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Abstrakt  
Upphovet till denna studie var att jag upplevt brister i den empatiska förståelsen och bristande 

kunskap om barns empatiska utveckling på förskolor och skolor idag. Syftet var att se hur 

förskolor jobbar med empatisk utveckling och hur barn utvecklar den empatiska förståelsen i 

ett sociokulturellt lärande och ge förskollärare ett vidare perspektiv på hur man kan utveckla 

den empatiska förståelsen genom ett sociokulturellt lärande. Studien handlar om barns 

empatiska förmåga och hur barn utvecklas empatiskt i ett sociokulturellt lärande genom 

samspel och kommunikation som är grunden för allt lärande. Studien ger även en teoretisk 

beskrivning av vad som kan hämma den empatiska utvecklingen hos barn. Att utveckla 

empatisk förståelse är något som ska ingå i vårt vardagliga arbete på förskolor i dag enligt 

styrdokumenten. Som metod har jag använt mig av en kvalitativ intervju med postmodern 

tolkning för att se ur olika perspektiv och aspekter inom historik, teori och hur de fungerar i 

praktiken och ytterligare även jämfört helhet och delar på olika nivåer inom dessa tre 

områden. Studien visar att barns empatiska förmåga kan stärkas eller försvagas genom det 

etiska förhållningsätt vi vuxna har. Historiken beskriver den pedagogiska utvecklingen av 

förskolan har skett genom tid och rum och hur barnsynen förändrats och även hur prosocialt 

beteende påverkar barnet på olika sätt. Studien ger även en beskrivning i hur barn på olika sätt 

påverkars dagligen av omgivning i den kulturella kontext barnet lever i. Allt påverkar som 

finns i barnets livsvärld. Resultatet visade att barn utvecklar empatisk förståelse i förskolan 

med hjälp av empatiska förebilder som kan vägleda barnet i en vidsynt atmosfär.  
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Förord  
Jag vill tacka den förskola som gett mig inspiration och kunskap i lärandet av empati och 

etiskt förhållningssätt som kan leda till lyckliga, förstående och empatiska barn som utvecklas 

och lär sig i en sociokulturell gemenskap där alla värnar om varandra och hjälper varandra att 

förstå hur man kan vara en god förebild. Tack för att ni har gett mig tid och er kunskap till 

denna studie.     
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1 Inledning 

Värdegrundsfrågor och att lära barnen att förstå empati är ett av de områden som intresserat 

mig i mitt arbete med barn sedan 80-talet. Det finns många olika teorier om hur barn kan 

förstå empati; huruvida de kan lära sig empati eller om det är medfött. Enligt Öhman (2010) 

och Holm (2002) är empati en förmåga vi föds med och utvecklar i samspel med 

omgivningen. I skolan/förskolan ser man olika på empatiutveckling och de teoretiska 

perspektiven genom uppfattning som baseras på Piagets kognitiva teorier som dominerade i 

skola och förskola fram till ca. År 1990 och ännu lever kvar till viss del? Bland forskare i 

pedagogik och psykologi finns fortfarande en tvetydighet från forskning före 1990-talet och 

den nya forskningen likaså i våra skolor och förskolor. Studiens syfte är att se hur förskolan 

och forskare förhåller sig till barns empatiska förmåga i dag. Nyare pedagogisk forskning 

baseras till stor del på Vygotskijs (1981) teorier och det sociokulturella lärandet och enligt 

honom kan inte utvecklingens drivkraft förläggas till den biologiska nivån som psykoanalysen 

gör och kan inte heller härleda till barnets egna handlingar som Piaget gör. Enligt Vygotskij 

(1981) så måste utvecklingens motor sökas i barnets interaktion med den vuxna världen, i 

familjen och samhället i övrigt. Enligt Nilholm (2006) samt våra läroplaner (Lpfö 98 och Lgr 

11) och andra styrdokument ska alla inkluderas i förskolan och skolan samt vara samspelta 

och acceptera olikheter. I dagens samhälle ska man både kunna lyfta och sätta sig in i andras 

tankar och känslor.  
 

Förskolan har utvecklats de senaste femton åren genom läroplanen och styrdokument. Man 

ska ha insikt och förståelse för alla individer i samhällets globalisering. På våra förskolor är 

lekande, lärande, samspel och kommunikation en del av vardagen. I Samspel sker konflikter 

och oenigheter som ska stärka barnens förståelse av egna och andras genom vägledning. Jag 

har sett briser bland personal på förskolan i förståelsen av att kunna sätta sig in i andra 

kulturer, känslor, dilemman och beteenden. En stor del av lärandet idag går ut på att barn ska 

förstå varandra i konfliktlösning, relationer och olikheter. Empati handlar om att förstå och 

kunna sätta sig in andras känslor. För att detta ska utvecklas hos barnen måste vi pedagoger 

vara medvetna i hur, när, var och varför? D.v.s. orsak och verkan ur frågor, samt ha insikt i 

vårt beteende, vara mottagliga och ha empatisk förståelse.  
 

Vår yrkesprofession kräver en medvetenhet om vårt egen förhållningsätt och agerande dvs. att 

vara empatiska förebilder. Vi ska vara fri från att döma och ha förutfattade meningar och i 

stället vara nyfikna på att försöka förstå varandra och barnen. Vi är ständigt i möten mellan 

människor med olika livserfarenheter och bakgrund. Hur tänker de och vi om varandra och 

hur har vi det i våra liv. Vår vardag består av möten med olika individer, vilket är lärorikt på 

många olika sätt. Så länge det finns en nyfikenhet att lära av och med varandra samt ha 

förståelse för andra. Skilda åsikter och oenigheter kan antingen berika oss eller bli ett problem 

både med barn och vuxna. Det beror på förskolärarens förhållningsätt till problemlösning. Vi 

människor har olika förhållningsätt till olika fenomen. Studiens syfte är att se på teorier och 

historiken samt utvecklingssynen på barns empatiska förmåga. Är empati föränderligt efter 

hur man mår? Förstår alla empati? Lever alla pedagoger upp till dessa kriterier för vad som 

krävs för att utveckla den empatiska förmågan?  
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Förskolor och skolor jobbar i dag för en fredskultur som baseras på en värdegrund och 

styrdokument som uttrycker de etiska förhållningsätt som ska prägla verksamheterna. 

Värdegrunden är enligt Orlenius (2010) ett komplext begrepp med många 

tolkningsmöjligheter, som kan innehålla många förhållanden alltifrån etik, normer, värden, 

demokrati och solidaritet. En sak som ofta framhävs är begreppet empati.  

 

Empati har en betydande del i värdegrunden. Inom empatiforskningen finns en bred 

konsensus om att empati är ett komplext fenomen som saknar en enkel definition. Empati 

studeras inom socialpsykologi, kognitionspsykologi och neurovetenskap. Enligt Öhman 

(2010) är förmågan att utveckla inlevelse och medkännande en naturlig beståndsdel i 

människans ursprungliga livsutrustning. Det är vårdnadshavaren som är den första som 

reflekterar och ger barnet grunden till att utveckla empati. Sedan är det den kulturella 

kontexten av barnets värld som styr hur barnen utvecklar sin empati. Kan förskolan påverka 

barnets empatiska förmåga? I dag ska vi på förskolan jobba utifrån sociokulturella ramar där 

leken, skapandet och andra aktiviteter sker i samspel och interaktion. Dialogen och tänkandet 

är grundstenar för utveckling enligt Vygotskij (1981). Varje individ har rätt att behandlas med 

respekt i en social värld! 
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur empati utvecklas hos barnen i ett sociokulturellt 

lärande. Hur beskriver förskollärarna att de ser ett lärande hos barnen och på vilket sätt 

skildrar de att barnet förstår och kan sätta sig in i andras känslor. 

Frågeställningar 

 Hur beskriver förskolärarna barns utveckling av den empatiska förmågan? 

 Hur arbetar förskollärarna med att stödja den empatiska förståelsen i förskolan? 

 Vilka fördelar kan arbetet med att stödja barn i den empatiska förmågan ge för 

framtiden? 

 Vad kan konsekvenserna bli om barn inte får stöd i empatisk förståelse? 
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3 Bakgrund 

3.1 Begreppet Empati 

Enligt Öhman (2010) har ordet empati sitt ursprung från grekiska empatheia, em = med, 

patheia = att känna. Empati förväxlas ofta med medkänsla eller sympati = känna som. Att 

kunna leva sig in i en annans människas uppleverser i svåra situationer innebär inte att du 

känner likadant, utan främst att du förstår hur den andra känner sig. Empati handlar om att 

kunna leva sig in i en annans situation dvs. inlevelseförmåga och att förstå hur den andra 

känner sig. Helt enkelt förstå den andras känslovärld. Empati är inte endast att förstå den 

andras känslovärld utan också motivation, så kallat prosocialt beteende som innebär att handla 

utifrån inlevelseförmåga och göra något för att förändra situationen och hjälpa den andre. 

Enligt Öhman (2010) kommer detta från tidigare positiva erfarenheter av att ge tröst, omsorg 

samt ha en stark egen känsla av ansvar och skyldighet att gripa in. Empati handlar inte heller 

om att vara medgörlig eller snäll. Öhman (2010) framhäver, att handla empatiskt betyder 

också att man måste sätta gränser mot barns agerande för att hindra barnet att bete sig 

destruktivt. Empatiskt agerande handlar om att förstå varför individen gör som den gör, men 

ändå få individen att förstå hur det påverkar omgivningen, så att man får en helhetsyn av 

tankesystemet. På så sätt ges ett relationsperspektiv; att säga sanningen är inte heller 

empatiskt. För sanningen är subjektiv och vems sanning är den sanna menar Öhman (2010). 

3.1.2 Affektiv/kognitiv 

Holm (2002) beskriver empatins ursprung som en neutral värderingsfri term. Empatisk 

förståelse är inte insikt eller kunskap inom subjektet, den är neutral även om den kan 

användas för olika syften. I den empatiska förståelsen finns två viktiga komponenter, den 

kognitiva/intellektuella och den affektiva/känslomässiga. När vi befinner oss i ett samspel 

med en annan person så spelar den kognitiva funktionen en stor roll dvs. minnen dyker upp ur 

våra erfarenheter som sinnesintryck, känslor osv, som är omedvetna. De påminner oss om hur 

vi själv har reagerat i liknande situationer och vi minns även hur andra reagerat ex. vänner, 

anhöriga, barn osv. Vi observerar även tecken hos den andre som rörelse, tempo, 

verbalisering, ansiktsuttryck och kroppspråk. Holm (2002) menar att enbart kognition inte är 

tillräckligt. 

  

För att dra slutsatser måste vi vara medvetna om att den vi har framför oss inte känner vad vi 

känt och upplevt. Vi kan inte utgå från att tro, utan genom observation fånga känslor och 

genom förnyad observation kan vi avgöra om det är ilska som den andra visar eller ett försvar 

mot den rädsla han inte vågar visa osv. Liksom kognition utan affektiv koppling inte leder till 

empatisk förståelse, åstadkommer inte heller enbart våra känslor att vi förstår någon annans 

upplevelse. I stället upplevs det att vi har känslan med den andre och kan inte nå den 

förståelsen utan här upprätthålls gränser mellan oss själva och den andre. Förmågan att skilja 

mellan det förflutna och det närvarande, mellan den inre och yttre verkligheten, mellan det 

egna jaget och den andre spelar stor roll i empati. Det krävs balans mellan affektiva och 

kognitiva bidrag till den empatiska förståelsen och en växling mellan observation och 

kännande, en process som till största del är medveten. Den psykopatiska beskrivningen av 
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empati med dess betoning av balans och växling mellan intellektuell och känslomässiga 

operationer är empati och kan sammanfattas på följande sätt enligt Holm (2002). 
 

1. Den känslomässiga upplevelsen kännetecknas av en plötslig kunskap om och förståelse av en annans 

människas känsloläge.  

2. Stora delar av den empatiska processen är för – eller omedveten, medan slutprodukten av den empatiska 

förståelsen är medveten. 

3. Empati är en jag process, den kommer i stånd genom olika jag funktioner. 

4. Processen kan indelas i en upplevande - affekt – och en intellektuellt värderande, realitetstestande - 

kognitiv – fas. 

5. En upprepad växling mellan den affektiva och kognitiva fasen sker. 

6. I den intellektuella värderande fasen ingår utformning och testning av hypotesen om den andres inre 

psykiska belägenhet. 

7. En kontrollerad regression äger rum hos subjektet, med vars hjälp denne kan få tillgång till för- 

omedvetna affekter, fantasier, associationer och perceptioner som utlöses av den andres känslomässiga 

tillstånd som ger information om detta. (Holm, 2002, s. 74) 

3.1.3 Empati och prosocialt beteende 

Öhman (2010) beskriver empati och prosocialt beteende i samsyn med Holm (2002) i tre steg. 

Det första steget (empatisk förståelse) är där du på något sätt tar till dig den andres signaler. 

Du observerar uttryck och signaler och fångar upp stämningen. Du använder dig av din 

känslomässiga kompetens, det vill säga hur väl du kan identifiera och skilja ut de olika 

känslorna och dess utryck av din kognitiva kompetens. Hur du tolkar den information du 

samlat utifrån tidigare erfarenheter och ditt sätt att tänka kring detta leder till att du kommer 

fram till hur du ska göra. Då man är inne på steg två i det (empatiska beteendet) så beslutar du 

dig för att göra eller inte göra, att säga eller inte säga. Hur du väljer att bemöta den andra är en 

del av denna fas. I steg tre (utvärderar) du och drar slutsatser av hur det blev utifrån den 

andres reaktion och omgivningens reaktion på ditt beteende. Motivationen att agera empatiskt 

eller handla prosocialt förstärks om omgivningen reagerar positivt. Reagerar den negativt eller 

inte alls minskar motivationen och det finns stor risk att utvecklingen av empatisk förmåga 

stannar av eller förtvinar.  
 

Vi kan alltså betrakta empati som en cirkulär självförstärkande process med följande faktorer: 

iaktta, tolka, handla och utvärdera. Med empatisk förmåga tillkommer också prosocialt 

beteende, att agera och handla utifrån inkännande förmåga. Det är en medfödd förmåga enligt 

Öhman (2010) men styrks och styrs av de vuxna i barnets omgivning. Allt det vi gör och 

säger påverkar barnet, men även det vi inte gör eller säger, vilket stärker eller försvagar den 

empatiska socialiseringen hos barnet. Barn med empatiska förebilder stärker sin sociala 

kompetens och självmedvetenhet medan barn som nonchaleras och kränks får ett annat 

beteende vilket är vad prosocialt beteende handlar om. Det kan både bromsas och stärkas 

beroende på det sociala klimatet som de lever i. Öhman (2010) poängterar att empati inte är 

konstant. Enligt henne finns det olika faktorer som mer eller mindre kan påverka 

empatiförmågan tillfälligt eller mer varaktigt, som bland annat biologiskt, hur man mår, egen 

sinnesstämning, framtidstro, temperament, kön, och avstånd men framför allt påverkas barns 

empatiutveckling av sociala-erfarenheter, kognitiva-processer och omsorgs-klimat.  
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Empati är ingen egenskap som utvecklas isolerat utan den utvecklas i relationer med andra. 

Det är kvalitéer i relationer som utvecklar empati enligt Öhman (2009). Vad kan man som 

pedagog göra för att stimulera barns utveckling av empatirelaterade känslor? Öhman (2009) 

beskriver att inom den emotionella inriktningen har särskild uppmärksamhet ägnats åt 

kopplingen mellan barns utveckling av empati och deras prosociala beteende. Med prosocialt 

beteende avser handlingar som hjälper eller stöttar en annan person, och de som barnet utför 

utan att förvänta sig någon yttre belöning i gengäld, ett hjälpbeteende. Barnets hjälpbeteende 

utvecklas genom olika faser enligt Öhman (2009). Dessa olika faser skiljer sig åt när det 

gäller källan till motivation. Under de första faserna handlar det om vad barnet förväntar sig 

att belönas för, respektive bestraffas för. Den sista fasen är sann alturism, dvs. oegennyttig 

kärlek till sina medmänniskor.  
 

Öhman (2010) menar att de första grundstenarna som gynnar barnets empatiutveckling, är 

god omsorgsmiljö där barn bemöts med respekt och inlevelse. Till barnen förmedlar vi empati 

genom att se deras behov, ge dem omsorg, mat, kärlek, trygghet och tillit samt att vi finns där 

även om de ibland får vänta. Men en god etisk omsorg handlar inte bara om att få sina behov 

tillfredställda utan lika mycket om hur vuxna bemöter barnen så de känner sig värdefulla, 

respekterade och delaktiga. God etisk omsorg skapas i ett klimat där barn utvecklar tillit till 

andra människor och tilltro till sitt egenvärde. Öhman (2010) anser att barn lär sig mest av 

empatiska förebilder och att pedagoger är förebilder när de möter barn, föräldrar och kollegor 

med respekt, ansvar och inlevelse som bjuder på sig själva och visar känslor samt med värme 

och tydlighet har tid att lyssna på barnet/barnen och tar dem på allvar. 

