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Sammanfattning  

 

Empati är en viktig egenskap hos oss människor som vi behöver för att kunna kommunicera 

med andra individer. Enligt den forskning, som framkommit i arbetet, leder bristande förmåga 

i empati hos barn till att de ofta utvecklar aggressivt beteende som skapar kommunikations 

svårigheter. Forskningen har också visat fördelarna för barnens empatiska utveckling om 

barnen fått vistas på förskola.  Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap om hur lärare i 

förskolan arbetar med empati i den pedagogiska praktiken och i förskolans undervisning. 

Genom att ha intervjuat sex olika förskollärare på två olika förskolor runt Växjö området i 

Småland visade analysen att olika faktorer så som storlek på barngruppen och barnens ålder har 

påverkan på hur förskollärarna väljer att forma sin pedagogik. I resultatet visade det att 

förskollärarna har arbetat med samtalsteknik, att de har försökt agera som goda förebilder för 

barnen och att förskollärarna lär barnen att olika känslor kan kännas och visas på olika sätt. I 

diskussionen framgår det att arbetet kunnat göras annorlunda om det funnits mer tid och fler 

förskolor att intervjua. Slutligen tas det upp vilken effekt empati har på förskollärarna och vilka 

följder empatiskt laddade situationer får. 

 

Nyckelord 

Förskola, Förskollärare, Utveckling, Empati, Pedagogik 

Abstract 

Empathy is an important human trait that we need to communicate with other individuals. 

According to the research found in this paper, the lack of empathy in children leads often to 

developing of aggressive behavior that causes communication difficulties with the children. 

Research has also shown that children attending preschool has more empathic development. 

The purpose of this paper is to provide knowledge about how teachers in preschool work with 

empathy in the pedagogical practice and in preschool education.  By interviewing six different 

preschool teachers at two different preschools around the Växjö area in Småland, Sweden. 

The analysis showed that different factors such as size of the child group and the age of the 

children influence how the preschoolers choose to shape their pedagogy.  The result shows 

that the preschool teachers have worked with different conversation technique, they have tried 

to act as good role models for the children and they teach the children that different feelings 

can be felt and displayed in different ways. In the discussion it shows that the paper could be 

done differently if there was more time and more preschools to interview. Finally, the effect 

of empathy on preschool teachers is taken into account and the consequences of empathically 

charged situations. 
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1 Inledning 

 

 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (2017) är 84 procent av alla ett till femåringar 

inskrivna i förskolan vilket betyder att de flesta barnen i Sverige spenderar en stor del av sin tid 

där. Detta gör förskolan till en betydelsefull plats för barnens kunskapsutveckling. Förskolans 

undervisning består bland annat av ämnen som exempelvis matematik och svenska där barnen 

får bekanta sig med siffror och bokstäver. De får tillexempel lära sig grundläggande 

matematiskt tänkande och hur de gör när de läser och skriver. Barnen får också uppleva olika 

former av skapande verksamhet där experimenterande med form och färg är i fokus.  

 

Empati utvecklas genom kamratskap, kommunikation och inlevelse vilket sker över en längre 

tid (Allwood & Erikson, 2010). Det innebär att barns framsteg gällande empatisk utveckling 

inte är lika tydligt observerbar som annan undervisning i ett ämne eller en viss motorisk 

färdighet. Bristande undervisning i empati kan leda till att barnet inte lär sig förstå andra 

människor, får svårt att förmedla sina egna känslor och därav riskera att utveckla aggressivt 

beteende (Allwood & Erikson, 2010; Ekman, 1992).  

 

Under mina studier till förskollärare har jag haft tillfälle att jobba som vikarie på en förskola 

som har arbetat tematiskt med bondgården. Förskollärarna har förklarat för mig att den 

pedagogiska tanken med temat har sitt ursprung i barns empatiska förmåga och att djuren, som 

lever och sköts om på förskolans område, bidrar till barnens empatiska utveckling. Det hela 

gjorde mig intresserad av hur olika förskolor arbetar med empati, vad som händer om barn inte 

får chansen att utveckla sin empati och om arbetet med empati har några konsekvenser för 

pedagogernas arbete. Utgångspunkten för arbetet är att bidra med kunskap om hur lärarna 

didaktiskt arbetar med empati i förskolan. 

 

I följande studie har jag undersökt hur förskollärare arbetar praktiskt för att utveckla barns 

empatiska förmåga. En utgångspunkt som framställds under studien är att alla barn föds med 

förutsättningar för att utveckla empati men behöver hjälp under sin uppväxt för att utveckla 

förmågan fullt ut. Enligt forskningen är interaktion och samspel med andra individer under 

barnets första levnadsår betydelsefullt för den empatiska utvecklingen (Allwood & Erikson, 

2010; Ekman, 1992).  

