intervjuer utmärks av att man ställer enkla, 
raka frågor och får komplexa, innehållsrika svar (Trost, 1997). 
 
Vi ser rummet som en viktig faktor i en barnintervju. För bästa resultat förekommer inga 
onödiga distraheringsmoment i rummet för att många barn har svårt att sitta stilla och 
koncentrera sig längre stunder. Alla våra intervjuer är mellan 5- 20 minuter långa. Längden av 
intervjun beror på situationen, barnet, miljön och intervjuaren. Fem av intervjuerna är utförda 
i ett rum och tre är utförda i ett annat rum. Det första rummet var litet och mysigt. Vi fick sitta 
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ostört och det fanns väldigt lite distraheringsmoment. Det andra rummet fick vi ta i brist på 
andra lokaler att vistas i. Det var stort, kallt och vi blev avbrutna av människor som kom in i 
rummet. Rummets fönster vette mot rastgården och även detta var ett störningsmoment för 
vissa barn.  
 
När det gäller frågan om man ska ha en eller flera personer som ska intervjuas, så hävdar 
Trost (1997), att det beror på vad intervjuaren vill få fram av intervjun. Vi valde att ha en 
intervjuare dels för att undvika risken att den intervjuade ser två intervjuare som ett 
maktövergrepp och hamnar i underläge, dels för att vi är ovana intervjuare. Trost (1997) anser 
att det kan vara bra att vara två intervjuare om personerna i fråga är erfarna, insatta i ämnet 
och samspelta, är de inte det så blir utfallet motsatsen. Det var samma person som intervjuade 
barnen. Vi valde att göra enskilda intervjuer för att komma åt elevernas egna tankar och 
känslor. Detta är mycket svårt att få fram genom gruppintervjuer för att individen lätt faller 
för grupptrycket och håller inne med sin åsikt. Det finns även risk för att de uttalar en åsikt 
som han/hon egentligen inte tycker. Enligt Trost (1997) är det dessutom svårt i 
gruppintervjuer att hålla det som sägs konfidentiellt då det är så många parter involverade.  
 
Våra intervjuer är som Kvale (1997) beskriver halvstrukturerad; varken ett öppet samtal eller 
stängt strukturerat frågeformulär. Vi anser att vår studie har låg grad av standardisering för att 
vi inte har några direkta färdiga frågeställningar, utan ett samtal utifrån bilder.  

Observation 
 
Avsikten med observationerna var att åskådliggöra elevernas interaktion, beteende och 
handlande gentemot varandra i gruppen. Vi har observerat beteendet hos en mindre grupp 
barn vid boksamtal under sammanlagt fyra tillfällen. Vi har även lyssnat på bandinspelningen 
från boksamtalen. Samspelet i grupparbeten och vid samtal om böckers budskap har även 
observerats. Särskild uppmärksamhet ägnades åt elevernas beteende i olika situationer och 
relationer. Vi valde att lära känna barnen under den första veckan, innan något arbete tog vid, 
som även Brenner et al. (1976) råder. Det finns olika förfaringssätt att samla och notera den 
information som observationen ger. Vi använde som Rubinstein- Reich och Wesén (1986) 
beskriver som löpande protokoll som är väldigt likt ett beskrivande protokoll, som Brenner et 
al. (1976) belyser. Både ett beskrivande protokoll och löpande protokoll riktar observatören 
fokus på en person eller en grupp människor och dess interaktion med miljön och personer 
runt omkring under en viss tidsperiod. I protokollet registreras och antecknas vad som sker. 
Personliga värderingar ska utelämnas för att få en så objektiv bild som möjligt. 

Reflektionsschema 
 
Reflektionsschemana (bilaga 2) användes som en pedagogisk metod i utvecklingsarbetet och 
en datainsamlingsmetod i forskarrollen. Reflektionsschemat är konstruerat av Hanna Töyrä 
med inspiration från de verktyg för reflektion som lärarutbildningen ger undervisning om. 
Layoutmässigt är det ett A4 som indelas i sex rutor där barnen skriftligt reflekterar genom 
bild- och skriftspråk. Pedagogen stolpar upp de moment passen består av exempelvis, boken 
lästes, samtal i storgruppen etcetera. Det hjälper eleverna att minnas vad som hänt och 
reflektera kring det. I vårt fall hade vi som avsikt att de skulle reflektera kring tankar och 
känslor som boken, samtalet/arbetet väckte hos dem och om de kunde se lärdomar de gjort av 
dessa. Denna metod hjälper eleverna att se sin tankeprocessutveckling.  
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Material 
 
Trost (1997) belyser att intervjudeltagaren talar sju gånger så fort som intervjuaren antecknar. 
För att inte gå miste om information och få så rikt material som möjligt har vi valt att använda 
bandspelare under intervjuerna och under vissa av de samtal vi höll i barngruppen. Det är 
praktiskt då man kan spola tillbaka och lyssna igen. Bandinspelningar gjordes på åtta 
barnintervjuer och två samtal i helklass samt fyra boksamtal. 
 
Vetenskapsrådet (2006) har gett ut ett antal forskningsetiska principer som ska bidra till ett 
föredömligt etiskt förhållningssätt. De ställer fyra krav vid insamling av data och dessa är 
informationskravet, som innebär att du som forskare ska informera försökspersonerna om 
kommande intervjuer eller observationer. Ett annat är samtyckekravet som avser att forskaren 
ska få deras samtycke innan du börjar. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och innebär 
att forskaren berättar, för dem som ska intervjuas, att han/hon har tystnadsplikt och att 
informationen inte ska spridas. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet där forskaren 
redogör, för intervjudeltagarna, hur materialet ska användas. I vår studie har vi haft dessa krav 
i åtanke och de har tillämpats i det brev (bilaga 1), vi skickade hem till föräldrarna. 
 
Bilderna som har använts vid intervjutillfällena (bilaga 3) är illustrerade av Hanna Töyrä med 
inspiration från Webster- Stratton. (2004). 
 
Genomförandet 
 
Figuren nedan visar vår tidsplan över datainsamlingen och det praktiska utvecklingsarbetet. 
Den visar hur forskningen och det praktiska arbetet fortlöpte parallellt med varandra. Både 
datainsamlingen och lektionsserien genomfördes under vår verksamhetsförlagda utbildning 
(v. 7- 12).  
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Vecka Forskningsarbetet Praktiska utvecklingsarbetet 

 
7 • Skickade brev till 

föräldrarna för ett 
godkännande.  

• Började att 
intervjua i slutet av 
veckan. 

• Bekantade oss med barnen. 

8 • Fortsatte med 
intervjuerna.  

• Observerade 
samspelet i grupp.  

• Observation av 
boksamtal 

• Den lilla ankungen, diabilder och 
reflektionsschema.  