3.2 Samspel och kommunikation är grunden för empatiutveckling 

Enligt Vygotskij (1981) är det i leken som barnet utvecklar sitt abstrakta tänkande genom att 

vända objekt till mening. Den utvecklar även en vilja och självkontroll och bearbetar regler 

samt egen identitet, Barnet går in i andra roller i leken och bearbetar olika identiteter enligt 

Vygotskij (1981). Barn med uppmärksamhetsproblem har svårt med just dessa färdigheter 

enligt Strandberg (2006) och menar på att ur  Vygotskijs perspektiv är det inte avskärmandet 

och hindret som är vägen ur barnets problem utan barnet måste lära sig lekens metoder. Enligt 

Vygotskij (1981) så måste utvecklingens motor sökas i barnets interaktion med den vuxna 

världen, i familjen och i samhället i övrigt. I familjen och i skolan tillägnar sig barnet de 

begrepp och de handlingar som de vuxna använder. Genom att det finns skillnader mellan de 

vuxnas och barnets förmåga, lyfts barnet genom inlärning mot allt högre nivåer. Vygotskijs 

(1981) beskriver en social utvecklingsteori, där psykiska funktioner och de psykiska 

redskapen ursprungligen finns utanför barnet, men via interaktionen sker en internalisering, 

och på så sätt blir yttre relationer och verktyg till inre lärdomar.  
 

Öhman (2009) framhäver att människans lika värde och okränkbarhet är viktiga 

levnadsregler. Hon menar att barn som upplever regler för hur man ska vara tillsammans, som 

är någorlunda konsekventa och där regler är satta med resonemang och fasthet från de vuxnas 

sida, har ett fördelaktigare läge att utveckla empatisk kompetens än barn som upplever att de 

vuxnas regler är godtyckligt satta. Öhman (2009) beskriver när ett barn av någon anledning 

gör någon annan illa och den vuxne ingriper har barnet större möjlighet att utveckla sin 

empatiska kompetens om den vuxne hjälper det att rikta sin uppmärksamhet mot hur den 
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upplever situationen, hur sårad, ledsen eller kränkt den skadade känner sig. Det vill säga en 

vuxen som med uppmuntran, generositet och omtanke kan hjälpa barn att ta den andres 

perspektiv utan att moralisera. Utan man använder sig av frågor som ex. – Hur tror du att det 

känns för honom? En vuxen som genom makt och bestraffning försöker fostra barnet att 

uppföra sig, uppmuntrar helt andra egenskaper hos barnet. Öhman (2010) framhäver att 

pedagoger ska ta tillfälle till reflektion och ta barnens tänkande på allvar för att belysa att det 

inte existerar något rätt eller fel sätt att tänka. 

 

Johansson (2005) förklarar att då vuxna riktar fokus mot barnens agerande finns vissa 

aspekter av betydelse, som att man ska stödja barn i att lära sig förstå hur de kan agera för att 

stödja andra. Värdet av andras väl ska framträda i den etik pedagoger arbetar med, så att barn 

kan lära sig förstå andras känslor och behov av omsorg samt visa medkänsla. Pedagoger ska 

sträva mot att göra barn känsliga för andras känslointryck, behov och önskemål, likaså hur 

andra reagerar på deras beteende genom att lära barnen goda strategier. Johansson (2005) 

framhäver att pedagogerna ska arbeta med att lära barnen goda förhållningssätt i samspel med 

varandra. Då barn har åstadkommit kamrater smärta (psykisk och fysisk) understryker de 

vuxna att det också gäller att ge dem handlingsalternativ. Avsikten är att hjälpa barn att 

utveckla handlingssätt för vad de kan göra i stället. Barnen förväntas lära sig strategier som 

samtala, samarbeta och kompromissa, dela med sig, vänta på sin tur och respektera andras 

vilja. Barnen uppmanas även att gottgöra den skada de förorsakat sina kamrater exempelvis 

genom att be om förlåtelse.  
 

Johansson (2005) belyser arbetet med att lära barn att ta hänsyn till andra och enligt henne 

ingår det i pedagogers uppdrag att hjälpa barn i konflikter. Genom att hjälpa barnen i att 

utrycka vad de vill och att visa hänsyn till kamraten samt sätta sig in i och förstå andras 

känslor och önskningar. Pedagogerna resonerar med barn om det som sker, men påvisar också 

att strävan är att barn ska lära sig själva lösa konflikter genom att berätta egna samt lyssna på 

andras önskningar. Enligt Johansson (2005) kan pedagoger visa för barn relationer mellan 

individer och kollektivt intresse och att man ska ta hänsyn till hela gruppen och barns 

individuella behov. Ibland är gruppen viktigare än ens egna önskningar och ibland är 

individen viktigare, samtidigt måste man visa respekt för individen och gruppen. Nilholm 

(2006) klargör att varje barn och elev har rätt att mötas med respekt, bli sett och förstått och få 

använda sina erfarenheter och kunskaper samt få sina behov av särskilt stöd tillgodosedda. 

Lärandemiljöer ska dessutom präglas av gemenskap och delaktighet. 

3.2.1 Känslor och empati 

Öhman (2010) beskriver att i den empatiska processens första steg fångar du upp den andres 

signaler, stämningsläge och känslotillstånd. För att kunna göra det använder du dig av din 

känslomässiga och kognitiva förmåga. Empatiska processen sker i olika steg med iakttagelser, 

tolkning, handling och utvärdering och varje steg sker i en spiralliknande rörelse. Den verkar 

som en lång och omständig process när den ska beskrivas i ord. I verkligheten går det med 

blixtens hastighet som vi inte medvetet reflekterar över. Öhman (2010) framhäver att känslor 

kan göra oss uppmärksamma på behov, våra motiv och ge oss en vink om hur vi har det i våra 

liv. Som vuxen kan du göra en medveten analys på grundval av de känslor som dyker upp 

inom dig i det tysta. Det osynliga förblir osynligt för omgivningen om vi inte sätter ord på det. 
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Öhman (2010) anser att det är viktigt att sätta ord på sina känslor för att barn både ser och 

tolkar samvaron hos barn och vuxna. I leken och andra samspelsaktiviteter uppstår alltid 

situationer där känslor väcks till liv och kommer till utryck. Det kan vara glädje i att ha en vän 

att leka med och man måste förstå att man inte alltid får som man vill, vilket kan visa sig i 

form av irritation eller ilska.  
 

I samspelet mellan barn och vuxna dyker det alltid upp tillfällen då känslor spontant blir 

dialogens innehåll. Detta är guldkorn att ta reda på enligt Öhman (2010). Hon betonar vikten 

av att få sina känslor bekräftade. Enligt Öhman (2010) kan en känsla aldrig vara fel eller orätt. 

Den bara uppstår genom oss som ett budskap. De sätt eller handlingar vilket barnet uttrycker 

känslan, är något som fostran sätter gränser för och reglerar. När det gäller själva känslan 

finns det bara två lägen; antingen accepterar vi barnets känsla eller så diskvalificerar vi den. 

Ett barn ska aldrig behöva uppleva att den vuxne tar avstånd från barnets känsla, eller lika illa 

att bemötas med nonchalans eller likgiltighet. Om du inte erkänner barnets känsla eller 

manipulerar bort den från barnet är risken stor att barnets känsloregister begränsas allt för 

hårt, och att det inte lär känna sina egna känslouttryck. Det kan göra barnet till en ”empatisk 

mutist”, utan möjligheter att kunna leva sig in i sin egen eller andras känslor. Om du 

förmedlar till barnet: Jag ser dig som en individ, jag tillerkänner dig intigritet och egen 

identitet, jag ger dig rätt att känna och uppleva det du känner, samt ger dig rätt att bilda dig en 

egen uppfattning. Även om jag inte alltid tycker som du så har du rätt att tycka som du gör. På 

så sätt både respekterar och erkänner du barnets känsloupplevelse, det ökar barnets 

självkännedom och självkänsla. Det nyanserar och stärker barnets bild av sig självt, och ökar 

barnets möjlighet att iaktta och tolka andra känsloupplevelse.  
 

Hundeide (2006) beskriver; för att en positiv samspelsprocess ska komma igång krävs det att 

omsorgspersonerna ser barnet som en person och att de är medmänniskor med igenkännande 

känslor och avsikter. Utifrån detta kan du tolka barnets handlingar och aktivitet. På så sätt 

leds barnet in i en ”kulturell praktik” som gradvis leder till att utveckla de färdigheter och 

gemensamma förväntningar som förutsätts hos kompetenta deltagare i en kulturell 

gemenskap. Enligt Hundeide (2006) har barn har samma behov av frihet att handla på eget 

initiativ utifrån egna avsikter och ett behov av att bli älskat, förstått, inkluderat och respekterat 

som alla människor. Som medmänniska är du skyldig att behandla barnet på motsvarande sätt. 

Förutsättningen är att man har en sensitiv förmåga till medmänsklig inlevelser eller empati, 

och att denna förmåga används i förhållande till barnet i den aktuella situationen. 

3.3 Sociokulturellt sätt att se på empati 

Studiens teoretiska aspekt har sin ansatts i det sociokulturella perspektivet där Lev S 

Vygotskij (1869 – 1934) är forskaren bakom Sociokulturellt lärande. Han menade att inre 

processer och det som finns inne i huvudet har förgåtts av yttre aktiviteter tillsammans med 

andra med stöd av hjälpmedel och i specifika kulturella miljöer. Det är människans yttre 

aktiviteter som påverkar människans inre aktiviteter enligt Strandberg (2006). Vygotskij 

(2001) beskriver att tänkande och språket är nära förbundna men inte identiska, utan 

förhållandet är komplext. Sambandet etableras och utvecklas under barnets utveckling. Utan 

social kommunikation sker ingen utveckling av tänkande eller språket enligt honom. En av de 

viktigaste frågorna mellan tänkande och språk är förbindelsen mellan det intellektuella och 
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affektiva. Om man isolerar tänkandet från känslolivet, kan man inte förklara tänkandets 

uppkomst enligt Vygotskij (2001). Hundeide (2006) syftar till att barn kan utvecklas eller 

släckas i sin empatiska förmåga, det beror på omgivningens stimulans av att vara empatisk. 

Han menar att det sociokulturella perspektivet lägger vikt vid att barnets föds in i en social 

värld som är utformad av historia och kulturella processer som har existerat före barnets 

födsel och kommer att bestå efter dess död. Dessa kulturella och historiskt grundande former 

styr och utgör modeller för hur barnets utveckling kan ske. Det kan finnas flera vägar, 

stationer och vägskäl där barnet och omsorgspersoner har möjlighet att byta riktning och 

komma in på nya spår. Hundeide (2006) framhäver också omgivningens påverkan till vad ett 

barn blir utifrån uppväxtförhållanden i den kultur de lever i. 
 

Enligt Hundeide (2006) kommer det samspel som utvecklas mellan omsorgspersonerna och 

barnet att vara beroende av omsorgspersonernas ”naiva teori” och uppfattning av barnet, samt 

vad som är viktigt för dess utveckling. Det finns även biologiska och temperamentsmässiga 

skillnader hos barn som kan påverka. En del är aktiva och tar många initiativ medan andra är 

mer passiva. Enligt Säljö (2001 refererad i Hundeide 2006) kan detta få betydelse för de 

”svar” omgivningen ger. Det leder till att vissa samspelsrutiner eller diskursiva praktiker 

utvecklas, vilket så småningom kan stabiliseras i ömsesidiga kontrakt och gemensamma 

förväntningar på samspel. Det får direkta konsekvenser för barnets fortsatta utveckling och 

kompetens och för graden av utbyte. Detta kan ses som Vygotskijs uppfattning om samtalets 

”adressivitet”, det vill säga det att ett yttrande är både talarens och motagarens bidrag.  På så 

sätt blir barnet en medproducent i omsorgspersonernas yttranden som riktas mot det som 

”adressat” d.v.s. att vara anpassad till det som barnet antar att adressaten förväntar sig. 

 

Hundeide (2006) beskriver att det finns olika tolkningar av Vygotskijs begrepp ”zonen för 

möjlig utveckling” men för honom handlar det om att lägga stor vikt vid att se det positiva 

hos barnet, och inte peka ut eller leta efter det negativa. Hundeide (2006) menar att man 

avviker från de vanliga uppfattningarna och att man istället bör söka efter Zonen för möjlig 

utveckling i omsorgspersonernas uppfattning om barnet. Med det menar han att det är viktigt 

att förstå hur omsorgspersonerna ser på barnets eventuella ”brister” och huruvida 

uppfattningen präglas av resignation och hopplöshet. För att de antar att barnets kompetens 

eller patologi har slagits fast en gång för alla och att mycket lite kan göras för att förändra 

situationen. Eller så anser omsorgspersonen att det finns hopp – att det finns en zon för möjlig 

förbättring där de själva kan bidra till att förändra situationen och prestationen. Lika viktigt 

som omsorgspersonens uppfattning är om barnet är barnets uppfattning om sig själv. 

Upplever barnets en zon för möjlig utveckling hos sig själv? 

 

Enligt Hundeide (2006) och Strandberg (2006) så bygger barnet upp olika kontrakt som börjar 

med ett metakontrakt; en förhandling som barnet genom ”appropriering” gör det till sitt och 

en avhandling sluts och blir ett kontrakt av ett ömsesidigt avtal och en ömsesidig förståelse. 

Hundeide (2006) beskriver att barnet från början är en kulturell lärling. Det är genom väglett 

samspel som utveckling sker, barnets indikativ är betydande och utan stöd från en sensitiv 

omsorgsperson finns det begränsningar för hur långt barnets utveckling kan fortgå av egen 

kraft. Under sina första fem-sex levnadsår kan barnet frambringa det som har tagit 

århundranden att utveckla i en kulturell utveckling och civilisationsprocess. Som språk, 
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sociala koder, symboler och skriftspråk, samspelsformer, sätt att uppträda, gester, alla slags 

kulturella redskap och kunskaper. Hundeide (2006) kallar det vägledda samspel och det 

handlar om en vägledningsprocess som fokuseras på vardagliga uppgifter där 

omsorgspersonerna ger vägledningen som sker indirekt och utvecklas genom metakontrakt. 

Där använder man sig av diskursiva praktiker eller assisterad vägledning genom förmedling 

av anpassat stöd i tre olika typer av dialoger. Den fösta är emotionellt som handlar om 

interaktion/relationer mellan människor; den andra deskriptiv är utforskande och förstående 

för världen och den sista reglerande som är bemästrande av färdigheter, där normer och 

målsättning etableras. Det sker på olika sätt utifrån vilken typ av ”anpassat” stöd som ges och 

i samband med vilka konkreta problem eller uppgifter som ska lösas. 
 

1. Den emotionella expressiva dialogen: Den beskrivs som att man känner empatiskt med 

barnet och identifierar sig med barnets upplevelse. Om barnet gråter så blir man en del av 

barnets känsla, barnet blir en del av en själv. Det är interaktionen mellan mor och barn i 

den emotionella dialogens tidiga samspel som är viktigt för barnets utveckling. En ”zon 

för intimitet” det är i där den känslomässiga intoningen och igenkännandet samt 

deltagandet i barnets handlingar som känslor och signaler som detta tillstånd finns. 

Empatisk identifikation med spädbarnet finns inom omsorgspersonens som en 

förutsättning för sensitiv omsorg. Där man fastställer barnet som en person som hon kan 

identifiera sig med empatiskt. Det är viktigt att spädbarnet får uppleva detta för att själv 

utveckla empati enligt Hundeide (2006). 
 

2. Den meningskapande och utvidgade dialogen menar Hundeide (2006) är liknande med 

den emotionella dialogen. Den kräver också en sensitiv förmåga att anpassa sig till barnets 

uppmärksamhetsinitiativ och avsikter. Det sker naturligt när omsorgpersonerna har 

inlevelseförmåga och är empatiskt identifierade med barnet. När man är sensitiv och följer 

barnets initiativ i en leksituation kommer barnet naturligt att uppleva en gemensam 

uppmärksamhet. Omsorgspersonen och barnet koncentrerar sig på samma objekt i 

situationen och befinner sig då inom samma uppmärksamhetsfält. Det leder vidare till att 

man antingen beskriver det man ser så att ett utbyte skapas i beskrivning om meningen om 

upplevelsen tillsammans. Olika stilar präglar utvidgandet och det kan variera med social 

och kulturell bakgrund. Poängen är att man hela tiden följer och vägleder barnet genom 

empatisk identifikation med dess upplevelse, man befinner sig alltså inom zonen och 

upplever intentioner och intressen. Denna understödjande och utvidgade dialog är 

avgörande för barnets sociala, språkliga och kognitiva utveckling. Förutsättningen för att 

man ska kunna förmedla mening är att man är med barnet och har gemensamt fokus. Det 

är grundat på uppmärksamhet och en förståelse för hur barnet tolkar och upplever 

situationer, vilket innebär att den vuxne måste gå in i barnets betydelsevärd. Man tar 

barnets initiativ och yttranden och upptäcker sammanhang som ger dem mening och mål. 

Hundeide (2006) beskriver att när man har skapat gemensamma sammanhang benämner 

omsorgspersonen barnets upplevelse och initiativ genom att antingen benämna och 

beskriva de objekt som man fokuserar på eller demonstrerar hur de fungerar. Barnet gör 

ett yttrande i ”handlingskontext” som det de känner igen. Inom forskning kallas det 

”episoder av gemensamt engagemang” för barns utveckling. Det finns forskning som visar 

att gemensam involvering med utvidgning och distansering är den viktigaste faktorn för 
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att främja barnets intellektuella utveckling och är avgörande för barnets sociala, språkliga 

och kognitiva utveckling. 
 