 

 En inledande definition av empati 

Ordet empati kommer från det grekiska orden Empateja som rakt översatt blir: ”sökande till 

kärlek”. Empateja är en kombination av de två orden "Em" som betyder "in" och "patos" som 

betyder känsla och tillsammans uttalas de ”inkännande” eller ”inlevelse” (Ekman, 1992, s.11). 

 

Enligt Ekman (1992) har studier rörande utvecklande av empati hos barn kommit fram till 

varierande resultat. Några av de tidigaste datan som framförts förklarade att små barn inte visar 
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tecken på medkänsla förrän barnet nått en ålder på tre år och att empati inte utvecklas innan 

sexårsåldern. Detta förkastas helt i den moderna forskningen där det påvisats att även mycket 

små barn utför empatiska handlingar.  

 

Freud i sina forskningar gjorde observationer på de små barnens interaktioner med varandra 

och det visade sig att ett barn som satt bredvid ett ledset barn försökte dela med sig av sin napp. 

Freud tolkade detta som att det glada barnet registrerat det ledsna barnets behov av hjälp och 

tröst och frivilligt gjort försök till att hjälpa till utan den vuxnes inblandning. 

 

Raudalen (1997) berättar att tidigare studier om empati ofta nämner barns utryck av aggression 

genom aggressivt beteende. Aggression är en av de första observerbara känslorna ett barn 

förmedlar och detta sker redan i tidig förskoleålder. Forskningen som redovisas i Raudalens 

bok visar också att den aggressiva graden tycks vara relativt stabil från barndomen och upp till 

vuxenålder. Detta innebär att barn som har ett välutvecklad empatiskt tänkande med låg 

aggressions grad kommer att kunna hantera sina aggressiva impulser bättre och att detta 

kommer att hålla upp till vuxenlivet (ibid). 

 

Barn kan lära sig inlevelse på många olika sätt och ett exempel är sagoberättande. Öhman 

(1996) berättar att data från studier som gjorts på lärare som arbetat målriktat med sagor och 

berättelser har arbetsmetoden haft positiv inverkan på barns språkutveckling. En god 

språkutveckling leder till lättare kommunikation när en individ vill kunna prata om saker som 

känslor, initiativ mm. och barnen får med detta lättare att utryck och prata känslor. Något annat 

som författaren nämner är att när förskollärare läser och berättar sagor för barnen får barnen 

höra om olika karaktärers upplevelser och känslor. Barnen exponeras med detta för olika typer 

av känslor som upplevs och reageras på olika sätt. De får se att en känsla kan se olika ut, 

upplevas olika och att man kan göra olika saker p.g.a. känslorna. 

 

En annan viktig faktor som Öhman (1996) också nämner är den fria leken. När barnen leker 

uppstår det ofta rollspel där barnen själva intar olika karaktärer. I leken måste barnen visa 

respekt och förståelse för varandras karaktärers beteendemönster för att leken ska bli 

funktionell. Genom leken stimuleras barns inlevelseförmåga och känsla för omsorg med vilja 

att skydda och ta hand om varandra.  

 

Rollspel har också en bra funktion för barnens empatiska utvecklande och Löfdahl (2014) 

berättar att när barnen leker med finns fördelen att barnen kan inta rollen som den vuxne. Barnen 

kan i denna roll prova att göra förbjudna saker, exempelvis ha en samling där några av barnen 

är busiga och de andra barnen är vuxna som säger åt dem vad de får och inte får göra.  På detta 

sätt leker sig barnen genom de normer och värderingar som ingår på en förskola och lär sig mer 

om hur dessa fungerar. 
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 Empatins olika delar 

 

Begreppet empati går att dela in i två underkategorier: den affektiva, känslomässiga sidan och 

den intellektuella och kognitiva. Den kognitiva sidan är den som innehåller kunskap och minnen 

från hur vi själva reagerat tidigare på en situation. De handlingar vi väljer att utföra baserat på 

denna tidigare egenskap är oftast omedvetna och kan beskrivas som rent instinktiva (Ekman, 

1992) 

 

Empati är som förklarat innan en social egenskap som hjälper människa att sätta sig in i andras 

verklighet. Men den kräver också att människan har en tidigare kännedom för gränsen mellan 

vår kamrat och oss själva. En empatisk person behöver ha respekt och tolerans för en annan 

individs känslor och inte ställa sig i försvarsläge eller ta över den andras känslor. Enligt Löfdahl 

(2014, s. 18) går det att förklara begreppet empati ytterligare genom att dela in den i fyra 

följande stadier: 

 

• Identifiera: Först identifierar individen en annan individs upplevelser. Individen känner igen, 

kan relatera till den med egna erfarenheter av en liknande situation och har sätt samma 

känslouttryck och reaktioner hos andra individer. 

  

• Införliva: Det andra individen gör är att hen känner in, införlivar, sig i den andra individens 

upplevelser och känner liknande känslor så att hen kan sätta sig in i den andra individens 

situation. 