• Boksamtal Pricken och 
reflektionsschema 

• Hemläxa 

9 • Renskrivning av 
insamlad data 

• Sportlov 
 

10 • Klar med 
intervjuerna 

• Sagan om den Lilla Farbrorn, måla i 
grupp och samtal om färger och 
former och reflektionsschema.  

• Lektion om känslo-ord.  
• Vit och svart och alla dem andra, 

tillverkning av fjärilar.   
11 • Observation av 

Budskapslektion.  
• Observation 

boksamtal.  

• Budskaps lektion.  
• Fortsättning av budskaps lektionen.  
• Boksamtal Lilla grisen och lille 

musen, reflektionsschema 
12 • Renskrivning av 

insamlad data 
• Analyserande av 

reflektionsschema 

 

Fig.1 Tidsplan över datainsamling och det praktiska utvecklingsarbetet 

Forskningsarbetet 
 
Innan intervjuandet och observerandet kunde sättas igång ville vi följa Vetenskapsrådets 
(2006) bestämmelser för etiska principer. Hem till eleverna skickades ett brev för att få 
barnets och förälderns godkännande att dokumentera utvecklingsarbetet med bandspelare och 
videokamera. I brevet framgick också vår sekretess och till vilken nytta vi gör detta. De 
kvalitativa intervjuer som har utförts, har utgått i från bilder med sociala situationer samt 
bilder med ansikten med olika känslouttryck (bilaga 3). Tanken med intervjuerna var att 
undersöka elevernas förståelse för känslan och om de kan känna inlevelse i någon annans 
situation. Vid observationstillfällena ägnades uppmärksamhet åt att studera elevernas 
empatiska handlande och beteende i olika situationer och relationer. 
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Det praktiska utvecklingsarbetet  
 
Nedan har vi valt att först kort presentera hur lektionsserien lades upp för att sedan nämna 
vilket material vi har använt i detta arbete. Vill du läsa mer utförligt om passen och dess 
innehåll (bilaga 4). 
 
Vi höll i en lektionsserie av sju pass. Under fem av dessa pass arbetade vi med skönlitteratur 
som utgångspunkt. Passen var uppdelade i tre delar: högläsning, samtal/arbete med boken och 
reflektion i reflektionsschema. De två resterande passen tillhörde till en början inte vår 
planering, men vi insåg att vi måste ha med dem för att ytterligare belysa syftet. Dessa pass 
behandlade böckers budskap och att matcha ord till känslor i ritade ansiktsuttryck.  
 
Det material vi använde oss av var bland annat en boksamtals mall (bilaga 5). Den arbetade vi 
fram med inspiration hämtad ifrån Chambers (2001) och ifrån Sundberg (1994). Mallen 
anpassades efter rådande situation. Den litteratur vi valt är ämnade till att ligga som grund för 
arbete med medmänsklighet, olikheter och öka förståelse för någon annans situation. För att 
hitta skönlitteratur som både passar vårt syfte och vår barngrupp så använde vi oss av 
referenslitteratur som Drakar och kläder, svartsjuka och väder sammanställd av Ek Lindell & 
Karlsson (2004). Den litteratur vi har använt oss av i utvecklingsarbetet redovisas nedan:
Andersen,– Den fula ankungen.  
Desser, – Lilla grisen och lille musen.  
Lindgren, - Sagan om den lilla farbrorn.  
Rey, - Pricken.  
Sandberg, - Vit och Svart och alla de andra.  
 
Bearbetning och analys av data 
 
När vi behandlade våra bandinspelningar, lyssnade vi på bandet flera gånger och 
dokumenterade ordagrant det som sades, inklusive pauser och skratt. Det tar tid och är ett 
tråkigt arbete, men det blir ett rikt material att arbeta med, menar Trost (1997). Svaren från 
intervjuerna sammanställdes till en text under varje bild för att göra det lättare för oss att 
kunna se mönster och kunna dra slutsatser. Enligt Trost (1997) blir intervjudatan lättare att 
analysera då allt får samma struktur och ointressant material och oväsentligheter som inte har 
med studien att göra skärs bort. Barnens reflektionsscheman samlades ihop till portfolios för 
att undersöka om det hade skett utveckling i deras empatiska förmåga. Av datainsamlingen 
från observationen av boksamtalen har vi tagit ut citat som visar då barnen ger komplimanger, 
uppmuntran eller försvarar en kamrat. Gustavsson (Sylvander et al. 1992) har delat upp 
empatisk förmåga i tre kategorier; förstå känslan, känna med och handla empatiskt. Vi har 
inspirerats av Gustavsson när vi strukturerat upp all datainsamling under kategorierna: Barns 
empatiska förmåga tar uttryck, med underrubrikerna förstå känslan, känna med och handla 
empatiskt och den andra kategorin heter Utveckling av barns empatiska förmåga.  

Forskningsetiska principer/överväganden 
 
I analysarbetet är det bra att ge så lite information om intervjudeltagaren som möjligt och 
endast ta med de uppgifter som behövs för analysering och förståelse, för att värna om deras 
integritet. När vi bearbetade insamlad data kallades barnen för B (för barn) och en siffra för 
att kunna skilja dem åt ex. B1, B2 etcetera. Trost (1997) framhåller att intervjuaren bör tänka 
på att direkta citat kan avslöja en identitet eller verka kränkande då talspråk är annat än 
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skriftspråk. Han anser vidare att det inte är nödvändigt att citera någon ordagrant utan 
författaren av rapporten får ”snygga till” citaten utan att förvränga dem. Självklart ska det 
framkomma i texten att det har gjorts korrigeringar på citaten. 
 

Resultat 
 
 
Vi har valt att presentera resultatet i två delar. I den ena delen redovisar vi hur den empatiska 
förmågan har tagit sig uttryck hos barn i intervjuer och observationer. I den andra delen 
redogör vi för utveckling av barns empatiska förmåga som visat sig i analys av 
reflektionsscheman och observation av budskapslektion. Vi avslutar resultatdelen med en 
resultatsammanfattning. Det kursiverade meningarna som följer i textstyckena är citat, 
observera att vi har gjort om många meningar till skriftspråk för att ta vårt etiska ansvar och 
inte lämna ut någon individ.  
 
Barns uttryck för empati 
 
Barnen visar att de kan Förstå känslan då de tolkar och förstår någon annans känsla i 
intervjuerna. De exempel som infaller under kategorin känna med visar på barnens förmåga 
till inlevelse för någon annans situation. Att handla empatiskt är att hjälpa en annan individ på 
något sätt utan att behöva dra vinning av det själv. Om det är en empatisk handling eller inte 
beror alltså på avsikten hos personen som utför den. 
 
Förstå känslan 
 
Nedan följer exempel på hur barnens empatiska förmåga har uttryckts i intervjuerna.  
 