3. Den tredje dialogen, enligt Hundeide (2006) är den reglerade och handlar om att ge 

barnet anpassat stöd för att gå vidare i aktiviteter utan att ta bort initiativet från barnet. Det 

sker genom antydningar, demonstrationer och ledande kommentarer. Det kallas 

”Scaffolding” eller anpassat stöd enligt Hundeide (2006) som om handlar om att hjälpa 

barnet mer reflekterat och strategiskt än tidigare. En annan typ av reglering är att man 

riktar utmaningen över barnets kompetensnivå, men det krävs att man är känslig för 

barnets uppmärksamhetsfokus, avsikter och kapacitet. Utöver reglering i barns aktivitet 

finns även reglering som gränssättning. Här är det viktigt att skilja positiv och negativ 

gränssättning. Om barnet söker negativ uppmärksamhet som våld, egoism och 

hänsynslöshet mot andra dvs. är trotsigt och utåtagerande beror det på att det behöver 

uppmärksamhet. För att vända en sådan utveckling krävs det att omsorgspersonerna visar 

positiv uppmärksamhet och bekräftelse när de handlar korrekt. Till skillnad från negativ 

gränssättning med att skälla ut barnet så görs en positiv gränssättning i en atmosfär av 

vänlighet och ömsesidig respekt. Man förklarar varför vissa saker inte är tillåtna och 

varför vissa förbud är nödvändiga. Man förhandlar och enas om regler och 

konsekvenserna av att bryta dessa och ser till att saker genomförs vilket innebär att 

tydliggöra handlande och konsekvenser. Induktion gör två saker som andra 

disciplintekniker inte gör; den riktar barnets uppmärksamhet mot offrets smärta eller 

negativa upplevelse och gör det tydligt för barnet. Därmed involveras barnets empatiska 

förmåga och den används som en medspelare genom att aktivera alla hans eller hennes 

empatiska mekanismer. 

3.4 Vad kan bromsa den empatiska utvecklingen 

Johansson (2005) beskriver Piaget 1896-1980 teori som tyder på att det lilla barnets tänkande 

är karakteriserat av egocentriskt tänkande, vilket innebär att barn tar för givet att andra ser 

omvärden som de själva. Enligt Piaget (2008) är detta ett hinder för moral hos det lilla barnet, 

att göra gott är i första hand att lyda vuxna enligt honom. De finns pedagoger som fortfarande 

lever med denna teori vilket genererar att vuxna inte reflekterar eller förstår hur de ska 

handskas med situationen när barn stödjer eller kränker varandra enligt Johansson (2005). 

Vissa vuxna poängterar att barnen är för små för att förstå etiska frågor mm. Sanktioner och 

skuldbeläggande är också strategier av pedagoger för att lära barn etik. Pedagoger kan ibland 

mer eller mindre avsiktligt hindra barn att stödja varandra i konflikt enligt Johansson (2005). 

Följden kan bli att individualitet, konkurens och den starkes rätt uppmuntras. Pedagoger 

använder sig av liknande agerande om de ogillar vissa beteende hos barnet/ barnen. Barn kan 

fördömas och uteslutas ur gemenskapen och då kan det finnas en risk att bestraffning blir 

barnets etiska lärande och då kan skuld lika gärna leda till kränkning enligt Johansson (2001).  
 

I vissa samanhang ser inte pedagogerna sin roll i att vara förebilder och kan inte reflektera i 

sitt agerande enligt Johansson (2001). Hon fortsätter att i ställe läggs fokus på barnet eller 

barnens fel och brister, det är de som ska korrigeras. Etik blir således något som barn har eller 

saknar. När omsorgspersonernas uppfattning om barnet är negativt och begränsat kan följden 

bli att misshandel och övergrepp lätt kan ske. Detta eftersom den naturliga 
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empatimekanismen som styr föräldrarnas beteende gentemot barn är en avsaknad och barnets 

empatiska förmåga är i olag enligt Hundeide (2006). Han beskriver negativa definitioner och 

kontrakt i förhållandet till barnet finns både hos fattiga familjer som lever under hög stress, 

och hos välställda hem i västerländska industrisamhällen där barnen upplevs som ett problem 

och ett hinder, för föräldrarnas karriärer. Under sådana omständigheter kan negativa och 

förtingligande definitioner av barnet utvecklas och det kommer då att ske ett känslomässigt 

tillbakadragande och distansering från barnet.  

 

Holm (2002) skriver att sociala faktorer spelar stor roll för utvecklingen av empati och att 

emotionellt missanpassade barn släpar efter i utvecklingen av kunskap om regler för hur 

känslor visas och hanteras. Familjens emotionella klimat påverkar interaktionen inom 

familjen. Diskussion om känslor, inre tankar och föräldrarnas engagemang påverkar barns 

förståelse av omgivningen. Holm (2002) beskriver hur barn påverkas som är uteslutna ur 

kamratrelationer. Barnet tappar tillit till omgivningen likaså självvärdet och upplevd 

kompetens; de får svårt att anpassa sig och utvecklingen och påverkas socialt samt 

kunskapsmässigt. Johannessen (2006) framhäver att vissa barn med socioemotionella problem 

beskrivs som att de är hänsynslösa, egocentriska samt saknar medkänsla och omsorg om 

andra. De visar ingen större känslomässig inlevelse i andras situationer och klarar inte av att 

bedöma andras sociala och emotionella tillstånd eller sätta sina egna behov åt sidan. Denna 

form av bristande social känslighet kan komma till utryck i hur barn tar hand om varandra 

samt tröstar och hjälper andra och hur mycket de låter andra bestämma och i vilken 

utsträckning de klarar av att kompromissa för att sociala livet ska flyta lite bättre. Barn som 

inte klarar detta blir inte populära lekkamrater, men det är nödvändigt att göra undersökningar 

för att ta reda på i vilken utstäckning barnet klarar av detta, eller om förmågan saknas helt. 

Johannessen (2006) hävdar också att medfödda sociala och emotionella egenskaper utvecklas 

och påverkas i relation med andra. 

3.5 Forskningsteorier i barns empatiska utveckling 

Piaget (2008) hävdade att små barn innan fyra års ålder inte kunde förstå eller se ur någon 

annans perspektiv än sitt eget, vilket teorin om barns egocentriska tänkande grundar sig på. 

Piaget har utvecklat en indelning av barns utvecklingsstadier och menar på att det kollektiva 

tänkandet genomsyrar barnets värld från den stund det börjar handskas med språket och 

menar på att barn först vid sju års ålder har en avgörande vändpunkt i den psykiska 

utvecklingen, både vad det gäller intelligens eller känslolivet och även de sociala relationerna. 

Han beskriver det så här; att former bildar fullbordan av de verk som grundlagts under den 

förgående perioden och ger en stabilare jämnvikt samtidigt som de inleder en oavbruten rad 

av psykiska nykonstruktioner. Det är först här den sociala och intellektuella respektive 

affektiva aspekter utvecklas hos barnet. Piaget (2008) framhävde att barnet skiftar 

uppmärksamhet från en aspekt till ett objekt eller situation till en annan aspekt i utvecklingen 

bort från ett egocentriskt tänkande. Vygotskij (1981) utrycker att Piagets paradox visar sig 

vara skenbar och illusorisk motsättning.  Han fortsätter ”med utgångs i våra experiment kan vi 

slå fast att de strukturella och funktionella säregenheterna i det egocentriska språket tilltar 

med barnets utveckling”. 
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Öhman (2009) ifrågasätter Piagets teorier om barnets egocentriska tänkande, och att barnen 

utgår från sig själva i sitt tänkande enligt honom, vilket hon inte håller med om. Holm (2002) 

beskriver även att under 1900-talet betonades inom socialpsykologin den kognitiva aspekten 

med rolltagande som en utgångspunkt. Det var framför allt Mead (1934 refererad i Holm) 

som varit den mest framträdande för den riktningen inom socialpsykologi som kallades 

symbolisk ”interaktionism” och lyfter fram individens utveckling i ständig interaktion med 

omgivningen. Enligt Holm (2002) var det individens tolkningar av verkligheten - inte 

verkligheten i sig som styr upplevelsen och verkligheten. Mead såg barnets rolltagande 

förmåga som nyckeln till social och etisk utveckling med empati eller social intelligens. Detta 

kan beskrivas som förmågan att ta den andres roll och sätta sig in i den andres ställe och vara 

medveten om sin egen person samt bli involverad i förmågan att se sig själv ur andras 

perspektiv. 

Enligt Sommer (2005) har kreativa forskare utvecklat stadier som heuristiska modeller som 

gör det möjligt att kategorisera olika utvecklingsperioder, men denna kunskap har på 

outgrundliga vägar efter hand överförts till att inte gälla som verkliga lagbundna steg i en så 

kallad normal utvecklingen som kan stämma till viss del på vissa områden och i en viss 

kultur. Utvecklingsplanen regleras såväl av mognad som dynamiska anpassningsprocesser. I 

Sommer (2005) framhäver att det finns nyare forskning och samhällsvetenskapen har efter 

hand slutat att betrakta den historiska, sociologiska och filosofiska teknologin som ett 

perspektiv som kan förklara utvecklingsprocesser. Bilden präglas i allt högre grad av 

utvecklingen i en öppen karaktär och en försiktig tolkning av denna utveckling. Det finns 

många orsaker till att stadiemodellerna har förlorat grund i den internationella 

utvecklingspsykologin. På mer än trekvarts sekel har de inte kunnat uppfylla sitt prediaktiva 

löfte om samband med senare psykopatologi. Det har gett upphov till nya idéer och har blivit 

allt mindre övertygande och intressanta. Kognitiva stadiemodeller, som huvudsakligen gäller 

barnets möte med den livlösa fysiska världen och Jean Piagets teori är emellertid otillräcklig 

för att begreppsligt fånga möten med den komplicerade socioemotionella värd som består av 

självet och andra. 

 

Johansson (2001) gjorde en studie 1995 på 19 barn i ålder ett till tre år för att se på hur barn 

förhåller sig till varandra. Studien visade på att barn på olika sätt och i olika samanhang kan 

förstå andras situation och agera för att förändra tillvaron för andra. Hon kom även fram till 

att små barn kan skapa lustfyllda situationer för att glädja andra och att de försökte hjälpa 

varandra med det de är med om. I denna studie lyftes framför allt det kroppsliga samspelet 

fram vilket i sig visar på empati enligt Johansson (2001). Med denna upptäckt fick hon 

bekräftat att Piagets tidigare teorier att barn är egocentriska inte stämde i dessa samanhang. 

Lökken (2008) framhäver toddlarkulturens socialutveckling och menar på att pedagogerna 

genom att tolka barnens kroppsspråk och gester upptäcker barnens förmåga att visa empati 

långt före språket har utvecklats. Lökken (2008) beskriver det som en Intonation som Stern 

kallar det, det är en kroppslig förmåga i form av rörelser och minspel som används av små 

barn. Johansson (2005) framhäver att hon ser paralleller med sin forskning och Martin 

Hoffmans (1987) teorier där han framhäver att det finns en relation mellan empatiska känslor 

och moral. Empatins ursprung är enligt dem biologiskt betingad. Johansson (2005) menar på 

att empati är ett känslomässigt svar, mer relaterat till någon annans situation än den egna. 
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Barns medvetenhet om andras existens samanfaller med utveckling av empati och empatiska 

utryck. I den första fasen skiljer inte barnet sig själv från andra. Barnet upplever obehag av 

andras obehag, dock utan att förstå deras inre tillstånd. Gradvis förändras känslan från att 

främst fokusera på sig själv till en känsla av omsorg om den andre. Genom inlevelser i den 

andres upplevelse, att känna en liknande känsla som den som är utsatt så utvecklas moral. 

Relationer mellan empatiska känslor och moral är emellertid omdiskuterade. 
 

Brodin och Hylander (2002) utgår också från Sterns teorier om barns utveckling av det 

känslomässiga samspelet med omgivningen. Enligt dem startar empatiutvecklingen redan vid 

födseln eftersom det är då den mellanmänskliga dialogen börjar med modern. Enligt Brodin 

och Hylander (2002) så anser Stern att barn redan vid födseln kan kommunicera med andra 

bl.a. genom mimik och påbörjar sin sociala kompetens redan då. Han anser att barn tidigt vill 

dela känslotillstånd med andra vilket är det mest gynnsamma delen av intersubjektiv 

relatering. Stern benämner detta fenomen som intoning vilket innebär att barn läser av 

varandras känslotillstånd och ger tillbaka det på ett närliggande sätt. Enligt Brodin och 

Hylander (2002) är det i det vardagliga känslomässiga samspelet med omgivningen som 

barnet grundlägger sin självkänsla, sociala kompetens och empati. Genom observationer från 

förskolans vardag har författarna upptäckt att barn tidigt visar medkänsla och empati med 

andra och även blir sams efter konflikter. Vardagens alla möten med vuxna och barn påverkar 

barnets empatiutveckling och sociala kompeten. 
 

Sommer (2005) beskriver att det har gjorts försök att ersätta stadiemodellen med andra 

modeller. Han beskriver att i stället för att betrakta förändringarna som ett förlopp genom 

olika stadier, betraktas utvecklingsprocessen i den dynamiska systemmodellen som 

utvecklingsgrenar av ett förgrenat nätverk. Modellen för utvecklingen förgrenar sig i olika 

riktningar men med vissa förbindelser. En viss del indikerar en given potentiell kompetens 

och placerar individen på en bestämd plats i utvecklingsförlopp inom var och en av de 

utvecklingsmässiga områdena – den fysiska, kognitiva, emotionella och sociala. 

Förgreningarna visar viktiga och möjliga variationer av utvecklingsvägar. De tvärgående 

grenarna visar att man kan ändra kurs och indikerar att viktiga utvecklingsmässiga 

förändringar kan äga rum. Nätet utvidgar sig samtidigt som barnet blir äldre. Detta innebär att 

barnets fysiska, emotionella, kognitiva och sociala kompetens blir mer komplexa. Om man 

under småbarnsperioden befinner sig i nedre grenen, blir det med tiden allt mindre sannolikt 

att man gör en omvändning och går över till övre grenen enligt Sommer (2005). Han 

beskriver det ”transaktionella förloppet” som en fortskridande process, där varje avsänt 

budskap och svar påverkar.   
 

Sommer (2005) fortsätter att förklara ”transaktionella processen” är sammanbunden i 

konkreta personliga relationer och i samvaro mellan barnet och andra människor. Han hävdar 

att barnet gradvis tillägnar sig kulturell kompetens genom erfarenhet och i samspelet 

utvecklar en känsla för social struktur och i ökad grad upplever barnet mening i social praxis. 

Individen är en aktiv tolkare som lär och kontinuerligt utvecklar kompetens i syfte att förädla 

det sociala deltagandet. Utvecklingen från födsel till en erfaren deltagare i sociala och 

kulturella aktiviteter kräver att barnet under sin uppväxt involveras i såväl personliga som 

sociala och kognitiva erfarenhetsprocesser. En första enkel beskrivning av 
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utvecklingsprocessen handlar om att förklara för barnet och gradvist tillägna de i social och 

kulturella kompetenser. Människor i samvaro påverkas kontinuerligt av varandras handlingar, 

samtidigt som den sociala bilden utvecklas. Detta sker redan från födseln i det tysta 

ögonblicket när barnet får kontakt med omgivningen till den utvecklade dialogen med 

tonåringen. Uppmärksammade iakttagare kommer att se att barn ex. i leken konstant övar och 

prövar sitt tillägnande av social struktur (Sommer, 2005).  
 

Vygotskij (1981) påvisar i sin forskning att då det finns en imaginär situation i leken så finns 

även regler. Han menar på att leken tränar barn på olika sociala regel och beteende då de intar 

olika roller och med rollerna följer det olika regler och beteende hos barnet som samstämmer 

med rollfiguren. Varje imaginär situation innehåller regler i dold form och varje lek med 

regler innehåller en imaginär situation i dold form Vygotskij (1981). Enligt Sommer (2005) 

kan man se det som då en vuxen tränar för en pjäs-kompetens som inte bara ska förvärvas 

utan utvecklas, underhållas och förbättras. Att studera kompetenser innebär enligt Sommer 

(2005) att iaktta vad barn normalt och rutinmässigt involveras i och företar sig i 

vardagaktiviteter och utrycka dessa aktiviteter i handling i form av begrepp. Man ska utforska 

barnets samspel med samtliga mänskliga aktörer i dess konkreta tillvaro och värdera barns 

kompetenser mot bakgrunden av deras sociala och kulturella sätt att fungera. Sommer (2005) 

beskriver att det samtidigt finns ett ökat behov av att kunna skapa perspektiv och inte 

fackområden.  
 

Enligt Sommer (2005) är mångfald i ett rimligt konsekvent mönster av paradigm och teser. I 

boken Barndomspsykologi beskriver han nio teser som handlar om utvecklingsmöjligheter 

och att de är kontext grundad på barnets kultur som de lever i. Kulturmedvetande och 

handlingar är inte åtskilda fenomen utan ömsesidig samverkan. Barnets tänkande, känslor och 

sociala samspel blir en integrerad del av att studera olika aspekter av social och kulturell 

praxis. Utvecklingsprocessen kan antingen underlättas eller bromsas av ett komplicerat 

samspel mellan kulturella förhållanden, sociala interaktioner och det enskilda barnets 

möjligheter och begränsningar”. 

3.6 Styrdokument/Lagar och förordningar  
I Förenta nationerna (FN, 2006) i barnkonvention artiklar står det skrivet om barns rättigheter. 

Det är UNICEFs uppgift att kämpa för att den följs. Regeringen har skrivit under 

barnkonventionen och vi är skyldiga att följa dess riktlinjer och dess artiklar. Dock har inte 

konventionen lagstadgats i Sverige ännu. 

 

I artikel 2 (FN, 2006) står det att: Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje 

barn de rättigheter som anges i konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnet, dess 

föräldrar eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 

åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning 

i övrigt. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet 

skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, 

vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. 

 

Artikel 19 (FN, 2006) behandlar att: konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga 

lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot 
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alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada, övergrepp, vanvård eller försumlig 

behandling, misshandel och utnyttjande.  

 

Artikel 29 (FN, 2006) lyfter att konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall 

syfta till att: utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag, fysisk och 

psykisk förmåga. Utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 

friheterna samt för de principer som fastställs i Förenta nationernas stadga. Utveckla respekt 

för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden, för 

vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden, för kulturer som skiljer sig från 

barnets egen. Förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle och i en anda av 

förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk samt 

respektera etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkning. 

Utveckla respekt för natur och miljön. 

I Skolverkets läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2011 b)  uttrycks att värdegrunden 

och det etiska förhållningssätt som ska prägla förskolan är omsorg om och hänsyn till andra 

människor, liksom rättvisa och jämställdhet. Samt att egna och andras rättigheter ska lyftas 

fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst 

genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningsätt påverkar barnens förståelse och respekt 

för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Vuxna är viktiga 

som förebilder och att grundläggande värden och värderingar tydliggörs i den dagliga 

verksamheten. 
 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra 

människors situation, samt vilja hjälpa andra. 

 Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem bearbeta konflikter samt reda ut 

missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 

 Förskolan ska ansvara för att varje barn respekterar, tillgodoser och får uppleva sitt egenvärde. 

(Skolverket, 2011b s. 8) 

 

”Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig, funktionsnedsättning eller annan kränkande 

behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra 

utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadsätt. Barns 

behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar som livsfrågor med andra ska stödjas” 

(Skolverket 2011b s.4) 

 

Det framkommer även i Skolverkets Läroplan för grundskolan, Lgr 11 (Skolverket, 2011c)  

som uttrycker att tendenser att diskriminera eller annan kränkande behandling på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning ska motverkas. Vidare skrivs det att skolan skall 

gestalta och förmedla värden som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta. Alla människors egenvärde ska respekteras och elever ska utveckla 

förmågan att leva sig in i andras människors situationer och förstå dessa. Utveckla en vilja att 

handla med deras bästa omtanke. Skolan ska främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse och tillsammans ska man utveckla sig in i andras villkor och 
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värderingar. Det är även viktigt att bli medveten om den egna delaktigheten i det 

gemensamma kulturarvet vilket genererar i en trygg identitet. De grundläggande 

demokratiska värderingar som svenska samhället vilar på och respekt för de mänskliga 

rättigheterna ska utbildningen förmedla och förankra. 

3.6.1 Värdegrund 

Skolverket har gett ut en bok som handlar om förskolans och skolans värdegrund – 

förhållningsätt och metoder (Skolverket, 2011a). Där redogörs för värdegrunden och hur vi 

pedagoger ska förhålla oss till dess etiska värden, utveckla vårt arbete med värdegrunden i 

verksamheten samt om pedagogers förhållningsätt och uppgiften att vara förebild. En 

värdegrund är en viktig del i arbetet med barns empatiska utveckling. Både läroplaner, 

konventionen och värdegrunden återger att barnen har en rättighet att vara delaktiga i 

värdegrundsarbetet som är grunden för att barn förstår sig själva och sina handlingar. Vidare 

beskrivs det att vuxna är förebilder som ger barnen trygghet i sin vardag och i sitt eget jag, 

vilket genererar i att barnen utvecklas och är nyfikna i leken och lärandet. Detta utgör grunden 

för att som person kunna vara en del av samhället. Orlenius (2010) redovisar i sin bok 

Värdegrunden - finns den? som är baserad på våra läroplaner och styrdokument för skola och 

förskola. Värdegrunden kom till dels från skolforskares studier och av politiska 

kompromisser. Det är ett resultat av idéströmningar som ligger i tiden och med allmänt 

uttalade behov. Det framkom i boken Skolans värdegrund – förhållningssätt och metod 

(Skolverket, 2011a) att det finns flera undersökningar som visar att det finns brister i 

värdegrundsarbetet i skolan och förskolan. Undersökningarna visar på att värdegrundsarbetet 

sker vid särskilda tillfällen och skiljt från den vardagliga verksamheten. Orlenius (2010) 

framhäver att de förskolor och skolor som lyckas med värdegrundsarbetet är de som jobbar 

med demokrati och mänskliga rättigheter samt förhållningssätt. Förhållningsättet bygger på 

grundläggande demokratiska värderingar och genomsyrar hela verksamheten under hela 

dagen i undervisning i alla formella och informella möten och aktiviteter. 
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4 Metod 
Studien utgår från kvalitativa intervjuer med postmodern tolkning med förskolärare där ämnet 

handlar om barns empatiska förmåga. I detta kapitel presenteras metoden som valts, med 

rubrikerna metodval, urval av intervjupersoner, utrustning under intervjuerna, etiskt 

ställningstagande, hur material bearbetats samt validitet och reabilitet av forskningen och 

kritiska ställningstaganden av metoden.  

4.1 Metodval 

Valet av metod är beroende av syftet och frågeställningar. I denna studie är det förskoläranas 

syn på bans empatiska förmåga i fokus. Jag utgick från en halvstrukturerad livsvärlds intervju 

av Denscombe (2009) som söker få beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld i syfte att 

tolka beskrivna fenomenets mening, undersökningen och är kvalitativ. Som studieteknik 

använde jag mig av en postmodern tolkning av Kvale och Brinkman (2011) vilket enligt dem 

har fokus på hermeneutik och pragmatism? I Den kvalitativa forskningsintervjun försöker du 

förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel och utveckla mening ur deras 

erfarenhet, samt avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna. 

Syftet med studien är att försöka förstå och tolka de uppfattningar förskollärarna uttrycker om 

barns empatiska förmåga idag och se om de samstämmer med litteraturen. Formen på 

intervjun är även av den personliga karaktären där intervjuaren och den intervjuade möts men 

samtidigt finns det möjlighet att göra förändringar vad det gäller frågornas form, 

ordningsföljd, om det behövs för att följa upp specifika svar. Tonvikten ligger på de 

intervjuade som utvecklar sina synpunkter. 
 

Syftet med intervjun är att klargöra begreppet empati och se om förskolärarna använder sig av 

sociokulturellt lärande. Hur de lär ut och förmedlar empati till barnen? Om förskolärarna ser 

en pedagogisk utveckling av barns empatiska förståelse? Enligt Kvale och Brinkman (2011) 

så är frågorna i begreppsintervjuer att utforska innebörden av centrala termer samt deras 

positioner och kopplingar i ett nätverk av begrepp. Det kan även innefatta en form av 

gemensam strävan att avslöja fenomen enligt Kvale och Brinkman (2011). 
 

Enligt Kvale och Brinkman (2011) så bygger hermeneutiska principer på tolkningar av 

humanvetenskapliga texter av samhällsvetenskapens studieobjekt: Människan är en 

självtolkande, historisk varelse som hämtar sina förståelseformer i traditionen och historien. 

Av hermeneutiken kan kvalitativa forskare lära sig att analysera sina intervjuer som texter och 

till exempel se bortom intervjusituationens här och nu och ägna uppmärksamheten åt den 

kontextuella tolkningshorisont som förmedlas genom historien och traditionen. Finns det ett 

samband i teori, praktik och intervjuerna? Palmer (1969 refererad i Kvale & Brinkman 2011) 

beskriver pragmatism som filosofisk ståndpunkt, med sin centrala föreställning att språket och 

kunskapen inte kopierar verkligheten utan är ett redskap med vilka man hanterar en 

föränderlig verklighet, som har fått en framträdande plats i den postmoderna epoken. Av 

pragmatismen kan intervjuforskare lära sig att fokusera på de praktiska aspekter och på frågor 

av värde och etik som väcks genom deras forskningsresultat. Till hermeneutiken och 

pragmatism tillkommer också fenomenologiska och dialektiska perspektiv som viktiga 

filosofiska referensramar enligt Kvale och Brinkman (2011). Som även beskriver att i 



  

19 

 

postmodernt förhållningssätt till intervjuande lägger man fokus på intervjun som 

produktionsplats för kunskap och på intervjuns språkliga innehåll och interaktion av aspekter, 

inklusive skillnader mellan muntliga diskurser och skriven text, och de berättelser som skapas 

i intervjun. Kunskap finns varken inuti i en person eller ute i världen utan existerar i 

relationen mellan personer i världen.  

 

Metoden innefattar fyra teorier; sociokulturell teori, pragmatism, fenomenologiska samt 

konstruktivistiska teorier. Den sociokulturella teorin baseras på kommunikation, det vill säga 

muntlig, skriftlig och språklig praxis. Den fenomenologiska baseras på sättet att utrycka sig 

på både muntligt och i text. Den pragmatiska handlar om handling, hur det som görs med 

handling beskrivs och hur det förklaras i texter och det som jag uppfattar och analyserar. 

Konstruktivistiska handlar om mitt erfarande i analys och reflektion av text, baserad på 

likheter och olikheter i förhållningssätt, kommunikation och handling, vilket är grunden för 

min forskning. 
 

Kvale och Brinkman (2011) menar att det finns tolv aspekter av den kvalitativa 

forskningsintervjun. Dessa är livsvärld, mening, det kvalitativa, det deskriptiva, det specifika, 

medveten naivitet, fokusering, mångtydlighet, förändring, känslighet, mellanmänskliga 

situationer och positiv upplevelse. Vilket jag hade med mig och var insatt i vid intervjuen. 

Kvalitativa forskningsintervjun baseras på att bearbeta ord och inte siffror och statistik som 

den kvantitativa. Den kvalitativa intervjun har en precision i beskrivningen och logisk 

följdriktighet i tolkningen av mening vilket motsvarar exakthet i de kvantitativa måtten enligt 

Kvale och Brinkman (2011). 
 

Den främsta uppgiften för mig i studien var att söka svar och kategorisera svaren utifrån olika 

utgångsvinklar, genom att undersöka bakgrund och resultat samt jämföra historik, teori och 

praktik. Vid intervjun begärde jag omfattande redogörelse för specifika situationer och 

händelser som handlar om synen på empati och riktade öppna frågor. För att få fram 

dimensionerna som förskollärarna värderar utifrån dess livsvärld, upplevelser och bakgrund. 

Jag är medveten om att motsägelser kan förekomma på grund av tidigare forskning och nutida 

forskning samt teori och praktik, vilket kommer tydligöras och synas i resultatet och genom 

didaktiska analysen i empirin. Jag var medveten om att förskolärarna kunde komma med 

andra tankar som kan vara en läroprocess både för mig som intervjuare och för 

intervjupersonen genom frågeställningar som väcker tankar i dialogen. Man kan få olika 

påståenden om samma tema både i teorin och vid intervjuandet enligt Kvale och Brinkman 

(2011) vilket enligt dem kan bero på många olika perspektiv och erfarenhetsvärldar. Analysen 

och följfrågor kan ge svaret i sådana fall. Intervjun är ett utbyte av synpunkter där kunskap 

konstrueras i interaktion mellan två människor vilket kan påverka svaren. Personliga 

intervjuer har flera fördelar enligt Denscombe (2009). En av fördelarna är att intervjun 

härstammar från en säker källa (den intervjuade) vilket förenklar att lokalisera speciella idéer 

som kan visa sig under intervjun. En annan fördel med denna intervjuform är att intervjuaren 

endast har en människas idéer att sätta sig in i och utforska åt gången, och vid den skriftliga 

samanställningen av ljudupptagningen hör man bättre vad en person säger på inspelningen, än 

om fler pratar samtidigt som t.ex. vid en gruppintervju. 
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4.2 Urval 

Urvalet av förskolan skedde genom fältstudie och observationer där jag såg på hur förskolan 

jobbar med barns empatiska förmåga. Kvale och Brinkman (2011) hävdar att om man vill 

studera människors beteende, deras samspel med sin omgivning, ger observationer och 

informella samtal under fältstudien mer giltig kunskap än om man bara frågar 

undersökningspersonerna. Förskolans pedagogik baseras på Reggio Emilias och de utgår från 

ett sociokulturellt lärande. De intervjuade förskolärarna utbildade sig under tiden Piagets 

teorier var den framhävande pedagogiken (tabell 1). De har samarbetat med en pedagogista 

under en tvåårsperiod i sitt utvecklingsarbete och utgår från läroplanen och uppdaterar sig 

genom litteratur och forskningsrapporter för att utveckla lärandet. Förskolans avdelningar är 

åldershomogena från ett till sex år ålder. Förfrågning om intervjuer har skett via telefon, mail 

och personlig kontakt med förskolechefen och en förskollärare som utsåg de som skulle 

intervjuas.  
 

Tabell 1. Beskriver förskollärarnas examinationsår och arbetslivserfarenhet. 

Befattning  Examen  År i yrket 

Förskollärare 
75 32år 

Förskollärare  
79 36år 

Förskollärare  
80 32år 

Förskollärare  
80 32år 

Förskollärare  
90 23år 

      

De fem förskolärarna som deltar i intervjuerna arbetar på olika åldershomogena avdelning 

med barnen från 1år till 6år.  

4.3 Utrustning  

Det vanligaste sättet att registrera intervjuer för dokumentering och analys är att använda ljud 

eller filmupptagning, genom att föra anteckningar eller helt enkelt genom att komma ihåg 

enligt Kvale och Brinkman (2011). Jag använde diktafon, penna och papper för anteckningar 

och anser att det ger en frihet att koncentrera sig på ämnet. Orden, tonfallet, pauserna och 

dylikt registreras i en permanent form som kan återanvända för omlyssning. Diktafonen är ett 

bra verktyg för att få en så realistisk bild som möjligt inför samanställningen enligt Kvale och 

Brinkman (2011). Förutsättningen för att få en bra ljudinspelning är att man spelar in och 

lyssnar av diktafonen före intervjun och att man samtidigt lyssnar av eventuella störningar av 

olika slag i bakgrunden. Enligt Denscombe (2009) bygger intervjumetoden på att den 

intervjuade känner sig avslappnad att tala fritt utan att uppleva hämningar. 

4.4 Validitet och reliabilitet 

I stort sett är vi alla överens om vad empati är. Vi bedömer människors beteende som mer 

eller mindre empatisk. Men vad är empati egentligen? Kvale och Brinkman (2011) beskriver 

när man söker fastställa validiteten – det vill säga om en undersökning undersöker vad den 

försöker undersöka. Olika frågor om vad och varför i förhållandet till intervjutext leder till 

olika svar på hur man ska validera tolkningar, validitet är inte bara en fråga om metod. När 
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man angriper de metodologiska frågorna om validering växer teoretiska frågor om arten av 

det fenomenet upp som undersöks. Svårigheten att validera kvalitativ forskning behöver inte 

bero på någon inneboende svaghet i kvalitativa metoden, utan kan tvärtom bygga på deras 

enastående förmåga att spegla och ifrågasätta den undersökta sociala verkligheten i alla dess 

sammansatthet. Frågan om validitet hänger på forskningsfrågan ”vad”. I hermeneutiska 

tolkningar blir frågor som ställs till en text helt avgörande. Syftet med den hermeneutiska 

tolkningen är att erhålla en giltig och gemensam förståelse av mening i text. Begreppet ”text” 

omfattar även diskurser och till och med handlingar. 

4.5 Forskningsetiska aspekter 

Vid insamling av data har forskningsetiken tagits i beaktande genom att respektera 

deltagarnas rättigheter och värdighet. Förskollärarna har blivit informerade vad intervjun 

kommer att handla om i förväg samt hur data kommer att bearbetas i studien och att det är 

frivilligt att delta i intervjun. Behandlingen av persondata sker genom att de som intervjuas är 

anonyma och lagring av data förstörs efter utskrift där all datainsamling blir anonym enligt 

Vetenskapsrådet (2002) rekommendation. De som medverkar i intervjuerna har informeras 

om rätten till att få ta del av insamlad data och den slutliga rapporten.  

 

Information - deltagarna har både muntligt och skriftligt informerats om studiens syfte och att 

de när som hest kan avbryta sin medverkan. Det kallar vetenskapsrådet ”informerat 

samtycke”. 

 

Konfidentialitet – För att undvika att människor kan identifieras har jag följt 

konfidentialitetskravet och inte angett namn på någon förskolärare eller visat hela 

sekretessförbindelsen se (bilaga 3). Både förskola kommun och personer är sekretessbelagda. 

Den etiska principen är att en undersökningsperson inte ska kunna identifieras på något sätt.  

 

Nyttjandekravet – Jag gav information till samtliga förskollärare som intervjuades att endast 

jag kommer att lyssna på det inspelade materialet och att när det sammanställs kommer 

anonyma citat att tas ur intervjuerna. 

4.6 Genomförande 

Efter godkännande av frågeformuläret skrev vi på sekretessförbindelsen i två ex. ett finns kvar 

på förskolan. Jag bokades tid med kontaktpersonen på förskolan för överlämning av 

personligt brev och frågeformulär till de fem som skulle intervjuas (bilaga 1-2). Jag bokade 

tider i ett rum på förskolan där vi kunde sitta ostört under intervjun. Vid intervjutillfället 

visade jag sekretessförbindelsen (bilaga 3) och informerade att de kommer att vara anonyma 

och beskrev syftet med intervjun samt frågade om de godkände att vi använde diktafon. Jag 

beskrev även att intresset var att få veta deras syn och att det inte fanns något facit på rätt eller 

fel svar. Mitt syfte med intervjun är att höra deras åsikter. När intervjun var färdig, ställdes 

frågan om det var något mer de ville ta upp som Kvale och Brinkman (2011) 

rekommenderade. Samtliga satt kvar och reflekterade. Efter varje intervju gjorde jag egna 

reflektioner och anteckningar. Enligt Kvale och Brinkman (2011) är kvalitén på den 

ursprungliga intervjun avgörande på den följande analysen, verifieringen och rapporteringen. 