 
Fig. 2 Bilder från intervju, känslouttrycken, från höger 1- 5 
 
Bild 1 beskrevs av ett barn som nervös och det kan man vara när man ska uppträda på en 
scen. Samma bild beskrevs av ett annat barn som rädd som man kan bli då man ska dra ut en 
tand eller ta en spruta. Bild 2 beskrevs av barnen som glad, nöjd och lycklig. Ett barn 
uttrycker att han ler och tycker att han är nöjd med sig själv. Han har räknat ut en mattebok 
eller nånting. Personen på bild 3 beskrivs av barnen som väldigt glad och förvånad. Ett annat 
barn uttrycker att då någon har varit snäll mot en då kan man bli så glad. Till den ledsna 
personen på bild 4 berättar ett barn att man kan känna så då ens mamma och pappa ska flytta 
isär och ett annat säger att man kan känna så i fall man har blivit slagen. Till den arga och 
ilskna personen på bild 5 berättar ett barn att man kan känna så när man har spelat hockey 
och blir arg på motståndarna. Ett annat barn uttrycker att man kan känna så i fall någon lovar 
något åt en och inte håller det.  
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Fig. 3 Bilder från intervjun, situationsbilderna, från höger C- F 
 
På bild C bråkar personerna om bananen, de är arga. Ett barn berättar att det ena barnet på 
bilden skulle bli ledsen i fall den andra skulle ta den. De bråkar om dockan på bild D, båda 
vill ha samma sak. Ett barn ger förslag om att ingen får leka med dockan, eller att de kan leka 
med den en stund var. Den ena hjälper den andre på bild E och att de känner sig glada och 
hjälpsamma. En grupp individer skrattar åt en annan person på bild F. De retar personen som 
står ensam. Den ensamma personen beskrivs som ledsen, sårad och/eller utanför. Två hävdar 
att några av barnen på bilden skrattar fast de egentligen inte vill det. Ett av dessa två säger att 
det beror på grupptryck.  
 
Känna med 
 
Ett exempel som uppmärksammats genom observation på boksamtalet Pricken, är när ett barn 
betraktar två kamrater som går närmare boken för att se på bilderna. Barnet föreslår att de ska 
hämta stolarna närmare, för att han/hon förstår att det kommer att bli jobbigt för kamraterna 
att stå och lyssna till boken. Ett annat exempel är när ett annat barn på samma boksamtal 
visade inlevelse för en annan individs situation, då han/hon lättat pustar ut samtidigt som 
barnet med handen bildligt stryker ”svetten” ur pannan, när boken får ett lyckligt slut.  
 
Handla empatiskt 
 
Barnen visar på empatisk handling när de i grupparbeten hittar lösningar så att det ska bli 
rättvist. Ett barn visar på empatisk handling då han ser att kamraten har solen i ögonen och 
går fram till fönstret och drar igen persiennerna. Ett annat exempel när den empatiska 
förmågan har visats sig är då ett barn inte kan förklara hur han/hon menar i ett inlägg under 
samtalet och ett annat barn hånar honom/henne. Många av barnen i rummet börjar skratta och 
fnissa. Ett av barnen i rummet sträcker på sig i stolen och säger åt kamraten att sluta tramsa, 
varav skrattet och fnisset upphör. 
 
Utveckling av barns empatiska förmåga  
 
Vi har använt reflektionschemorna för att studera om det sker en utveckling i barnens 
empatiska förmåga. Det vi upptäckte var att många barn till en början enbart spaltade upp vad 
som hade skett under passet, exempelvis att vi läste boken, vi samtalade sen etc. för att sedan 
bli mer personligt engagerade i sitt reflekterande. Exempelvis kunde vi när vi jämförde 
boksamtalens reflektionsscheman, se att eleverna hade blivit mer reflekterande kring 
böckernas budskap och innehåll. I det senare boksamtalet redogör barnen mer för känslor hos 
bokens karaktärer och vilka känslor boken har väckt hos dem själva. Ett barn uttrycker jag 
blir arg när de mobbade musen!  
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Budskapslektionen var ett samtal som hade till uppgift att få barnen att reflektera kring de 
lästa böckernas budskap. Ett barn tyckte att budskapet i en av böckerna var ju snällare man är 
desto fler vänner får man. Ett annat uttryckte att man ska vara snäll mot dem som är mindre. 
Ett barn ansåg att budskapet var att man inte ska reta varandra i fall man inte tycker att den 
andra är så fin, medans ett annat hävdade att budskapet var att utseendet inte är det som 
räknas utan insidan. De slutsatser som drogs av barnen i samtalet var att det är bra att vara 
olika och att dom som är annorlunda ofta är varma i hjärtat. De tyckte också att man kan 
vara snäll fast man inte är lik någon annan och fast man är olik dom andra så borde man bli 
omtyckt. De kommentarer som framkom vid budskapslektionen visar att det har väckts tankar 
hos barnen kring böckernas budskap, de reflekterar kring de olika huvudrollernas perspektiv 
kopplat till sina egna normer och värderingar. 
 
Resultatsammanfattning 
 
Barnens uttryck för empati visar sig i intervjuerna då de tolkar och förstår någon annans 
känsla. Av observationerna såg vi att den uttryckte sig då de visade inlevelse för någon 
annans situation och då de osjälviskt hjälpte en annan individ. Barnens empatiska förmåga tar 
uttryck i ord och handling. Analysen av reflektionsschemana och observationen av 
budskapslektionen synliggjorde utveckling av barns empatiska förmåga. Vi kunde utläsa att 
det har skett en utveckling av barns reflekterande kring böckernas budskap.  
 

Diskussion 
 
 
Nedan diskuteras arbetets olika delar. Vi inleder med en diskussion om de vetenskapliga 
metoderna som har använts i arbetet. Sedan följer en resultatdiskussion där resultatet av 
studien diskuteras och avslutningsvis diskuterar vi slutsatser och pedagogiska implikationer. 
 
Metoddiskussion 
 
Vi använde intervjuer, observationer och reflektionsschema att samla in information för att 
öka tillförlitligheten i resultatet. Vi anser att vi har använt relevanta instrument för att samla 
information som svarar på vårt syfte. Vår avsikt med studien var dels att beskriva hur barns 
empatiska förmåga kommer till uttryck och det anser vi att vi kunnat göra. Det är omöjligt att 
mäta barns empatiska förmåga för att vi aldrig helt och hållet kan komma åt deras 
föreställningsvärld och tankar. Vår tolkning av den empatiska förmågan hos barnet grundar 
sig på vad barnet valt och förmår att delge oss i form av ord och handling. 
 