Det finns kvalitetskriterier av en halvstrukturerad intervju enligt Kvale och Brinkman (2011) 
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det är omfattningen av att få spontana rika specifika och relevanta svar från 

intervjupersonerna ur korta frågor. Att intervjuaren klargör och följer upp mening i de 

relevanta synpunkterna ur svaren. Intervjun tolkas i stor utsträckning vid själva 

intervjutillfället. Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar 

under själva intervjun och ställer följdfrågor som tydliggör svaren enligt Kvale och Brinkman 

(2011) 

4.7 Bearbetning av material 

Inspelningarna på diktafonen av intervjuerna skrevs ned på datorn samma dag. Jag lyssnade 

igenom samtliga intervjuer med den skriva texten framför mig så jag skulle få med hela 

intervjun i text. Det utskrivna materialet bearbetades genom att det delades upp i 

frågeställningar. Svaren sammanställdes i olika kategorier. För att komma fram till ett resultat 

kategoriserades svaren med färgpennor för att på så sätt upptäcka gemensamma svar och 

individuella citat av intervjuerna till resultatet. Resultatet och bakgrunden analyseras i 

diskussionen. 

4.8 Kritiskt förhållningssätt 

En vanlig invändning mot intervjuforskning är att de finns för få intervjupersoner för att man 

ska kunna generalisera resultaten. I forskningen utgick jag från Kvale och Brinkman (2011) 

rekommendation som föreslår fem till femton personer. 

 

Enligt Denscombe (2009) kan utrustningsföremål störa och hämma den intervjuade då denna 

kan känna sig pressad inför ljudupptagningen eller videoinspelningen. I detta fall kan en 

intervju även registreras genom att intervjuaren använder sitt minne, litar till sin empati och 

skriver ned de viktiga aspekterna av intervjun efteråt med hjälp av stödanteckningar som förts 

ner under intervjun. Kvale och Brinkmann (2011) påtalar dock att omfattande anteckningar 

som görs under en intervju kan vara distraherande och avbryta det fria samtalsflödet. Det 

finns uppenbara begränsningar förbundna med att lita på sitt minne, t.ex. att man snabbt 

glömmer bort de extra formuleringarna, medan den fysiska närvaron och den sociala 

atmosfären i intervjusituationen kan hamna i bakgrunden.  

 

Denscombe (2009) framhäver att det kan vara en nackdel med en personlig intervju i 

förhållande till gruppintervjuer samt att materialet är strikt begränsad i antal åsikter och 

synvinklar som presenteras, vilket i sin tur kan förändras om man utför fler intervjuer med 

samma frågeställningar i den enskilda intervjun. 
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5 Resultat 
I resultatet kategoriseras svaren från intervjuerna enligt hermeneutisk och postmodern 

tolkning. Svaren sammanställs gemensamt i helhet och i delar. Här presenteras hur 

förskollärarna tolkar empati, hur barn utvecklar empati enligt förskolärarna, hur de ser ett 

framskridet lärande i empati och hur förskolärarna förhåller sig när det brister i den empatiska 

förståelsen samt en sammanställning varför förskollärarna anser att det är viktigt med att visa 

och förstå empati. 

5.1 Förskollärarnas definition av empati 

Förskollärarnas definition av empati är att sätta sig in i och förstå andras känslor. De 

framhäver också att det är att känna med andra eller någon. En förskollärare går ännu längre i 

begreppet empati; det är att känna med något. Då syftar hon på miljön, dvs. naturen, allt som 

lever i vår värld både växter och djur. Empati handlar också om att kunna sätta sig in i hur 

andra tänker och känner enligt dem. De intervjuade förskollärarna framhäver också att det 

handlar om att känna med någon och känna av någons sinnesstämning. Att ha förståelse för en 

person eller grupp även om de själva aldrig skulle tänka sig att göra saker som de gör så kan 

de förstå deras känslovärld och vilja hjälpa. Förskollärarna var eniga om att man känner 

empati både för de som drabbas och de som angriper. De framhåller att de känner empati i 

bådas sidor vid en konflikt eller tvist vilket leder till att man vill hjälpa. Detta gäller hela 

samhället och på alla nivåer. Empati handlar om förståelse på alla nivåer och påverkar ens liv 

väldigt mycket. För att kunna fungera i ett samhälle måste man kunna förstå och sätta sig in i 

och förstå olika situationer enligt förskolärarna. Samhället handlar inte om en enda individ 

utan det finns många och mycket runt omkring. Samtliga förskollärare framhävde vikten av 

att man lär sig empati redan som liten. 

 

Även fast folk gör förfärliga saker kan man känna empati med dem/.../ och även till de som blir drabbad 

/…/Man kan sätta sig in i bådas sidor/…/ Man kan inte känna empati med alla/…/ ex. Hitler/…/ Jag 

känner inte han och vet inget om hans bakgrund/…/ Jag kan inte förstå hans känslor och tankar/…/Men 

det måste vara något alldeles förfärligt som gör att man blir sån. Citat ur intervjun (17 december 2013) 

 

Empati är att känna med/…/ medkänsla/…/ Kunna sätta sig in i hur andra tänker och känner/…/ Allas 

sidor och perspektiv /…/Det är inte bara jag som finns/…/ utan många andra runt omkring/…/ Det är 

viktigt att lära sig redan som liten. Citat ur intervjun (17 dec. 2013) 

5.2 Hur utvecklas empati hos barnen enligt förskolärarna 

Förskollärarna hade olika åsikter om barn föds med empati eller inte. En ansåg att det är 

medfött och finns redan vid födseln. En tror att man inte föds med en viss del empati, det är 

något barnen lär sig genom vägledning. Samtliga av de intervjuade förskollärarna var eniga 

om att empati utvecklas i samspel med omgivningen samt genom stöd av vuxna förebilder. 

Små barn lär sig förstå genom vägledning och bekräftelse; större barn genom sampel och 

dialog. Barn utvecklar sin empatiska förmåga genom att vistas med empatiska förebilder och 

lär sig successivt förstå andras känslor genom att sätta sig in i sin egen känslovärld och på så 

sätt förstå andras samt att alla på förskolan talar om känslor och bekräftar känslor med barnen. 

Barnet utvecklar förståelse genom att man bekräftar och vägleder barnen i sina egna och 

andras känslor så de får en förståelse. Förskollärarna delger många bekräftelser på empati som 
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de upplevt på ettårsavdelningen och det blir än mer tydligt på tvåårsavdelningen. De var eniga 

i att barn både visar och bekräftar empatiska känslor vilket utvecklas mer och visas tydligare 

ju äldre barnen blir. 

 

När barnen på tvåårsavdelningen hör gråt på ettårsavdelningen/.../ Kan de säga. – Nån gråter/.../ De kan 

fråga – Tror du den arg eller ledsen/.../”Jag” bekräftar med att säga – ”Jag” vet inte men vi kan gå och 

se /…/ Man kan behöva empati även när man är arg/…/ även när man inte vill ha empati /.../Man måste 

visa respekt också /.../ Det är inte alltid man vill ha någon i närheten när man är arg! Citat ur intervju 

(17 dec. 2013) 

Man förklarar känslomässigt vad som händer för de små barnen/…/Exempelvis om någon gör sig 

illa/…/ -Men ser du nu gjorde ex. Ida sig illa/…/Man förklarar både med rösten och tonläget och 

kroppspråket så barnet ska förstå/…/ - Man ber dem trösta varandra och känna med varandra/…/ både 

glädje och sorg /.../ Vilket gör att de växer in i och förstår varandra mer och mer ju större de blir/…/ 

vilket leder till att de hjälper varandra och tröstar varandra och värnar om varandra samt hjälper 

varandra att lösa problem och bekräfta känslor/…/De utvecklas mer och mer efter ålder och mognad!  

Citat ur intervjun (17 dec. 2013) 

Barnen uppmuntras spontant i deras empatiska handlingar/…/ och då de blir större kan de lösa saker 

tillsammans. Citat ur intervjuen (18 dec. 2013) 

5.3 Hur arbetar förskolan med att stödja barns utveckling i empati 

Förskolan arbetar målmedvetet med samspel och kommunikation. De upplever att barnen 

samarbetar och jobbar tillsammans redan från ett års ålder. Man uppmuntrar barnen genom att 

betona när de gör saker tillsammans och hjälper eller visar varandra. De gör på olika sätt med 

de små barnen visar man och tydliggör med kroppspråk, mimik och begrepp och beskriver 

mer till de större barnen och utvecklar termerna och kommunikationen. Grunden är 

densamma att få barnen att förstå. När man lägger grunden redan då de är små och följer dem 

hela vägen så finns empatin, samspelet och kommunikationen hos dem. Pedagogerna 

bekräftar barnens positiva sidor i samspelet, man tar itu med det negativa och uppmuntrar det 

positiva barnen gör mot varandra och omgivningen. Det sker spontant och under hela dagen. 

 

I den fria leken syns den empatiska förmågan mest i rollekar som baseras på familjerelationer men om 

barnen leker sjörövare så kan den bäste vännen bli ens stora fiende under leken och man ser inte så 

mycket empati om ingen gör sig illa/…/ då går de ut ur leken och tröstar tills det är bra och intar sina 

roller igen. Citat ur intervju (18 dec. 2013) 

 

Det är viktigt att barnen ser varandra/…/ och är mån om varandra och förstår varandra/…/Man är olika 

men det är viktigt att alla har ett värde och få barn att förstå att man är olika men bra ändå! Citat ur 

intervju (17 dec. 2013) 

5.3.2 Vid konflikthantering 

Bråk och konflikter uppstår inte så ofta på förskolan genom att de arbetar medvetet med 

samspel, kommunikation och empatisk förståelse och är nära barnen, detta arbete försiggår 

under hela dagen. Det är något som genomsyrar hela verksamheten ”hur man är mot 

varandra”. Visst blir barnen ovänner när de har olika referensramar eller tolkningar men det 

får de diskutera med varandra om de kan eller så med stöd av en vuxen tills de klarar det på 

egen hand. Man får faktiskt vara olika och tycka olika. Det finns inga rätt eller fel bara olika 

sätt. Konfliker som uppstår beror på att barn slår eller tar något från någon annan och ibland 
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ser de inte sin del i handlingen och då måste man gå in och medla från bådas sidor. Man 

förklarar känslomässigt med kroppspråk och gränsdragning till de små barnen och utvecklar 

mer dialog ju äldre de blir och ibland klara de av att lösa problemet själv. Alla pedagoger 

uttalar vikten av att finnas nära och kunna gå in som stöd om det behövs. Självklart säger 

pedagogerna till med strängrösten också men man måste ta hand om båda vid konflikten 

enligt de intervjuade förskolärarna. Konflikt kan också förekomma då barnen kränker någon 

vilket inte upptäcks lika lätt. Det är av största vikt att vi finns nära barnen och ser vad som 

händer samt går in då det behövs. Vi går in och medlar om hur någon känner sig, det räcker 

inte bara med att säga förlåt utan vi medlar och sätter in barnen i andras känslor och det 

framhävdes av samtliga förskolärare. 

 

Vi måste finnas nära/.../ inte så vi blandar oss i/.../ men så vi finns nära som stöd annars tror jag det kan 

bli anarki i leken    /…/Vi måste finnas med där barnen är och ibland vara medaktörer och ibland bara 

finnas. Citat ur intervjun (17 dec. 2013) 

 

Man förklarar känslomässigt vad som händer för de små barnen/…/. Ex. Men ser du nu gjorde Kalle 

illa sig /…/ Man förklarar med röstens tonläge och kroppspråk så barnet förstår /…/Man kan be barnen 

trösta/…/ Vi brukar aldrig anklaga eller be barnen att de ska be om förlåt. Det innefattar oftast ingen 

känsla eller innebörd utan man måste se i deras ögon att de förstår. Citat ur intervju (17 dec. 2013) 

 

Jag brukar säga åt barnen/…/Om någon slår någon vad händer i dig? Vad får du för känsla? Då säger 

barnen oftast att de blir ledsen och får ont. Då brukar jag förklara för barnen det får jag också fast jag är 

stor och jag blir också ledsen i fall du säger saker. Det får dina kompisar också eller din mamma och 

pappa eller djuren alla har känslor och blir ledsen. Citat ur intervju (18 dec. 2013) 

 

En pedagog sa: Jag tycker det är viktigt att förlåta/…/ och att man menar det/…/ inte bara med ord utan 

att man menar det/…/Det är viktigt att barnen ser varandra och förstår varandra/…/ Man är olika men 

det är viktigt att man har ett värde/.../och få barn att förstå att man är olika men man är bra ändå. Citat 

ur intervju (18 dec. 2013) 

5.3.3 För att visa på känslor och empatisk förståelse 

Enligt samtliga förskollärare är det viktigt att visa känslor och få dem bekräftade, både sina 

egna, barnens, djurens och naturens enligt en pedagog. Det görs genom dialog, genom att 

prata om känslor och genom bekräftelse. Även genom att visa på vad man känner eller 

förtydliga barnens känslor. De uppmuntrar barnen att visa känslor genom att bekräfta dem och 

visa på förståelse. På förskolan pratar man öppet om känslor och olika slags känslor för att 

bearbeta dem med barnen. Att förstå sig själv och det som sker i ens omvärld är viktigt för ens 

framtid inte bara i förskolan utan i hela samhället enligt förskollärarna. Barn känner av hur vi 

är och hur föräldrar är. Även små barn förstår och känner mycket. De känner hur vi och deras 

föräldrar är mot omgivningen, vilket påverkar barnen. Även om man är arg, sur, glad och 

visar alla känslor så har det med empati att göra. Det är viktigt att man pratar om känslor och 

även olika slags känslor på ett neutralt sätt och visar bilder och ställer frågor ex. varför ser det 

ut så här? Man kan se olika känslor och förstå olika känslor. Med äldre barn har man mer 

dialog och de yngre visar man. Barnen kan säkert förklara på något sätt och visa förståelse. 

Utvecklingen av förståelsen, leder till att barn kan hjälpa och trösta varandra. Hela förskolan 

jobbar aktivt med att prata om känslor och visa på känslor och läser böcker om känslor, 

utanförskap och har rollspel för att visa barn på olika känslor.  
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Genom att man bekräftar känslor ex. om barnet är ledsen då föräldrarna lämnar. Så bekräftar man det 

och viftar inte bort det/…/ Man frågar/…/ Man förstår och bekräftar att barnet är ledsen/…/Man ska 

inte stänga in känslor utan uppmuntra barnet att visa känslor/…/ Då ett barn är arg så bekräftar man 

det/…/ Exempelvis med frågor/…/ Är du arg? Jag ser att du är arg. Kan du berätta varför du är arg? 

Ibland få man lämna barnet till de lugna ner sig och ställa frågorna sen/…/ Samma gäller glädje, rädslor 

och sorg/…/I leken kan också känslorna bearbetas /…/och genom att barnet lever sig in i olika roller. 

Känna hur det är att vara en annan. Citat från intervjun (17 dec. 2013). 

 

Grunden är tryggheten och tilliten till sin egen förmåga/…/ en känsla av att man blir respekterad och får 

tillåtelse till att visa känslor och får vara den jag är/…/  Känna att jag är respekterad och att man lyssnar 

på mig/…/ Grunden läggs då de är små och hela tiden/…/ Redan som spädbarn ska få det primära 

ömhet, kärlek, mat och förståelse som bygger upp en tillit till andra/…/. Vi är olika och har olika behov 

även som vuxna. Citat ur intervju (18 dec. 2013). 

5.4 Hur lär sig barnen empati enligt förskollärarna 

Samtliga förskollärare förtydliga att de var empatiska förebilder och att barn måste ha vuxna 

förebilder för att leva i ett empatiskt klimat, där läran om empati ska genomsyra hela 

verksamheten. Detta pågår ständigt och under hela dagen. De vuxna måste ha en helhetsbild, 

en förståelse både mot föräldrar, barn och kollegor och kunna känna med samt ha förmågan 

att sätta sig in i vandras känslovärld, men också kunna ställa krav. Läran om empati utvecklas 

i samspel med andra genom lek, rollspel, samarbete, vägledning och samtal, och även genom 

litteratur och pedagogiskt material som ex. känslokort som visar på olika känslouttryck. 