När intervjuerna utfördes insåg vi faran med att intervjuaren uppfattas som överordnad i 
intervjusituationen. Detta ansåg vi vara särskilt viktigt att ha i åtanke då barnintervjuerna 
utfördes eftersom intervjuaren även hade rollen som deras lärare. För att detta inte ska 
förstärkas så valde vi att ha en av oss som intervjuare. I en intervju där intervjuaren uppfattas 
som överordnad kommer den intervjuade enligt Thomsson (2002) att inrikta sig på att bli 
accepterad på intervjuarens villkor och hellre säga de saker som hon tror att intervjuaren vill 
höra. Ett av barnen i intervjun tyckte att det kändes jobbigt att bli intervjuad. Vi tror att barnet 
söker efter det ”rätta” svaret, men det finns inget sådant svar utan, det är enbart 
intervjudeltagaren som utifrån sina egna tankar och föreställningsvärld kan svara på det. 
Intervjun var utformad som ett samtal med öppna frågor utifrån bilder, liksom Cederborg 
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(2000) rekommenderar, för att få fram vad barnet själv vill berätta. För att barnen ska bli mer 
bekväma i situationen valde vi även att ta tid att lära känna barnen innan intervjuerna 
utfördes. Alla barnen i intervjuerna fick möjlighet att bekanta sig med bandspelaren innan. 
Efteråt blev de tillfrågade hur det kändes under intervjun och att tala inför bandspelaren. När 
vi lyssnade på bandinspelningarna från intervjuerna noterade vi att barnen verkar ha varit 
relativt avslappnade i intervjusituationen. Vilket också överrensstämmer med det barnen 
förtäljde. Intervjuaren har lyssnat aktivt och samtidigt gett barnet utrymme att tänka och tala. 
Vi är inga vana intervjuare, men den av oss som höll i intervjusamtalen har erfarenhet sedan 
tidigare av barnintervjuer och har upptäckt fördelen med att använda konkret material eller 
bilder för att underlätta för barnet i intervjusituationen. För att ytterligare förstärka 
trovärdigheten i arbetet så gjordes skriftlig reflektion efter varje intervju. Av denna skriftiga 
reflektion framkom det att en intervjudeltagare blev väldigt osäker då vi använde 
formuleringen, hur skulle du göra i denna situation, det fick oss att bli lite mer försiktig i hur 
vi formulerade oss. I följande intervjuer använde vi man i stället för du för säkerhets skull. 
Rumsliga faktorer som temperatur, avskildhet och distraheringsmoment har påverkat utfallet 
av intervjuerna. Det är barnets ork och koncentration vid intervjusituationen som har avgjort 
längden av intervjuerna.  
 
Vi har medvetet tagit ”ett steg bak” i gruppsamtalen för att observera barnens interaktion med 
varandra. Detta ger dem möjlighet att handla och verka utan alltför stark vuxen påverkan och 
medförde att barnens sociala sampel synliggjordes och bidrog till ett rikare material att 
bearbeta. Vi spelade in boksamtalen på band för att öka tillförlitligheten. De ordagrant 
återgivna bandinspelningarna gav oss ett rikt material. Materialet jämfördes med 
reflektionsscheman och observationerna med tanken att ge oss en uppfattning av barnens 
empatiska förmåga. Reflektionsschemorna har varit bra redskap för barnens reflekterande. De 
har varit omtyckta av både pedagoger och barn. I reflektionsschemat kunde man använda sig 
både av bild- och skriftspråk vilket gynnade många elever. Detta har gjort att tillförlitligheten 
ökade, för att barnen fick möjlighet att uttrycka sig på flera sätt.  
 
Att en elev flyttade påverkar inte vår studies trovärdighet. Vår avsikt var inte att mäta 
enskilda elevers empatiska förmåga. 
 
Förutom intervjuer, observationer och reflektionsscheman så förde vi fortlöpande 
anteckningar och reflexiva pedagogiska samtal, sinsemellan och med pedagoger från den 
aktuella skolan, som användes som stöd för vårt reflekterande och tolkande arbete. Detta 
stärker också arbetets trovärdighet. 
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatdelen presenteras i två delar för att underlätta för läsare att följa med i texten Barns 
uttryck för empati och Utveckling av barns empatiska förmåga. Valet av kategoridelningen 
gjordes utifrån vårt syfte och frågeställningar. Med rubriken Förstå känslan menar vi att 
barnen visar att de kan tolka och förstå känslouttryck. Att barnen kan läsa av ritade 
ansiktsuttryck medför inte att de självklart kan tolka känslouttryck hos en kamrat. Vi har flera 
exempel då barnen kopplar känslouttryck med situationer, de redogör för vad situationen 
föder för känslouttryck. De visar i intervjuerna att de har inlevelse i någon annans situation 
men under kategorin Känna med nämner vi enbart de konkreta handlingarna som visar på det. 
Vi har valt att göra på detta sätt för att barns uppfattningar om hur man bör bete sig inte alltid 
överrensstämmer med hur de verkligen beter sig. Om barnens agerande faller under kategorin 
Empatisk handling eller inte anser vi beror på vad eleven hade för syfte med handlingen. Om 

 15



 
  

 

barnet endast hjälper andra om det gynnar en själv, är detta ingen empatisk handling. Det 
finns handlingar som lätt kan klassificeras som empatiska handlingar och men i andra fall är 
det svårt att avgöra detta. Vi har observerat, vid ett flertal tillfällen, att barnen säger åt 
varandra att sköta sig på lektionen. Vi klassificerar inte detta som en empatisk handling utan 
snarare en klassregel för uppträdande. Att vi gör detta antagande beror på att vi har sett 
klassläraren berömma eleverna då de påminner och säger åt varandra att sköta sig. 
 
Liksom Pramling et al. (1993) redogör i studien med sexåringarna, att de hade svårt till en 
början att relatera sin egen verklighet till böckernas, såg vi också att barnen behövde hjälp att 
tolka budskapet i böckerna. Budskapet i böckerna behandlade medmänsklighet, olikheter och 
ger barnen förståelse för någon annans situation och är därför en viktig ingrediens i vår studie. 
I reflektionsschemorna kunde vi, efter det andra boksamtalet, se att barnen reflekterande om 
bokens karaktärers känslor och situation. Vi kunde även se att de kunde tolka böckernas 
budskap. Barnens reflekterande kan ha påverkats av budskapslektionen som hölls innan det 
andra boksamtalet. Vi kunde se att barnen i större utsträckning kunde koppla och relatera sin 
egen verklighet till böckernas budskap.  
 
Våra samtal om känslor bidrog till att och fler barn ”öppnade sig” för oss. På ett av passen då 
vi samtalade om känslor så brast en elev i gråt, vi gjorde genast ett uppehåll i lektionen och 
gruppen hjälptes åt att trösta eleven. Efteråt var stämningen i rummet helt underbar. Barnen 
berättade mer om sig själva och det blev ett mycket intressant och givande samtal.  
 