 

I barngruppen lär man empati hela dagen med allt som är/…/ både glädje och sorg/…/ där måste man 

också förstå föräldrarna/…/ Man har en förståelse samt diskussioner om förståelsen med föräldrar, 

kollegor och barn /…/allt har ett samspel. Vi påverkar barnen och måste vara deras förebilder/…/ Våra 

känslor påverkar barnen även vårt förhållningssätt. Citat ur intervju (17 dec 2013) 

 

Om man ska förstå andra och vara samspelta i vardagen så krävs empati på alla nivåer/…/Det är viktigt 

i allt/…/ Att förstå sig själv /…/andra och det som sker i ens omvärld /…/ Det är viktigt för den 

framtida människan och det är över allt. Citat ur intervju (18 dec 2013) 

 

Barn lär sig empati genom att få empati av andra/…/ Genom att vi vuxna är förebilder/…/ Andra 

människor ska också vara förebilder/…/ Inte bara vi vuxna på förskolan utan även de andra, barnen och 

det utvecklas genom handling och samtal. Citat från intervju (17 dec. 2013) 

 

Jag lär barn empati genom att vara en bra förebild/…/ Visa och prata med barnen om empati och vara 

en empatisk människa mot hela sin omgivning/…/ ställa frågor utan att döma /…/utan försöka förstå 

och sätta sig in i andra människors tankar och känslor/…/och/…/lära barnen att sätta sig in i andras 

känslor, värderingar och tankar. Citat från intervju (17 dec. 2013) 

 

Barn lär sig empati genom roll lek, lekar och att läsa böcker om utsatthet och tänka på att man inte 

stöter ut någon. Barn lär sig vara empatiska/…/ Det ser man på barnen som man följt som har varit 

hårdhänta. De har mjuknat med åldern och tänker på sina kompisar och de är mer försiktiga och 

ödmjuka. Citat ur intervju (18 dec 2013) 
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5.4.1 Hur uppmuntras och bekräftas barns empatiska förmåga enligt 
förskollärarna 

Barns empatiska förmåga uppmuntras genom att man ser, lyssnar in och bekräftar det 

empatiska beteendet med barnen både i vad de säger och gör. Förskollärarna bekräftar 

medvetet deras positiva sidor i samspelet. När barnen visar något positivt i samspelet 

bekräftar man det. Man tar itu med det negativa men uppmuntrar det positiva i samspelet 

mellan barnen och det sker spontant under hela dagen. Förskollärarna framhäver att det är 

även viktigt hur vi är mot varandra i ett arbetslag. Om vi trivs och är positiva och glada 

märker barnen det också, om vi kan ge varandra en kram och visa att vi blir ledsna och säga 

att jag blir jätteledsen då du säger så där till mig.  

 

Jag pratar inte så mycket /.../ utan gör tummen upp och ger dem feedback när de gör något bra mot 

varandra. Citat ur intervju (18 dec. 2013) 

 

Jag uppmuntrar barn i deras empatiska handlingar/.../ då de blir större kan de hjälpa och lösa saker 

tillsammans. Citat ut intervju (17 dec.2013) 

 

I och med att vi jobbar med samspel och kommunikation och uppmuntrar barnen att jobba 

tillsammans/…/Vi betonar när det gör saker tillsammans eller när de hjälper varandra/.../ Man 

förstärker genom att visa på/…/  Med utryck ex. Som ser du! I det de är! Det är det viktigaste/…/Att 

förstärka det positiva. Intervju Citat (17 dec 2013) 

5.4.2 Vad hämmar den empatiska förmågan hos barn enligt förskollärarna 

Enligt förskollärarna kan empatisk förmåga hämmas med utgångspunkter från många olika 

aspekter. Det kan vara att det är medfött, vissa har inte denna förmåga. Det kan finnas 

diagnoser och att barnet inte lärt sig eller har fått förståelsen. Men samtliga förskollärare 

framhäver också att empati finns hos alla mer eller mindre och att det går att lära sig det mer 

eller mindre. Det kan det finnas olika perioder i ens liv när man har mer eller mindre empati. 

Skulle man inte jobba med samspel, kommunikation och förståelse skulle det bli jättemycket 

bråk och hierarki i barngruppen. 

 

Alla kan lära sig empati om man blir visad empati med närhet och kärlek.  

Citat från intervju (18 dec. 2013) 

 

Barnen måste få känna empati /…/för att förstå/…/ om vi inte visar empati hur ska de någonsin förstå 

empati/…/om ingen visar dem eller lär dem/…/vi pratar mycket om det. Man har mött barn som inte 

visar empati. Men jag tror de inte har fått empati själva/…/ Man kan utveckla förståelsen för empati/…/ 

Vi vuxna måste vara förebilder/…/  Det finns säkert en anledning till att de inte har det. Jag är helt 

bergsäker på att alla barn kan lära sig empati. Citat från intervju (17 dec. 2013) 

 

Av egen erfarenhet så kan den förändras om man kommer i en kris och går in i en bubbla, när man 

kommer ut ur bubblan kommer empatin tillbaka/…/ Om ett barn kommer i en sådan bubbla så ska man 

bara finnas i närheten utan att ställa krav du är bara en förebild. Citat från intervju (18 dec. 2013) 

 

Den empatiska förmågan kan ändras för individer till och från, beroende på ens känslotillstånd.   

Citat från intervju (18 dec. 2013) 
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5.4.3 Vad gör förskollärarna när de ser brister i empatiska förmågan hos barn 

Om förskollärarna märker att barnen inte visar empati så jobbar de både på grupp och 

individnivå för att bygga upp förståelsen i samspelet och kommunikationen. Detta görs 

genom berättelser, litteratur, lekar och rollspel. Man pratar med barnet, visar och förklarar vad 

som händer, hur någon känner. Man har förståelse och visar barnen empati och hur man 

förhåller sig till varandra. Man hjälper barnet att förstå empati genom kommunikation och 

samspel på alla känslonivåer. 

 

Man pratar med barnet/…/ och visar det, förklarar vad som kan hända/…/ om man gör illa någon eller 

är dum. Man kan läsa böcker som handlar om känslor/.../ Genom det kan man utveckla förståelsen/…/ 

På så sätt börjar de hjälpa andra som är ledsen. Citat från intervju (17 dec 2013) 

5.5 Varför är empati viktigt att utveckla på förskolan  

Empati är en viktig del i vardagen på alla nivåer för att samhället ska fungera. Det är viktigt i 

allt att förstå sig själv och sin omgivning. Om inte förskolan skulle jobba med samspel och 

kommunikation och empatisk förståelse skulle egoismen sprida sig. Barnen skulle köra sitt 

eget race och bara se sig själv och sina behov, ”bara jag får, bara jag hinner osv”. Man skulle 

inte bry sig om andra och hur andra mår. Barnen skulle inte bry sig om någon annan bara de 

kom fram själv. 

 

Empati är viktigt! /.../ Och det ska medverka spontant i samspel mellan människor. Citat från intervju 

(17 dec. 2013) 

 

Den empatiska förmågan är jätteviktig och jag ser i dagsläget empatin till medmänniskan och det som 

finns runtomkring även djuren och naturen och jag försöker förbereda barnen i förståelsen för allt liv 

som finns på jorden. Ex. Träd, växter myror spindlar älgar djur mm. Bryter man sönder och dödar allt 

som finns/…/ så dör ju vi också i slutenden /…/ Man måste värna om varandra och allt liv som finns på 

jorden. Citat ur intervju (18 dec. 2013) 

 

Empati behövs överallt inte bara på förskolan utan i hela samhället från toppen till botten hela bredden 

och förskolan är ju en del av samhället så självklart behövs den här också/…/ Jobbar man inte med det 

här/…/ Hur ska man kunna lära sig det när man kommer vidare i livet. Intervju citat (17 dec. 2013) 

 

Empati är en av viktigaste egenskaperna för att överleva för att världen ska vara trevlig att bo i/…/ Jag 

skulle inte vilja leva i en värld utan empati /…/ Det är viktiga saker att arbeta med och få. Intervju citat 

(18 dec. 2013) 
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6 Diskussion 
I denna del läggs resultatet ihop med litteraturen som analyseras och sammanställs. Syfte är 

att besvara arbetets frågeställningar som handlar om empati, hur förskolärarna och litteraturen 

ser på den empatiska förmågans utveckling hos barnen. Hur man ser på den empatiska 

utvecklingen i ett sociokulturellt lärande baserat på samspel och kommunikation, samt vilka 

konsekvenser det blir av att inte få empatiskt stöd i lärandet. Kapitlet avslutas med en 

sammanställning av historik och nutida syn på barns utveckling och lärande, tillförlitligheten 

av studien samt egna reflektioner. I metoddiskussionen kommer jag beskriva hur metoden 

fungerade till studiens syfte samt avsluta med förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Den empatiska förståelsen 

Enligt de intervjuade pedagogerna är empati att sätta sig in i och förstå andras känslor. De 

framhäver också att det är att känna med andra eller någon som sammanstämmer med 

litteraturen. Ex. Öhman (2010) beskriver att empati handlar om att kunna leva sig in i en 

annans situation dvs. inlevelseförmåga, att förstå hur den andra känner sig. Att försöka förstå 

den andras känslovärld. Empati är inte endast att förstå den andras känslovärld utan också 

motivation (prosocialt beteende) som innebär att handla utifrån inlevelseförmåga och göra 

något för att förändra situationen och hjälpa den andre. Förskollärarna som intervjuades var 

eniga om att man känner empati för de som blir drabbade och de som angriper. De känner 

empati i bådas sidor vid en konflikt eller tvist vilket leder till att man vill hjälpa. Empati 

handlar om förståelse på alla nivåer och mot hela samhället. Förskollärarna menar att man för 

att fungera i ett samhälle måste kunna förstå och sätta sig in i olika situationer. Samhället 

handlar inte om en enda individ utan det finns många och mycket runt omkring. Enligt 

Öhman (2010) handlar empatiskt agerande om att förstå varför individen gör som den gör 

men ändå få individen att förstå hur det påverkar omgivningen så man får en helhetsyn av 

världsbilden. Holm (2002) beskriver förmågan att skilja mellan det förflutna och det 

närvarande, mellan den inre och yttre verkligheten samt mellan det egna jaget och den andre 

vilket spelar stor roll i empati. Man observerar även rörelser, tempo, verbalisering, 

ansiktsuttryck och kroppspråk. Holm (2002) menar att vi måste vara medvetna om att den vi 

har framför oss inte känner det vi känt och upplevt, och vi kan inte utgå från att tro utan 

genom observation uppfånga känslor, och genom förnyad observation och känsloavläsning 

kan man avgöra olika situationer och sinnesstämningar hos den andre ex. om det är ilska eller 

rädsla den andre visar.  

6.1.2 Empati utveckling hos barnen 

I intervjun med förskollärarna beskrev de att empatisk utveckling börjar redan vid födseln 

med det primära ömhet, kärlek, mat, omsorgs och grundbehov som bygger upp en tillit till 

andra. Öhman (2010) menar att de första grundstenarna som gynnar barnets empatiska 

utveckling är god omsorgsmiljö där barn bemöts med respekt och inlevelse. Men en god etisk 

omsorg handlar inte bara om att få sina behov tillfredställda utan lika mycket om hur vuxna 

bemöter barnen så de känner sig värdefulla, respekterade och delaktiga. God etisk omsorg 

skapar ett klimat där barn utvecklar tillit till andra människor och tilltro till sitt egenvärde. 

Öhman (2010) menar att barn lär sig mest av empatiska förebilder. Pedagoger är förebilder 



  

30 

 

när de bjuder på sig själv samt möter barn med respekt, ansvar och inlevelser och visar 

känslor med värme och tydlighet. I intervjuerna av förskollärarna framkom detta tankesätt och 

förhållningssätt klart och tydligt. De tror även att alla barn har den empatiska förmågan i 

större eller minde utsträckning och att alla kan lära sig empati fast på olika sätt. Huruvida 

barn föds med empati finns det delade meningar om i resultatet och även i litteraturen.  
 

Samtliga av de intervjuade förskollärarna menar på att empati utvecklas i samspel med 

omgivningen från det barnet föds genom att vistas med empatiska förebilder. En del av 

förskolärarna beskriver att barn visar och förstår empati redan som ettåring och samtliga anser 

att det utvecklas med åldern. Inom forskningen idag finns det inget tvivel om att små barn 

förstår empati. (Holm, 2002; Hundeide, 2006; Johansson, 2005; Johannessen, 2006; Lökken, 

2008; Sommer 2005 et al.) framhäver att barn visar empati även innan de har börjat prata 

genom mimik, samspel, kontakttagande, gester och kroppspråk men för att det ska utvecklas 

behövs sensitiva förebilder. Hundeide (2006) och Sommer (2005) m.fl. menar på att barn 

redan vid födseln kommunicerar med andra bl.a. genom mimik och intoning av att känna av 

andras känslor.  
 

I litteraturen framkom det att små barn visar medkänsla och empati innan språket har 

utvecklats. Små barn lär sig förstå genom vägledning och bekräftelse och större barn genom 

samspel och dialog enlig förskolärarna. Barnen lär sig genom att förskollärarna talar om 

känslor och bekräftar känslor. De menar att barnen utvecklar förståelsen genom att man 

bekräftar och vägleder barnet i sina egna och andras känslor så de får förståelse. De menar på 

att grunden till den empatiska utvecklingen sker genom samspel och kommunikation på 

förskolan. Holm (2002) förklarar att flera forskare har kommit fram till att den empatiska 

förståelsen är en insikt eller kunskap inom subjektet och neutral även om den kan användas 

för olika syften. I den empatiska förståelsen finns två viktiga komponenter; den 

kognitiva/intellektuella och den affektiva/känslomässiga. 

6.2 Förskolans lärande av empatiutveckling 

Sampel och kommunikation är grunden till empatisk utveckling med människor i ens omvärld 

som är empatiska förebilder enligt förskollärarna. Det är i samspelet man uppmuntrar barnen 

till samarbete, vilket de menar är grunden till allt lärande som baseras på självinsikt och 

förståelse i ett sociokulturellt lärande som stärker både gruppen och individen. Förskollärarna 

tydliggör förståelsen av egna och den andres känslor på olika sätt, för de små barnen visar 

man med kroppspråk och exemplifierar med mimik och tydliga begrepp, vilket barnen också 

använder sig av när de sampelar men omgivningen. Större barn förklarar man till, de har ett 

mer utvecklat språk och förståelse, vilket gör att man kommunicerar på olika sätt och utifrån 

deras förståelsevärld. Man uppmuntrar barnen då de gör saker tillsammans eller hjälper 

varandra genom att bekräfta och uppmuntra. Förskollärarna menar att då man lägger grunden 

redan vid ett års ålder och följer dem hela vägen från ett år till sexårs ålder så ser man att 

empatin finns och utvecklas hela tiden i en atmosfär där samspel och kommunikation är 

grunden. Man hjälper dem med det negativa och uppmuntrar det positiva på förskolan. Det 

sker spontant och under hela dagen.  
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I den fria leken ser man hur barnen hjälper varandra, är måna om varandra, förstår varandra 

och är engagerade i hur andra mår samt hur förståelsen växer med barnen. Vygotskij (1981) 

beskriver att de är i leken barnen utvecklar och tränar på de sociala reglerna och 

förhållningssätt samt olika personligheter. Förskollärarna menar att det är viktigt att barnen 

ser varandra, förstår varandra och att alla har ett värde; man får vara olika men är bra ändå. I 

lek och andra samspelsaktiviteter uppstår alltid situationer där känslor väcks till liv och 

kommer till uttryck. Det är vid dessa tillfällen pedagogerna på förskolan agerar och känslor 

blir dialogens innehåll. (Hundeide, 2006; Johansson, 2005; Öhman, 2010; Nilholm 2006) 

framhäver att människans lika värde och okränkbarhet viktiga levnadsregler, vilket även 

framhävs i läroplaner och styrdokument från skolverket som (Skolverket, 2011a; Skolverket, 

2011b; FN:s barnkonvention och värdegrunden från Skolverket 2011c). Litteraturen och 

förskolärarna framhäver att barn som upplever regler om hur man ska vara tillsammans där 

regler är satta med resonemang och fasthet från de vuxnas sida har ett fördelaktigt läge att 

utveckla empatisk kompeten vilket även Vygotskij (1981) beskriver.  

 

Öhman (2009) framhäver vikten av att vuxna sätter fokus mot barnets agerande för att barn 

ska förstå andra och lära sig hur de ska agera för att stödja andra. Hon menar på att en viktig 

del i lärandet är att lära barnen hänsyn till andra och förståelse till andra. Johansson (2005) 

menar att pedagogernas arbete ska baseras på att få barnen att rikta sig mot kamraterna och 

upptäcka och förstå andras känslor, utsatthet och behov av omsorg. Vuxna ska sträva 

tillsammans med barnen för att uppleva varandra positivt, och uppmuntra det positiva man 

gör för sina kamrater. Barnen ska dessutom vägledas i att lära sig känna och förstå medkänsla 

med andra. Pedagogerna ska försöka få barn känsliga för andras känslouttryck, behov och 

önskemål likaså hur andra reagerar på deras beteende. I litteraturen kallar Öhman (2010) detta 

empatisk förståelse och Johansson (2005) etisk lärande i sampel men de beskriver samma sak. 
 

Resultatet av intervjun pekar på att förskollärarna har en tydlig bild av vad empati är och hur 

man utvecklar empatisk förståelse de har insikt i empatisk förståelse; både den egna och 

omgivningens. Sociokulturellt lärande handlar om att förstå innebörden av empati, som är att 

förstå den andras känslovärld på alla nivåer samt reagera och handla. Pedagogerna ger många 

bra exempel på hur de tänker, förstår och agerar. Resultatet bekräftar att den litterära delen av 

hur man lär empati och pedagogernas agerande i lärandet är samstämmigt. En förskollärare 

går ännu längre i begreppet empati, att det är att känna med något och då syftar hon på miljön 

(naturen, allt som lever, samt växter och djur).   

6.2.2 Utveckling av empatisk förståelse vid konflikthantering 

Förskollärarna beskriver att det inte uppstår konflikter så ofta mellan barnen genom att de 

arbetar medvetet med samspel och relationer det genomsyrar hela verksamheten. Johansson 

(2005) beskriver att pedagogerna ska arbeta med att lära barnen goda förhållningssätt i 

samspel med varandra. Då barn har förorsakat kamrater smärta, gäller det för de vuxna att ge 

barnen handlingsalternativ, och att hjälpa barn utveckla strategier för vad de kan göra i stället. 