Vi ser att det är viktigt att tala om ords innebörder tillsammans i elevgruppen för att förhindra 
missförstånd och konflikter. Ett exempel som belyser detta var ett intressant samtal kring 
ordet sorglös. Ett av barnen trodde att det betydde att man var ledsen. Genom att gruppen får 
ett gemensamt språk, förstår alla varandra mycket bättre. Detta är också ett sätt att stärka 
gruppgemenskapen och minska tendenser till kränkande behandling och mobbing. Vi kan inte 
under denna korta tid säga att barnen har lärt sig nya känslo-ord men några barn använde ord 
som ingick i vår undervisning. Exempelvis kom ett barn fram till oss på morgonen, efter 
passet och berättar att jag har varit så upprörd under kvällen. Ordet upprörd hade vi inte hört 
barnet använda det tidigare.  
 
Barnen blev mer öppna och visade mer känslor gentemot oss och kamraterna, men detta 
behöver inte vara ett resultat av vårt arbete med barnen utan det fanns andra faktorer som kan 
ha bidragit till detta. En faktor av betydelse var att de efterhand lärde känna oss, en annan kan 
vara att de hade ett temaarbete om olika kulturer och samtalade om lika och olika.  
 
Slutdiskussion 
 
Empati är inget man har eller inte har, alla har det mer eller mindre. Liksom Gren (2001) tror 
vi att empatisk förmåga är något man måste arbeta med hela livet. Det går att utveckla 
empatisk förmåga hos barn. Av vår empiriska undersökning har vi inte funnit bevis på att den 
empatiska förmågan har utvecklats men vi kan se att barnen i större omfattning än tidigare 
kan verbalisera sig omkring empati. Förmågan att reflektera är inget som man föds med. Man 
måste lära barn att reflektera, ge dem tips och strategier att fånga sina tankar. Vi har "sått lite 
frön" för framtida tankar kring budskap i skönlitteratur. De har fått möjlighet att sätta ord på 
och synliggöra sina värderingar och hur detta kan speglas i böckers budskap. Detta kan den 
vuxna göra genom frågor som får dem att problematisera och fundera kring bokens budskap. 
Vi lärare måste hjälpa barnen att se och uttrycka vad texten vill lära dem. 
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Vi har arbetat ämnesövergripande och tematiskt för att vi anser att det är viktigt med varierade 
arbetssätt för att alla barn ska få chans att glänsa. Kullberg (2004) anser att för att ett lärande 
ska bli automatiserat så måste barnen få lära med kroppens alla sinnen och olika former av 
kommunikationssystem. I reflektionsschemat kunde barnen använda sig av både bild- och 
skriftspråk vilket gynnade många elever. Det är ett sätt att synliggöra elevernas tankar, både 
för dem själva och för oss. Vi valde i vår lektionsserie att använda ostrukturerade övningar till 
exempel, målande av känsla etcetera (bilaga 4). Det skilde sig ifrån det annars mestadels 
strukturerade arbetet i skolan. Det blev också mycket grupparbete i vår undervisning. Detta 
gav upphov till att några barn med behov av stark struktur fort blev trött, medan andra barn 
verkligen blossade upp av arbetet. I boksamtalen fick de ta del av varandras tankar och 
reflektioner. I samtal sätter barnen ord på tankar som finns inom dem. Detta medför att de blir 
mer medvetna om sina känslor. Liksom Säljö (1996) tror vi att det är först när personen ser 
hur andra reagerar på det han/hon säger som han/hon förstår hur de själva menar. 
 
Gustavsson (Sylvander, et al. 1992) hävdar att även mobbare besitter empatisk förmåga. 
Mobbaren använder empatisk förmåga för att känna in vart och hur det sårar offret. De 
använder sin förmåga till ”onda” handlingar. Vi tror att det inte finns ”onda” människor, 
enbart ”onda” handlingar. Att någon antar en roll som mobbare och utför ”onda” handlingar 
grundar sig ofta på osäkerhet och dålig självkänsla. Det var intressant att barn från intervjun 
nämner att några personer på bild F är medlöpare till mobbaren och kan inte stå emot 
grupptryck. Detta föder tankar kring vad det beror på att eleverna belyser detta. Hur har 
eleven kommit i kontakt med detta? Har en vuxen berättat hur det är eller har de läst om det i 
böcker? Har de upplevt det själv? Har de sett en kamrat fara illa? Är barnen själva medlöpare, 
mobbare eller offer? Det är frågor som vi nog aldrig får svar på. En medlöpare likt en 
mobbares beteende grundar sig i alla fall ofta i osäkerhet och dålig självkänsla, därför är det 
viktigt att en vuxen hjälper barnen att bli trygga och säkra i klassrummet och i gruppen. Vi 
har kommit till insikt om att skönlitteraturen är ett bra pedagogiskt verktyg som kan användas 
som en bro till barnens verklighet och bli ett sätt att bearbeta trauman eller att få inlevelse i 
andras känsla och situation. I böckerna kan känslor hos en person synliggöras och ligga till 
grund för gemensam reflektion. Detta stärker gruppgemenskapen. Med litteratur är det möjligt 
att väcka empati för en utsatt elev i klassen, utan att någon elev känner sig utpekad. Arbete 
och samtal om normer och värderingar med utgångspunkt i skönlitteratur bidrar till att göra 
eleverna till empatiska samhällsmedborgare. Det går att påverka den empatiska förmågan hos 
barn och i bästa fall utveckla den med utgångspunkt i arbete med skönlitteratur. 
 
Vår kommande uppgift som blivande pedagoger blir att i enlighet med styrdokumenten 
utveckla elevernas förståelse för andra människor och att levande göra värderingarna som 
finns i läroplanen. Utifrån denna studie har vi kommit till insikt om att det är viktigt med 
empatiska förebilder för barn. För att barnen ska kunna känna empati för en annan individs 
situation måste vi lärare ge barnen information och kunskap och möjlighet att relatera detta 
till sin egen verklighet. Klassläraren, på skolan där vi utförde vårt utvecklingsarbete, anser vi 
vara en god empatisk förebild både för oss och för barnen. Hon visade konkret hur 
läroplanens mål kan tillämpas. Hon hade ofta samtal i klassen om hur man ska behandla 
varandra och eleverna fick beröm då de gjort en ”god” gärning. Det är viktigt att arbeta med 
det medmänskliga samspelet i barngruppen för att de enligt Edling (2000) annars inte kan ta 
till sig den allmänbildning som skolan har skyldighet att ge barnen. Läroplanens värden och 
samhällets normer och sociala koder är inte medfött utan är något som alla måste lära sig.  
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Fortsatt forskning 
 
 
Barnen i vår studie upptäckte att både i boken Pricken och i Den fula ankungen fanns en äldre 
dam som tyckte att barnet som var annorlunda var fult och att olikheter inte borde tolereras. 
Den gamla damen representerar samhället i dag och många barn råkar ut för detta. Det vore 
intressant i fortsatt forskning problematisera hur samhällets ”dolda” normer och värderingar 
påverkar barnen. Det hade även varit intressant att ta del av en studie som undersöker på vilka 
sätt läraren kan påverka eller förhindra att barn tar dessa värderingar och normer i anspråk.  
 
En annan intressant aspekt till vidare forskning skulle vara om det skillnad i empatisk 
förmåga mellan könen. Enligt Evenhaug och Hallen (1993) ska flickor ha lättare att verbalt 
beskriva empati. I vårt utvecklingsarbete har vi inte sett någon markant skillnad mellan pojkar 
och flickor, däremot såg vi en markant skillnad mellan enskilda individer. Att vi såg detta kan 
bero på att vi läst mycket om genuspedagogik och har kritiskt synsätt mot stereotypa 
könsroller. Vi väljer att se på barnet som en individ inte som ett kön.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1 
Föräldrabrevet 
 
Hej föräldrar! 
Som ni kanske redan vet så ska klassen med ditt/ert barn få två lärarstudenter som gör praktik 
under några veckor. Vi heter Hanna och Sara-Karin och vi utbildar oss till lärare för 
grundskolans tidigare år (lågstadiet). Under dessa veckor (v.7-12) så kommer vi att göra en 
del intervjuer och observationer som kommer att verka som underlag för vårt examensarbete.  
Barnen och skolan är alltid anonym och även vi studenter har tystnadsplikt. Vi undrar om det 
är okej för dig/er att vi använder bandspelare och videokamera när vi dokumenterar och 
intervjuar ditt barn? Detta har enbart som syfte att vi ska hinna uppfatta allt som sägs, så vi 
kan få en så trovärdig undersökning som möjligt. Dessa band kommer inte att visas för någon 
annan än oss. Försök att skicka tillbaka dokumentet med ert svar så fort som möjligt, helst 
redan under vecka 7, så vi kan komma igång så fort som möjligt.  
 
 

   
Hanna  Sara-Karin 

 
Kryssa i svarsalternativ 
 
 
 
Ja, det går bra  Nej, det går inte bra. 
 
 
Barnets namn 
 
____________________ 
 
Förälderns namn 
 
_____________________ 
 
_____________________ 

Tack på förhand! 
      Hanna och Sara-Karin. 
 



Bilaga 2 
Reflektionsschemat 
 
 

 



Bilaga 3 
Intervjuerna 
 
Intervjufrågorna 
 
Nedan kan du läsa om vilka frågeställningar som har använts till bilderna och därefter 
redovisar vi intervjubilderna med tillhörande sammanfattning av de svar vi har fått in.  
 
De frågor som har ställts till barnen är anpassade efter den rådande situationen samt barnens 
föreställningsvärld och förmåga att uttrycka sig. Vilka frågeställningar som har använts beror 
på hur mycket och vad de berättar i den aktuella situationen.  
 
Bilderna med känslouttrycken i ansiktena 
Här följer några exempel på de frågor som ställdes till eleverna när vi samtalade om bilderna. 
Målet har varit att se om de kan tolka personens uttryckta känsla, om de känner igen känslan 
och vad de har för uppfattning om i vilka situationer man kan känna så.  
 

• Berätta vad som händer på bilden och hur personen känner/Berätta vad du ser?/Vad 
ser du?/Om han skulle tänka något, vad skulle det i så fall vara? 

• Hur ser man det?/Kan man se det på något annat sätt? 
• Kan du komma på någon situation då man kan känna lite så där?/Har du känt dig så 

här någon gång?/I vilken situation kan man känna som han? 
 
Bilderna med situationerna 
Nedan beskrivs vilka frågor som har använts till dessa bilder i samtal med barnen. 
Målet med dessa bilder var att få fram elevernas tankar kring olika situationer, hur de skulle 
agera i dessa situationer och vilka känslor bilderna väcker hos barnen. 
 

• Kan du beskriva vad som händer på bilden?/Kan du berätta vad som händer? 
• Hur känner sig personerna? /Vad får du för känsla i kroppen när du ser bilden?/Har du 

varit i den här situationen någongång? Hur kändes det då?/Känner du igen den här 
situationen? Kan du berätta om någon situation när det var så? 

• Hur kan man göra i den här situationen?/Hur ska dom göra nu?/Vad kan de göra? Hur 
kan de göra?/Hur löste ni det då?/Kan man lösa det på något annat



Intervjubilderna med sammanfattning 
 
Ansikten med känslouttryck 
 
Bild 1 

 
Hälften av alla barn tyckte att personen på bilden ser rädd ut, en tyckte att han såg nervös ut. 
Tre tyckte han såg ledsen ut, en av dessa tyckte även att han såg upprörd ut. Alla tolkade 
känslan med hjälp av munnen. Några tolkade känslan också med hjälp av ögonen och 
ögonbrynen. Situationer som man kan känna så här kan vara när man är rädd för någon eller 
någonting, när någon retar en eller är dum mot en, när någon i sin närhet dör, föräldrar som 
ska flytta isär och när man har slagit sig.   
 
Bild 2 

 
De flesta beskrev den här personen som glad, en av dessa tyckte även att personen såg lycklig 
ut. En tyckte att personen verkade vara nöjd med sig själv. De flesta av barnen kunde utläsa 
känslan hos personen på munnen. En av dessa tycker att ögonen också ser glada ut. Barnen 
säger att man med hjälp av ögonen och munnen kan se känslor hos andra. Situationer som 
barnen kopplar denna känsla till är när man ska resa någonstans, om man har räknat ut 
matteboken, när någon muntrar upp en eller säger någonting snällt. När man får någonting 
man längtat efter eller när man får sova över hos någon



Bild 3 

 
 
 
Fyra barn beskrev personen på denna bild som glad/väldigt glad. Tre tyckte att han skrattade 
eller ser ut som att han gör eller ser någonting roligt. Ett barn tycker att han ser både glad och 
förvånad ut. De tycker att munnen visar det, två av dessa tycker även att det syns på ögonen. 
Barnen beskriver att man kan känna så här när någonting roligt ska hända eller händer, när 
man tänker på något roligt eller får ett paket.  
 
Bild 4 

 
De flesta barnen beskriver figuren som ledsen, ett av barnen tycker att han även ser besviken 
ut. En annan säger att han gråter. De ser känslan på ögonen och tårarna på kinden. Fem barn 
tycker att det även syns på munnen när den är neråt. Sex barn förklarar när att man kan känna 
så här när någon har slagit dem eller om någon har varit dum, ifall man gör sig illa på något 
sätt, om någon i ens närhet flyttar eller dör, eller om man inte får vara med och leka.