Barn ska utveckla färdigheter i att samtala, samarbeta och kompromissa och dela med sig. I 

intervjun förklarade förskollärarna att det inte finns några rätt eller fel bara olika sätt vid 

konflikter dvs. olika sätt att komma fram till en lösning. Samtliga av de förskolärare som 

intervjuades uttalar vikten av att finnas nära och kunna gå in som ett stöd om det behövs. 
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Självklart använder de strängrösten också men man måste ta hand om båda vid en konflikt 

och gå in och medla om hur någon känner sig, det räcker inte bara med ett förlåt utan att 

medla och sätta in barnet i andras känslor. De visar känslomässigt till de små med 

kroppsspråk och kommunicerar med de äldre. Öhman (2010) framhäver att pedagogerna ska 

ta barnens tänkande på allvar och belysa att det inte finns rätt eller fel sätt att tänka. Johansson 

(2005) framhåller vikten av att resonera med barn om det som sker. Strävan är också att barn 

själva ska lära sig lösa konflikter, genom att berätta sina egna önskningar och lyssna till 

andras. Detta beskrev även förskolärarna där jag gjorde intervjuerna. 

 

Hundeide (2006) belyser induktion som ett begrepp där man tydliggör barnets beteende och 

påverkar direkt eller indirekt att handlingen är oacceptabel och att barnet har handlat felaktigt. 

Det är viktigt att detta medvetandegörs eftersom små barn kan gråta tillsammans med offret 

utan att förstå att de själva har orsakat offret smärta. Dialogen lägger grunden för utveckling 

av moraliska strukturer byggda på förståelse och empati.   

6.2.3 Känslor och empatiutveckling 

Förskollärarna framhöll vikten av att visa känslor; både sina egna och att få barnen att 

bekräfta deras och att det tas på allvar. Ingen känsla är fel. Både barn och vuxna måste lära sig 

att beskriva sina känslor så de blir förstådda och kan tydliggöra dessa. Förskolan har den 

strategin att de uppmuntrar barnen att visa känslor och tala om dessa så de kan bearbeta och 

lära sig att förstå sig själva och sin omvärld. De framhäver också att det är viktigt för 

framtiden, inte bara på förskolan utan för hela samhället. Barn känner av sinnesstämningar i 

sin omgivning och hur vi människor är mot andra och det påverkar. En förskolärare 

framhävde även att lära barnen att ha empati till djur och natur. I förskolan uppmuntrar man 

barnen att lära sig förstå andra utan att döma genom att lära barnen att sätta sig in i andras 

perspektiv och egna känslor, värderingar och tankar. Öhman (2010) framhäver 

känsloförloppet hos individen i den empatiska processen, där du i första steget fångar upp den 

andres signaler, dess stämningsläge och känslotillstånd genom den kognitiva förmågan. 

Iakttagelse, tolkning, handling och utvärdering sker snabbt som blixten enligt Öhman (2010).  
 

Hon framhäver även att känslor kan göra oss uppmärksamma på egna behov men det blir 

osynligt för omgivningen om vi inte sätter ord på det. Enligt henne är det viktigt att sätta ord 

på sina känslor för barn ser och tolkar i samvaron. Öhman (2010) klarlägger också vikten av 

att få sina känslor bekräftade. Känslan uppstår genom ett budskap. En människa ska aldrig 

någonsin behöva uppleva att man tar avstånd från en känsla, eller bemöts med nonchalans 

eller likgiltighet. Om man inte erkänner barnets känsla manipulerar man bort den. Risken är 

då stor att barnets känsloregister regleras. Det kan avgränsa barnet från känslovärlden utan 

möjligheter att kunna leva sig in i sig själv eller någon annans känsla. Om man till barnet 

förmedlar: <<Jag ser dig som en individ, jag tilldelar dig integritet och egen identitet, jag ger 

dig rätt att känna och uppleva det du känner, och ger dig rätt att bilda dig en egen åsikt och 

även om jag inte alltid tycker som du tycker så har du rätt att tycka som du gör.>> På så sätt 

både respekterar och erkänner du barnets känsloupplevelse. Detta ökar barnets självkännedom 

och självkänsla enligt Öhman (2010). Förskolärarna vid intervjun beskrev att bekräfta känslor 

och tydliggöra både barnens och sina egna känslor sker i det dagliga arbetet bland barnen på 

förskolan. I intervjuerna kom det även fram att känslor kan förändras tillfällig eller konstant 
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utifrån sinnesstämning, händelser m.m. Barn påverkas av sociala erfarenheter, kognitiva 

processer och omsorgsklimatet vilket inverkar på deras empatiutveckling. Empati är ingen 

egenskap som utvecklas isolerat utan den utvecklas i relation till andra. 

 

Resultatet visar att pedagogerna ger flera exempel på hur de hjälper barnen att förstå sina 

känslor och att små barn både reagerar samt handlar empatiskt i olika situationer, det blir 

tydligare desto äldre de blir. I litteraturen (Brodin & Hylander 2002; Hundeide 2006; 

Johansson 2001, Lökken 2008, Öhman 2010, et al.) beskrivs att barn redan i 1-3 års ålder 

förstår andras situationer och agerar för att förändra situationer hos andra. De har upplevt att 

barn försöker hjälpa varandra i olika sammanhang i lustfyllda och glädjande tillstånd, som att 

trösta, glädja och förstå. Det upplevs även hos de barn som inte har språket utvecklat. Vid 

intervjun framkom vikten av att visa känslor och att få sina känslor bekräftade och det finns 

inga rätt eller fel.  

I styrdokumenten (FN, 2006; Skolverket, 2011b; Skolverket, 2011c) framhävs det att 

förskolan och skolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och 

leva sig in i andra människors situation, samt vilja hjälpa andra. Arbetslaget ska stimulera 

barnets samspel och hjälpa dem bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa 

och respektera varandra. Förskolan/skola ska ansvara för att varje barn respekterar och 

tillgodoser och får uppleva sitt egenvärde. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till 

empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i 

människors uppfattningar och levnadssätt. Detta bestyrker även det sociokulturella 

förhållningsättet som förskolan har. 

6.2.4 Sociokulturellt sätt att arbeta med empati i verksamheten 

Barnet är från födseln en kulturell lärling enligt Vygotskij (1981). Det finns många forskare 

inom utvecklingspsykologi som anser att han har rätt. Hundeide (2006) beskriver att det är 

genom väglett samspel som utveckling sker, barnets initiativ är väsentligt och utan stöd från 

en sensitiv omsorgsperson finns det begränsningar för hur långt barnets utveckling fortgår av 

egen kraft. Det vägledda samspelet sker spontant i lek och andra sociala samanhang Det 

genomsyrar verksamheten hela dagen i samspelet. Förskolärarna betonar när barnen gör saker 

tillsammans eller när de hjälper varandra. Barns empatiska förmåga uppmuntras genom att 

man ser, lyssnar in och bekräftar det med barnen både i vad de säger och gör. Hundeide 

(2006) beskriver vikten av dialogen mellan barn och vuxna och mellan barnen sker i den 

dagliga verksamhet i allt de gör och barnen mognar och lever i en sociokulturell miljö där 

barnen är inkluderade och medaktörer i verksamheten. Man ser att barnen lär av sina 

förebilder, hjälper varandra och tröstar varandra, lär av och med varandra. Hundeide (2006) 

och Sommer (2005) utgår från det sociokulturella perspektivet, barn föds in i en social värld 

som är utformad genom historik och kultur. 

 

Det kan finnas flera vägar, stationer och vägskäl där barnet har möjlighet att byta riktning och 

komma in på nya spår. Flera olika möjlighetsvägar ligger öppna för framtiden. Det framhäver 

Hundeide (2006) och Sommer (2005) gemensamt men använder olika ord för att beskriva 

barnets utveckling men innebörden är densamma. Hundeide (2006) kallar de vägar och 

vägskäl och Sommer (2005) kallar det grenar och förgreningar. (Hundeide 2006; Sommer, 
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2005) lyfter också omgivningens påverkan till vad ett barn blir utifrån uppväxtförhållanden i 

den kultur de lever i. Ett barn behöver frihet att handla på eget initiativ och utifrån egna 

avsikter samt har behov av att bli älskat, förstått, inkluderat och respekterat som alla 

människor. Men för att det ska ske behöver barnet sensitiva människor omkring sig med en 

förmåga till medmänsklig inlevelse eller empati och att denna förmåga används i förhållandet 

till barnet i den aktuella situationen. 
 

Sommer (2005) beskriver att barnets utveckling bäst förstås som en fortlöpande utveckling 

längs en rad möjliga förgreningar. ”Transaktionellaförloppet” kan beskrivas som en 

fortskridande process, där varje avsänt budskap och svar påverkar. Varje avsänt budskap 

påverkar mottagaren så att varje svar blir en produkt av de budskap och svar mottagaren tar 

till sig. Allt som händer i barnets liv påverkar dess utveckling enligt förskolärarna. Sommer 

(2005) förklarar att ”transaktionsprocessen” är sammanbunden i konkreta personliga 

relationer i samvaro mellan barnet och andra människor. Att barnet gradvis tillägnar sig 

kulturell kompetens genom att med erfarenhet av samspel utveckla en känsla för social 

struktur – i ökad grad upplever barnet mening i social praxis. Individen är en aktiv tolkare 

som lär och kontinuerligt utvecklar kompetens i syfte att förädla det i sociala samanhang. 

Hundeide (2006) beskriver att kulturella aktiviteter kräver att barnet under sin uppväxt 

involveras i såväl personliga som sociala och kognitiva erfarenhetsprocesser. Människor i 

samvaro påverkas kontinuerligt av varandras handlingar, samtidigt som den sociala bilden 

utvecklas.  

 

Förskolan har tagit till sig det sociokulturella lärandet och har vägledning av en pedagogista. 

Pedagogiken har lett till nytt förhållningsätt som har till avsikt att gynna de små barnens 

empatiska förmåga. Det här förhållningsättet visar de intervjuade pedagogerna tydligt att de 

redan har blivit delaktig av och tagit till sig samt att det fungerar i praktiken. Lärandet pågår 

under hela dagen på alla nivåer genom dialog och kommunikation på olika sätt för att stärka 

barnet/barnen i förståelse både till sig själv och till att se andras perspektiv. Förskolan ser till 

det positiva och jobbar med det negativa och det som behöver utvecklas både hos sig själv 

samt med barnen. De har insikt i utvecklingsgrenar och förstår kontexten av kulturens 

påverkan och det kulturella lärandet som påverkar barnet i alla samanhang och under hela 

dagen. Pedagogerna uppdaterar sig ständigt i litteratur och forskningsrapporter samt följer och 

tydliggör förskolans styrdokument på alla nivåer. I förskolans och skolans styrdokument 

(Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b; FN:s barnkonvention, 2006) står det barn tillägnar sig 

etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt 

påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle och att vuxna är viktiga som förebilder. Grundläggande värden och 

värderingar ska tydliggöras i den dagliga verksamheten. 
 

6.2.5 Förskolans strategier när man ser brister i den empatiska förmågan 

När man ser brister i den empatiska förmågan på förskolan så jobbar man på grupp och 

individnivå för att bygga upp en förståelse i samspel och kommunikationen. Genom lekar, 

berättelser, litteratur och rollspel. Förskollärarna pratar med barnen och visar vad som händer 

och hur någon känner. Det finns en förståelse och man visar barnet empati samt hur man 
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förhåller sig till varandra. Enligt de intervjuade förskollärarna kan brister bero på många 

aspekter som att de är medfött, vissa har inte denna förmåga, de kan finnas diagnoser eller att 

de inte lärt sig och fått förståelsen. Samtliga av de intervjuade pedagogerna framhäver att det 

finns empatisk förståelse hos alla mer eller mindre och att alla barn kan lära sig på ett eller 

annat sätt. Sen kan det finnas perioder i ens liv när man har mer eller mindre empati. Skulle 

inte förskolan uppmuntra till samspel, kommunikation och förståelse skulle det bli bråk och 

hierarki i barngruppen. 

 

Hundeide (2006) beskriver att negativa definitioner finns i hemmen både hos fattiga familjer 

och välställda där barnen upplevs som ett problem. Under sådana omständigheter kan 

negativa och förtingligade definitioner av barnet utvecklas och det kommer då att ske ett 

känslomässigt tillbakadragande och distansering från barnet. Familjens emotionella klimat, 

interaktionen inom familjen, diskussion om känslor och föräldrarnas engagemang påverkar 

barns förståelser av känslor. Enligt Holm (2002) spelar sociala faktorer stor roll för 

utvecklingen av empati. Emotionellt missanpassade individer saknar oftast kunskap om regler 

för hur känslor visas och hanteras. Johansson (2006) framhäver att barn med socioemotionella 

problem beskrivs som att de är hänsynslösa egocentriska samt saknar medkänsla med omsorg 

om andra. De klarar inte av att bedöma i olika situationer, de har ingen större känslomässig 

inlevelse i andras behov och har svårt sätta sina egna behov åt sidan. Det finns en bristande 

social känslighet som visar sig i sociala sammanhang om de ska trösta eller hjälpa andra, eller 

hur andra får bestämma i och vilken mån de klarar av att kompromissa. Johannessen (2006) 

menar att dessa barn inte blir populära lekkamrater. Men det är nödvändigt att göra 

utredningar för att ta reda på i vilken utstäckning barnet klarar av detta, eller om förmågan 

saknas helt. Hon hävdar också att medfödda sociala och emotionella egenskaper utvecklas 

och påverkas i relation med andra. Öhman (2009) hänvisar till Gray Ladd sammanställda 

forskning om hur barn påverkas som är uteslutna ur kamratrelationer. Barnet tappar tillit till 

omgivningen likaså självvärdet och upplevd kompetens. De får svårt att anpassa sig och 

utvecklingsförloppet påverkas socialt och kunskapsmässigt. 

 

Öhman (2010) uttrycker att empati inte är konstant. Enligt henne finns det olika faktorer som 

mer eller mindre kan påverka empatiförmågan tillfälligt eller mer varaktigt. Exempel på 

sådana faktorer är biologiskt, hur man mår, egen sinnesstämning, framtidstro, temperament, 

kön, och avstånd men framför allt påverkars barns empatiutveckling av sociala erfarenheter, 

kognitiva processer och omsorgsklimat. Empati är ingen egenskap som utvecklas isolerat utan 

det är kvaliteter i relationer som utvecklar empati. Vid intervjun framkom av pedagogerna 

vikten av att få visa känslor samt att få sina känslor bekräftade och att det inte finns några rätt 

eller fel. Öhman (2010) framhäver också vikten av att få känslor bekräftade och accepterar vi 

inte barnets känsla, så tar vi bort den. Ett barn ska aldrig någonsin behöva uppleva att den 

vuxne tar avstånd från barnets känsla eller bemötas med nonchalans eller likgiltighet. Om vi 

inte erkänner barnets känsla, manipulerar vi bort den från barnet. På så sätt kan man begränsa 

barnets känsloregister för egna och andras känslouttryck. Grundläggande värden och 

värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten på förskolan. Förskolärarna framhöll om 

man inte lärt sig empati eller upplevt empati så förstår inte barnet empati och man måste visa 

dem empati och lära dem förstå sina egna och andras känslor genom vägledning och 
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pedagogiskt material. De framhöll även att alla barn kan lära sig förstå empati mer eller 

mindre och att det finns hos alla mer eller mindre. 

6.2.6 Förståelsen för empati är viktigt att utveckla på förskolan 

Förskolan där intervjuerna utfördes har kommit långt i sitt sociokulturella lärande och 

reflekterat över sin förhållningsätt, samtliga av förskollärarna framhävde sin profession som 

empatiska förebilder. Det framkom att empati är en viktig del i vardagen på alla nivåer för att 

samhället ska fungera. Det är viktigt att förstå sig själv och sin omgivning. Om inte förskolan 

skulle jobba med samspel och kommunikation samt empatisk förståelse skulle egoismen 

sprida sig. Barnen skulle köra sitt eget race och bara se sig själv och sina behov. Barnen 

skulle inte bry sig om andra och hur andra mår och hade det, klimatet på förskolan skulle 

baseras på att komma fram själv både bland vuxna och bland barn. Det skulle vara en 

utvecklad egoism på alla nivåer. Man skulle inte värna om miljön, sin omgivning, djur och 

natur eller medmänniskor. Empati är en viktig egenskap att arbeta med. Ingen av 

förskollärarna som intervjuades skulle vilja leva i en värld utan empati och de ser även ett 

resultat hos barnen då de lär av och med varandra i olika etiska dilemman. Att lära barn förstå 

empati på förskolan idag är en viktig del för att verksamheten ska fungera. Tidigare såg inte 

Piaget influerade pedagoger det på detta sätt, utan de utgick från Piagets teorier som handlade 

om att kognitiva funktioner till betoning av empati. Piaget (1932, 1967 refererad i Holm 

2002) ansåg att små barn var centrerade på sig själva och kunde därför inte se ur någon annan 

synvinkel.  

Sommer (2005) beskriver att samhällsvetenskapen har efter hand slutat att betrakta den 

historiska, sociologiska och filosofiska teknologin som ett perspektiv som kan förklara 

utvecklingsprocesser. Socialiseringen präglas i dag av allt högre grad av utvecklingens öppna 

karaktär och en försiktig tolkning av barns utveckling. Det finns många orsaker till att 

stadiemodellerna har förlorat terräng i utvecklingspsykologi. Piagets kognitiva stadiemodell 

som beskrev barnets möte med den livlösa fysiska världen är emellertid otillräcklig för att 

fånga möten med den komplicerade socioemotionella värld som består av självet och andra. 
 