Bild 5 

 
Tre barn tycker att personen på bilden ser sur ut, en av dessa tycker att han även ser lite ledsen 
ut. Fem barn tycker att han ser arg och/eller ilsken ut. Hälften tycker att känslan visar sig på 
ögonen. Några uppger att man kan se det på ögonbrynen eller pannan. Enstaka menar att de 
kan se det på munnen. Ett barn säger att han/hon inte kan tolka varför han ser arg ut. Ett barn 
uppger att personen på bilden ser ut som om han varit med i bråk. andra situationer barnen 
kopplar denna känsla till är när någon retas, när man inte får det man vill, när man förlorar i 
spel och om någon lovar nåt och inte håller det. Om man har gjort någonting dumt så kan man 
också se ut som han på bilden.  
      
 
Situationsbilder 
 
Bild C 

 
Alla barnen ser att bilden föreställer två individer som bråkar om något som båda vill ha. Fyra 
av barnen beskriver individerna på bilden som arga. Ett av barnen ser att den andra skulle bli 
ledsen om den andra tog bananen. Ett annat barn uttrycker att det inte är roligt att bråka. Alla 
barnen skulle lösa konflikten genom att dela på bananen. Två av dessa kommer också med 
förslaget att en av personerna kan ge med sig och ge bananen till den andre.  



Bild D 

 
Alla barn ser två individet som båda vill ha samma sak, fem av dem uttrycker att de bråkar om 
den, Sju anser att personerna/personen på bilden är arga. Ett barn föreslår att ingen ska få leka 
med dockan eller att de kan leka med den en stund var. Två av barnen anser att flickan borde 
få dockan, en av dessa motiverar det med att i uttalandena mellan pojken och flickan kan man 
tyda att flickan hade den först. Ett annat barn föreslår att man kan köpa en likadan. Tre av 
barnen anser att de kan leka med den tillsammans eller turvis leka med den.  
 
Bild E 

 
Alla barn ser två individer där den ena hjälper den andra. De beskriver personernas känslor 
som glada/hjälpsamma.  



Bild F 

 
Tre barn beskriver situationen på bilden som några individer som skrattar åt en annan person. 
Två uttrycker att de retar (personen som står ensam). Fem nämner att de retas för den fula 
jackan. Alla barnen beskriver den utstötta individen som ledsen/sårad/utanför. Fyra barn säger 
att de tror att gruppen med barn på bilden tycker att det är roligt att retas. Två hävdar att 
barnen på bilden skrattar fast de egentligen inte vill det på grund av grupptryck.  



Bilaga 4 
Lektionsserien 
 
Pass 1 
Grupp: Helklass 
Tid: Förmiddag 
Bok: Den fula ankungen 
Lokal: Passet hålls i klassrummet. Eleverna sitter runt ett stort bord och lyssnar till boken, sen 
går de i mindre grupper till avskilda rum för att få planera i fred. Två av grupperna stannar i 
klassrummet.  
Bearbetning: Barnen ska tillsammans med andra barn i små grupper gestalta en diabild med 
deras kropp som enda redskap. De delas in i grupper och får några minuter på sig att planera 
diabilden som de sedan visar upp för kamraterna. Vi samtalar om hur det kändes att gå in i de 
olika rollerna samt hur det var att samarbeta i grupperna. 
Reflektionsschema: ja 
Dokumentation: samspelet i grupperna observeras genom löpande protokoll 
Syfte med lektionen: Vi vill att eleven ska reflektera över olika roller, träna på att se saker och 
ting ur andras perspektiv. Vi vill få dem att reflektera mera dels över deras egna lärdomar, 
dels ta del av andras erfarenheter och lärdomar för att öka den egna förståelsen av handlingen 
och budskapet i texten.  
Närvarande: P1, P2 (studiens författare), H (Klassläraren), A (andra vuxna) 
 
Pass 2  
Grupp: Halvklass x 2 
Tid: Förmiddag  
Bok: Pricken 
Lokal: Den ena gruppen är i klassrummet och sitter i ring på golvet och den andra är i ett 
annat mindre rum. Barnen sitter på stolar runt ett bord. 
Bearbetning: Vi håller i ett boksamtal om boken. Vi samtalar om Prickens situation och hur 
det skulle kännas att vara Pricken. Samtala kring olika och lika 
Reflektionsschema: Ja 
Dokumentation: Gruppsamtalet observeras med löpande protokoll. Bandinspelning 
Syfte med lektionen: Vi ger eleverna tillfället att koppla sina erfarenheter till boken genom att 
använda oss av arbetssättet boksamtal. Genom att ta del av varandras erfarenheter och tankar 
kan man visa att det finns olika sätt att tolka boken. Detta vidgar elevernas tänkande och sätt 
att se på boken. Vi valde att dela gruppen i två grupper för att ge eleverna möjlighet till ökat 
talutrymme. Vi vill att eleverna ska reflektera kring lika och olika.  
Närvarande: P1, P2 
 
Hemläxa 
Barnen får i läxa över sportlovet att ta reda på vad olika känslo-ord betyder och i vilka 
sammanhang man kan använda dessa. Efter lovet hålls ett samtal i helklass om ordens 
innebörd och i vilka sammanhang man kan använda dem. Syftet med detta är att barnen ska få 
ett större känslo- ordförråd så att de kan sätta ord på sina egna och andras känslor för att öka 
den empatiska förmågan. 
 
Pass 3 
Grupp: Helklass 
Tid: Förmiddag 
Bok: Sagan om den lilla farbrorn



 
Lokal: Klassrummet, barnen sitter på sina platser.  
Bearbetning: I små grupper målar eleverna fritt med färger som symboliserar känslor. De 
målar på ett stort papper i varje grupp. De ska måla känslor som väcktes när boken lästes 
högt. Varje elev väljer ut en del av den stora bilden med hjälp av en ram. Sedan får de 
skriftligt reflektera kring vilken känsla den symboliserar. Varje elev får berätta om sin bild. 
Reflektionsschema: Ja 
Syfte med lektionen: Vi vill ge eleverna möjlighet att kunna visa sina känslor i färger och 
former och samtala om dessa för att öka insikten om deras känsloliv. Vi har valt att de ska 
måla i små grupper på ett stort papper för att vi ska kunna observera samspelet i gruppen.   
Närvarande: P1, P2, H, A 
 
Känslo-ord 
Grupp: Halvklass x 2 
Bok: Ingen 
Tid: Förmiddag 
Lokal: Klassrummet 
Bearbetning: Passet fanns inte i den ursprungliga planeringen utan lades till efteråt för att vi 
såg att barnen behövde mer ord för att beskriva sina känslor. Vi arbetar med bilder från 
intervjuerna. Ansiktena med känslouttryck förstoras och hängs upp på väggen. I små grupper 
får barnen dra en lapp som det står ett ord på exempelvis upprörd, sen får gruppen resonera 
och bestämma vilket ansikte de tycker att lappen bäst passar in på. Denna lapp placeras sen 
under det ansiktet. Efteråt har vi ett gemensamt samtal om var de placerat lapparna och varför. 
De ord som kommer att användas är: nedstämd, dyster, bedrövad, sorgsen, olycklig, nöjd, 
belåten, munter, sorglös, lycklig, glad, överraskad, förvånad, sur, arg, irriterad, upprörd, 
tjurig, missnöjd, grinig, ängslig, tveksam, skygg, orolig och rädd. 
Reflektionsschema: Nej 
Syfte med lektionen: Barnen kommer i kontakt med och får möjlighet att lära sig fler ord att 
beskriva sina känslor.  
Närvarande: P1, P2 
 
Pass 4  
Grupp: Helklass 
Tid: Förmiddag 
Bok: Vitt, svart och alla de andra 
Lokal: Klassrummet en stor ring på golvet. 
Bearbetning: Barnen får blunda och fundera hur de hade sett ut om de vore en fjäril och vad 
boken hade för budskap, vad den ville berätta och vad den handlade om. Sen samtalar vi om 
detta. För att alla ska få talutrymme så har vi valt att använda en ”talar-pryl” endast de som 
har den får prata. Sen får barnen skapa fjärilar i olika material som finns tillgängligt. Under 
arbetets gång ska de fundera varför de använder olika sorters material, form och färg. Detta 
ska de få berätta sen när fjärilarna visas för de andra. 
Reflektionsschema: Ja 
Dokumentation: Bandinspelning 
Syfte med lektionen: Syftet med denna uppgift är att belysa hur olikheter i klassen och att 
eleverna får träna i att reflektera över sig själv och sin person och beskriva sig själva för 
andra. De får även träna på att lyssna på varandra, turordning, visa hänsyn gentemot varandra



 
Närvarande: P1, P2, H 
 
Budskap 
Grupp: Halvklass x 2  
Tid: Förmiddag 
Bok: Den fula ankungen, Pricken, Den lilla farbrorn och Vit, svart och alla de andra. 
Lokal: Med ena gruppen satt vi på fritids i en soffgrupp och den andra i klassrummet runt ett 
bord. 
Bearbetning: Samtal om vad budskap är för något och vad man kan se för budskap i de böcker 
som vi läst. Vi frågade exempelvis, vad boken/författaren ville berätta/lära oss. 
Reflektionsschema: Nej 
Dokumentation: En av oss höll i undervisningstillfället, den andra gjorde fortlöpande 
observation över barnens uttalanden rörande empatisk förmåga. 
Syfte med lektionen: Detta är ett pass som till en början inte fanns med i planeringen utan 
kom till under arbetets gång eftersom vi inte fick fram det vi ville med arbetet med böckerna. 
Vi insåg att vi måste hjälpa barnen att komma i gång och reflektera om böckers budskap. 
Detta är något som inte är medfött och kommer med ”modersmjölken” utan det måste de lära 
sig att göra. 
Närvarande: P1, P2 
 
Pass 5 
Grupp: halvklass x 2 
Tid: Förmiddag 
Bok: Den lilla grisen och den lilla musen 
Lokal: Vi höll till i en mindre lokal med båda grupperna. Där fanns ett runt bord med stolar 
vart vi satt. 
Bearbetning: Vi höll i ett boksamtal om boken. Vi samtalar om situationen för 
huvudrollsinnehavarna och hur det skulle kännas att vara dem.  
Reflektionsschema: Ja 
Dokumentation: Bandinspelning och observation genom löpande protokoll. 
Syfte med lektionen: Vi har valt att göra det i samma grupper som förra boksamtalet för att 
kunna jämföra dem. Vi vill se om det blev någon skillnad mellan det första och andra 
boksamtalet om eleverna har lättare för att reflektera och samtala om känslor och andra 
personers situationer. 
Närvarande: P1, P2 
 



Bilaga 5 
Boksamtalsmall 
 

• Läs upp författare och titel på boken 
 

• Vad får man veta genom att titta på bokens framsida? Vad handlar boken om? Kan 
man se vilka personer boken kommer att handla om? Hur ser personerna ut? Vad 
tänker de? Kan man se vad som kommer hända personerna i boken? 

 
• Läs upp baksida. För att ta reda på mer vad boken kommer att handla om kan man läsa 

bokens baksida. 
 

• Ta ut svåra ord från texten i boken, ta reda på vad de betyder och skriv förklarningar 
till dem i fall att barnen undrar det. Kan vara bra att väva in förklarningar på vissa ord 
medans man läser, så att de inte ”fastnar” i texten (stör sig på ett ord och kan därför 
inte hänga med i handlingen). Eller gå igenom betydelsen av ”svåra” ord på tavlan 
tillsammans med eleverna. 

 
• Efter att läst boken. Vad tyckte ni om boken? Vad var bra/roligt/tråkigt? Vad handlade 

den om? Vad kommer du ihåg ifrån boken vi läst? Vad hände för/med 
personerna/figurerna i boken? Vad tänkte du medans boken lästes? Kom du och tänka 
på något särskilt? Vad hade boken för budskap? Ville boken lära oss någonting? 



 
Bilaga 6 
Hemläxa 
 
Hej föräldrar! 
 
Vi lärarstuderande kandidater arbetar för fullt i klassen nu. Vårt examensarbete handlar om 
empati hos barn. Vi arbetar med känslor. Förra veckan läste vi sagan om den fula ankungen 
och barnen fick i små grupper göra diabilder med kroppen till sagan. Dessa bilder skulle 
spegla känslor hos dem själva som väcktes när de lyssnade till sagan eller känslor hos 
figurerna i boken. Det blev väldigt lyckat tyckte både vi och barnen. Senare hade vi också ett 
boksamtal om boken Pricken. Vi vill hjälpa barnen att kunna uttrycka sina känslor med ord 
därför skickar vi nu en hemläxa som innehåller ord som beskriver känslor och hur någonting 
är. Vi vill att de ska ta reda på vad orden betyder. De inringande orden ska just ditt barn ägna 
särskild uppmärksamhet åt. När barnen kommer tillbaka från sportlovet så ska vi samtala om  
dessa ord. Ha ett trevligt sportlov!     

Med vänlig hälsning  
Hanna och Sara-Karin. 
 

Rädd- Skrämd, ängslig, tveksam, skygg, feg, orolig 
Modig- Djärv, tuff 
Klurig- Finurlig, knepig, fiffig, listig, slug 
Förvånad - överraskad, förundrad, chockad 
Kul- rolig, skojig, lattjo, ball, trevlig, lustig, livlig 
Lugn- behärskad, sansad, fridfylld, rofylld 
Trött- utmattad 
Irriterad - förargad, arg, ilsken, hetsig, upprörd 
Fundersam- eftertänksam, begrundande, tveksam, undrande 
Bra- prima utmärkt, reko, okej 
Glad- munter, lycklig, upprymd, sorglös 
Söt- rar, vacker, attraktiv, gullig, fin, snygg, tjusig 
Sur- tjurig, missnöjd, grinig 
Ledsen- nedstämd, dyster, sorgsen, bedrövad, olycklig
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