Enligt Brodin & Hylander (2002) anser att barn redan vid födseln kan kommunicera med 

andra och belyser att barn tidigt vill dela känslotillstånd med andra vilket är det mest 

gynnsamma delen av intersubjektiv relatering. De beskriver ”intoning” som innebär att barn 

läser av varandras känslotillstånd och ger tillbaka det på ett närliggande sätt. Enligt Brodin & 

Hylander (2002) är det i vardagliga känslomässiga samspel med omgivningen som barnet 

grundlägger sin självkänsla, sociala kompetens och empati. Genom observationer från 

förskolans vardag har författarna upptäckt att barn tidigt visar medkänsla och empati med 

andra och även blir sams efter konflikter. Vardagens alla möten med vuxna och barn påverkar 

barnets empatiutveckling och sociala kompetens enligt Brodin & Hylander (2002) samt 

Johansson  (2001) och Lökken (2008) som alla har studerat hur barn förhåller sig till 

varandra. Studierna visar att barn på olika sätt kan förstå andra även i olika sammanhang och 

situationer samt agera för att förändra tillvaron för andra. Det framkom även att små barn kan 

skapa lustfyllda situationer för att glädja andra och att de försökte hjälpa varandra, vilket de 

intervjuade också framhöll. I dessa studier såg de på det kroppsliga samspelet vilket visar på 

empati. Detta innebär att Piagets tidigare teorier att barn är egocentriska inte stämmer.  
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Johansson (2005) såg likheter i sin forskning med Martin Hoffmans teorier och såg paralleller 

som framhäver att det finns en relation mellan empatiska känslor och moral. Empatins 

ursprung är enligt Hoffman biologiskt betingad. Empati är ett känslomässigt svar som är mer 

relaterat till någon annans situation än den egna. Barns medvetenhet om andras existens 

sammanfaller med utveckling av empati och empatiska uttryck. I den första fasen skiljer inte 

barnet sig själv från andra. Barnet upplever obehag av andras obehag, dock utan att förstå 

deras inre tillstånd. Gradvis förändras känslan från att främst fokusera på sig själv till en 

känsla av omsorg om den andre. Via inlevelser i den andres upplevele, att känna en liknande 

känsla som den som är utsatt, utvecklas moral vilket framkom även vid intervjuerna på 

förskolan. 

 

Piaget (2008) har även framhävt en teori om barnets intellektuella utveckling och en på 

barnets moraliska utveckling vilket går att läsa om i boken” Barnets själsliga utveckling” av 

Piaget. Piaget var den mest inflytelserika teoretikern inom ämnet pedagogik och 

kunskapsteori, under största delen av 1900 talet. Hans teori om barns utvecklingsfaser låg till 

grund för skolsystemen runt om i världen och existerar fortfarande i somliga skolor och 

förskolor. Inom socialpsykologin utgick man från Mead (1934 refererad i Holm, 2002) han 

lyfte fram barnets utveckling genom ständig interaktion med omgivningen och såg nyckeln 

till etisk och social utvekling, empati eller social kompetens. Individen kunde ta den andres 

roll och sätta sig in den andres ställe samt vara medvetande om sin egen person och se sig 

själv i andras perspektiv. Så pedagogiken och socialpsykologin befanns sig på två olika 

riktlinjer men i dag finns det många gemensamma linjer i synen på barns utveckling inom 

pedagogik och psykologi och dessa två är sammanvävda i dagens pedagogik.  

 

I dag har forskarna kommit fram till en annan utvecklingsgren hos barnet vilket Hundeide 

(2006) och Sommer (2005) beskriver att barnets framåtskridande bäst förstås som en 

fortlöpande utveckling längs en rad möjliga förgreningar. Flera olika möjlighetsvägar ligger 

öppna för framtiden. Att studera kompetenser innebär: att iaktta vad barn normalt och 

rutinmässigt involveras i och företar sig i vardagaktiviteter och utrycka dessa aktiviteter i 

handling i form av begrepp samt se på barnets samspel med samtliga mänskliga aktörer i dess 

konkreta tillvaro. Man värderar barns kompetenser mot bakgrunden av deras sociala och 

kulturella sätt att fungera. Idag när förskolor och skolor utgår från ett sociokulturellt lärande i 

postmodernt samhälle som baseras på samspel och kommunikation, där barn utvecklas genom 

interaktioner med sin omgivning bland sensitiva och empatiska förebilder så sker ett lärande i 

att förstå empati. 

6.2.7 Resultat i relation till analys och forskning 

Orlenius (2010) och Skolverket (2011a) visade på att det fanns brister i värdegrundsarbetet i 

både skola och förskola. Deras forskning framhävde att frågor som berör etik och moral 

åskådliggjordes alldeles för sällan. I jämförelse med dessa studier framhäver mitt resultat 

motsatsen. Förskolärarna förklarade på många olika sätt hur de i sitt vardagliga arbete är goda 

förebilder och hjälper barnen att utveckla grundläggande demokratiska värderingar och ett bra 

samspel med omgivningen. Resultatet är jämförbart med sociokulturellt lärandeperspektiv 
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som framför allt bygger på Vygotskijs tankar om lärande och utveckling. Enligt Hundeide 

(2006) och det sociokulturella perspektivet är det i den vardagliga tillvaron och det nära 

samspelet med omsorgspersonerna som barns tankar utvecklas. När förskolärarna vid flera 

tillfällen framhäver hur empatisk utveckling sker genom samspel och kommunikation så 

beskriver de det sociokulturella lärandet. I resultatet framkom det att pedagogerna observerar 

de små barnens förmåga att med kroppspråket visa empati i samspelssituationer vilket även 

forskarna hävdar. De har lämnat Piagets stadieteorier som beskriver allmängiltiga drag av 

barns utveckling. På denna förskola tar förskollärarna tillvara på varje tillfälle och mångfalden 

av små barns förmågor att samspela med andra och visa empatisk agerande som Hundeide 

(2006), Johansson (2001) och Sommer (2005) beskriver. 
 

Piagets tankar om att små barn är egocentriska och inte kan se ur andras perspektiv 

sammanstämmer inte med verkligheten eller på denna förskola. Johansson (2001) framhäver i 

en studie hon gjorde 1995 att barn i olika sammanhang förstår andras situationer och agerar 

för att förändra tillvaron för andra samt att barn kan skapa lustfyllda situationer för att glädja 

och hjälpa varandra, vilket även resultatet visar på i Sommer (2005). Öhman (2010) visar 

också på att Piagets utvecklingsteorier inte är samstämmiga och universella. I dagsläget inom 

forskning finns den transnationella utvecklingsmodellen. Hundeide (2006) och Sommer 

(2005) poängterar också att kulturen påverkar och att barn kan utvecklas eller släckas; det 

beror på omgivningens stimulans att vara empatisk. Om pedagogerna inte jobbar utifrån det 

sociokulturella lärandet med väglett samspel och är empatiska förebilder så släcks 

nyfikenheten och självkänslan viket genererar osäkra barn som söker vuxentrygghet och 

beskydd och godkännande. 
 

När jag jämför resultatet med Öhman (2010) som visar på att empati inte är konstant utan 

vissa faktorer påverkar mer eller mindre tillfälligt eller varaktigt. Hon framhöll även att god 

etisk omsorg skapar ett klimat där barn utvecklar tillit till andra människor och tilltro till sitt 

egen värde och menar att barn lär sig mest av empatiska förebilder och att ett sådant klimat 

utvecklar empatisk förståelse hos barnet. Resultatet visar på att förskollärarna beskriver 

detsamma och att de medvetet tydliggör till de små barnen med kroppspråk och använder 

dialogen mer ju äldre barnen blir. Det framhäver det positiva och jobbar med det negativa. 

Förskollärarna ser även ett resultat på förskolan och i barngruppen.  I rapporten framkommer 

även att förskolärarna är empatiska förebilder och sensitiva samt använder olika 

arbetsmetoder om det uppstår problem i gruppen. De förstärker genom sagoläsning, 

dramaövningar och annat pedagogiskt material som används vid särskilda tillfällen för att 

hjälpa barn utveckla den empatiska förmågan. 

6.2.8 Förskolärarens roll 

Studien visar att det framför allt är i det vardagliga arbetet i olika samspelssituationer på 

förskolan som förskollärarna har möjlighet att hjälpa barnen i dess empatiska utveckling. 

Empati utvecklas inte av sig självt utan med stöd av medvetna sensitiva vuxna och empatiska 

förebilder i den omgivande miljön. I Skolverket (2011c) står det att verksamheten ska präglas 

av ett etiskt förhållningssätt som innebär att alla som är verksamma inom förskolan ska vara 

bra förebilder samt lyfta fram och ge barnen möjlighet att delta i frågor som berör 

verksamheten och värdegrundsfrågor där empati är en viktig del i lärandet. Resultatet visar att 
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förskollärarna på denna förskola är och kan vara förebild för många förskolor i 

värdegrundsarbete som baseras på empatiutveckling i ett sociokulturellt lärande och att 

litteratur och forskning från cirka 2000 och framåt samstämmer med deras arbete. 

6.3 Metoddiskussion 

Detta problemområde skulle belysas och syftet med arbetet var att få fram förändringen som 

skett över tid inom synen på empati i våra skolor och förskolor och själv fördjupa mig i 

forskning och bakomliggande faktorer. Jag använde mig av den explorativa undersökningen 

för att fylla luckor och få en helhetsbild som kunde belysa problemområdet allsidigt. Att 

använda sig av olika tekniker i lärande cirkeln. Den innefattar Sociokulturell teori som är att 

se på kommunikationen mellan både litteraturen och respondenterna. Pragmatisk 

handlingsorienterad teori vilket är att se på handlingar och förhållningssätt de ser för att lösa 

olika problem. I de fenomenologiska ser man på olika och likvärdiga uppfattningar vilket har 

gett mig ett erfarande och insikt vilket konstruktivistiska teorier handlar om. På så sätt kunde 

studien gå in i den deskriptiva, där jag kunde beskriva historiken och nutiden i litteraturen och 

se samband i olika aspekter på fenomenet empati. När kunskapsmängden blivit mer 

omfattande i problemområdet blev undersökningen hypotesprövande.” Hypotesprövande 

undersökningar förutsätter att det finns tillräcklig kunskap inom ett område så man får teori 

att härleda antagande om förhållanden i verkligheten” enligt Patel och Davidsson (2011). 

Detta är en omfattande metod men den ger svar på betydande frågor vid analysen. 

Vid pilotstudien på förskolan gjorde jag observationer för att se hur forskningslitteraturen 

stämde med teorierna. Jag utgick från Denscombe (2009) som är baserad på empirisk 

vetenskap där teori och observationer sammanställs. Empiriskt baserad kunskap är alltså 

kunskap man får genom att skaffa sig erfarenheter genom observation av omvärlden och 

verkligheten enligt Patel och Davidsson (2011). Där observerade jag det sociokulturella 

lärandet. Intervjufrågorna gjordes efter Denscombe (2009) och hans semistrukturerade 

intervjumetod som utgår från ett planerat ämne med vissa frågor, där den intervjuade talar fritt 

kring frågorna. Som ansats hade jag ställt in mig på fenomenologi men förstod att endast det 

skulle inte räcka till för mitt holistiska sätt att se på ur olika perspektiv.  

 

Frågeställningarna baserades på pedagogernas syn på barns empatiska förmåga. Samtliga av 

de intervjuade godkände diktafonen. Intervjuerna gick bra och förskollärarna gav mig en 

realistisk bild av deras syn på empatisk utveckling och lärande. Efter intervjuerna då jag 

skulle börja sammanställa och analysera drogs jag mer åt Kvale och Brinkman (2011) och 

märkte att den kvalitativa halvstrukturerade livsvärldsintervju mer lutade åt och 

hermeneutiken, pragmatism och framför allt postmodern forskning som försöker se helheten i 

forskningsproblemet. Denna uppfattning kallas holism enligt Patel och Davidsson (2011) och 

kan illustreras med att helheten är mer än summan av delarna. Man ställer helheten i relation 

till delarna och pendlar mellan del och helhet för att på detta sätt nå fram till en fullständig 

förståelse. 
 

På samma sätt hade jag under intervjuerna pendlat mellan en subjektets synvinkel och 

objektets synvinkel för att få god förståelse av deras syn på empati. Vad, varför och hur och 

när har blivit inpräntat i mitt huvud och ställs ständigt i alla samanhang. Under intervjun 
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förtydligade jag frågorna med följdfrågor så att jag fick deras bild och förståelse av det jag 

tolkade. Enligt Kvale & Brinkman (2011) samt Patel & Davidsson (2011) krävs det att 

forskaren använder sin empati eller medkänsla för att förstå objektet. När jag hade de 

utskrivna intervjuerna, läste jag hela sammanställningen för att se till helheten och läste sedan 

delar i texten var för sig, för att skaffa förståelse av helhet och delar. Vidare pendlade jag 

mellan dessa två synsätt och ställde olika förståelser i relation till varandra. Utav det fick jag 

en helhetsbild av intervjuerna med citat som beskrevs ordagrant. Empiriska analysen 

genomfördes på samma sätt då jag samanställde litteraturen med resultatet i diskussionen.  

 

6.3.1 Studiens tillförlitlighet 

Validitet och reabilitet i studier med kvalitativ ansats handlar om att beskriva vad man har 

samlat in och bearbetat data på ett systematiskt hederligt sätt. Genom att observera förskolan 

och dess arbetsätt innan intervjuerna fick jag en bredare bild av problemområdet och hur de 

jobbade med empati på olika nivåer. Jag lämnade ut frågorna innan intervjuerna så de kunde 

bearbeta dessa. Vid intervjun upplevde jag att jag fick realistiska svar av deras verklighet och 

genom observationerna hade jag en insikt i deras arbete och kunde se ur flera perspektiv. 

Enligt Denscombe (2009) har personliga intervjuer flera fördelar och en av fördelarna är att 

det kommer från en säker källa. Jag har insikt i litteraturen och förkovrat mig i fler referenser 

än de jag refererat till. De mest inflytelserika forskare i empati det senaste decenniet har varit 

M. Hoffman, D. Batson, N. Eisenberg, M. Davis, F. de Waal och J. Decety. Dessa forskare 

framhävs ofta i litteraturen. Inom sociokulturella perspektiv är det framför allt L.S Vygotskij 

som ingår i bl.a. Hundeide (2006) och Strandberg (2006). Sammanställningarna av 

intervjuerna och teoretiska perspektiven kommer från litteratur som är skriven från 2000 och 

framåt. Utom Vygotskij (1896-1934) och Piaget (1886-1980) Sammanställningarna är 

grundade på litteratur och resultat vilket gör studien tillförlitlig. Det framkom även en tanke i 

resultatet som jag skickar vidare till framtida forskning och det är hur djur och natur påverkar 

barns empatiska förmåga. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning  

Detta arbete har gett mig insikt i hur viktigt det är att jobba med barnen på alla nivåer både 

individuellt och i grupp. Grunden till god självkänsla är att alla är inkluderade och 

respekterade både som individ, grupp och på organisationsnivå. Lärandet och utvecklingen 

sker i samspel och kommunikation i leken och andra aktiviteter under hela dagen med 

sensitiva förebilder som stärker barnet i sin identitet och empatiutveckling så de kan förstå 

andra. Jag anser att det är av stor vikt att forska vidare i dessa ämnesområden.   

 Hur djur och natur påverkar barns empatiska förmåga?  

 Hur stärker man barns självkänsla? 

 Självkänslans betydelse för barns utveckling? 

 Hur barns självkänsla utvecklas i ett sociokulturellt lärande? 
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Bilaga 1 

 

Hej  

 

Jag heter Mia Hult och går en förskollärarutbildning på LTU och håller på med min C-uppsats 

där jag forskar i pedagoger syn på barns empatiska förmåga.  

 

Jag har ett stort intresse av att få intervjua fem personer på denna förskola och er syn på barns 

empatiska förmåga. 

 

Samtliga intervjuer kommer vara sekretessbelagda jag kommer inte att gå ut med förskolans 

namn vilken stad i Sverige det är eller namnen på er som intervjuas. 

 

Mitt stora intresse av att göra intervjuerna hos er ligger i er kunskap och ert arbete och 

engagemang i barns utveckling, samspel och lärande. 

 

Intervjuerna kommer ta ca 10-30 min och innefattar ett antal frågor om pedagogers syn på 

barns empatiutveckling.  

 

Jag uppskattar er hjälp till min forskning och ni kommer vara till stor hjälp för framtida 

forskning inom lärande, samspel och kommunikation. 

 

Tack på förhand  

 

Mia Hult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Bilaga2 

 

 

 

Detta är frågeformuläret som lämnades ut till de förskollärare som intervjuades. 

 

 

 

10 frågor om empati 
 

 

 

1. Hur tänker du kring begreppet empati? 

2. Uppmuntras barns spontana känsla för empati i den fria leken? 

3. Arbetar du på något speciellt sätt idag med barns empatiska förmåga? 

4. Berätta hur du ser på att arbeta med barns empatiska förmåga! 

5. Kan du förklara vad ni gör när ni märker att ett barn inte visar empatisk 

förmåga? 

6. På vilket sätt behövs förmåga till empati i förskolan vardag? 

7. Hur lär man sig att vara en empatisk människa? 

8. Berätta om hur din egna empatiska förmåga som förskollärare används i 

undervisningen? 

9. Ser du på dig själv som en empatisk förebild? 

10. Kan empatiska förståelsen förändras för samma individ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Bilaga 3 

 