 

• Genomlevt: Det tredje som sker är att när individen förstått situationen och uppfattat vilken 

känsla den andra individen har kan hen relatera till reaktionen och handla därefter. Om den 

andra individen exempelvis är aggressivt pga. panikångest eller skräckkänslor kan individen 

hjälpa den andra individen genom att själva inte dras med av dessa känslor utan i stället försöka 

skapa en trygg atmosfär runt omkring. 

 

• Lösgöra: Individen lösgör sig nu från inblandningen i den andra individen. Då individen nu har 

skaffat sig erfarenhet genom att ha genomlevt den andra individens upplevelser kan hen utifrån 

den informationen tänka efter och förmedla det till den andra individen. 
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1.2.1 Sympati  

 

Höglund och Ahlström (2002) understryker att något som inte bör förväxlas med empati är 

begreppet sympati. Då empati handlar om att individen ska förstå någons känslor, förstå hur 

någon tänker och varför hen reagerar, är sympati när individen tar över någons känslor, tycker 

synd om någon och känner likadant. Det är också viktigt att inte blanda ihop begreppet med 

intuition som betyder att en individ känner på sig något. 

 

 Lärarnas uppdrag 

 

Enligt skollagen (SFS 2010: 800) ställs det höga krav på lärare i förskolan och förskoleklass. 

I de olika läroplanerna för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola står det att: ”lärare 

har ett uppdrag att utveckla barns empatiska förmåga” (Se skollagen kap 1 § 4). Enligt 

förskolans läroplan står det att: ”förskolan ska främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap”. Detta innebär att förskolan ska introducera olika metoder för kommunikation så 

att barn kan skapa olika kontakter med olika människor. Samma paragraf förekommer i 

läroplanen för förskoleklass, fritidshem och grundskolan (2017) och lägger samtidigt till att 

”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 

självständigt som tillsammans med andra.” 

 

Sammanfattat står det i Läroplanen för förskolan (1998, s. 8) att förskolan ska hjälpa barnen att 

utveckla sin medkänsla samt inlevelse i andra människors situation. Förskolans verksamhet ska 

syfta till att barnens förmåga till omtanke och empati utvecklas, liksom öppenhet och respekt 

för att olika människa kan leva och tycka på olika sätt. Med det sagt ska förskolan fungera som 

en levande, social och kulturell miljö som ger stimulans i initiativtagande och att barnen 

uppmuntras i att utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens. Förskolan ska bidra med 

aktiviteter och hjälpmedel som stöttar barnen i deras empatiska utveckling samt respekt för 

andra människors tankar och känslor. Sammantaget visar skollagen och läroplanen att lärarna i 

förskolan, förskoleklass, fritidshem och skola ska medverka till att utveckla barnens känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor. Lärarna behöver därför skapa en trygg miljö 

där barnet får modet att våga experimentera med olika empatiska och sociala metoder. 

 

 Betydelse av empati för barns utveckling 

 

Empati är en livsnödvändig komponent i en människas liv för att kunna fungera. Enligt 

forskningen som redovisas i Peck och Maudes bok hjälper empatin att känna medkänsla, förstå 

andras beteenden, förutse reaktioner och agera efter normen på rätt sätt för att bli accepterade 

och inkluderade i samhället. Ett barn som inte fått den hjälp hen behöver, som också kan ha 

blivit socialt utesluten, kan få problem när det kommer till tolkande av andras känslor och tolkar 

ofta det motsatta än vad som förmedlades. En glad känsla kan tolkas som aggressiv vilket kan 
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ge förödande konsekvenser för barnet. Det är därför viktigt att barnet erbjuds hjälp och stöd i 

tidig ålder så att empatin kan få utvecklas på ett bra sätt (Peck & Maude, 2014). 

 

Förskolebarn som är i åldern tre till fem utvecklar inte enbart sitt språk för att kunna interagera 

och kommunicera med andra utan också för att kunna föra en inre dialog med sig själv. Ett barn 

behöver veta hur hen själv mår och känner och hur hen skulle ha reagerat på en liknande 

situation (Kimber, 2009). En del utan den forskning som gjorts hävdar att barn i dagens 

samhälle har färre sociala relationer och är sämre förberedda när de sedan ska vidare genom 

skolvärlden jämfört med barn från tidigare generationer. Barn spenderar idag mer tid framför 

Tv:n och datorn samt har färre syskon än dåtidens generation vilket i sin tur leder till att barnet 

inte har lika många sociala tillfällen (Ogden, 2001). Barn som har en välutvecklad empatisk 

förmåga har bättre förutsättningar för att lösa konflikter, hitta kompromisser och har bättre 

självuppfattning än andra barn (Persson, 2006). Barn som inte fått tillräckligt med stöd och 

saknar de redskap de behöver för att fungera socialt och empatiskt kan få svårt när de ska välja 

rätt strategier och bli provocerade vilket kan leda till aggressivt beteende och frustration 

(Stensaasen & Sletta, 2004) 
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2 Syfte och frågeställningar. 

 

Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur lärare i förskolan arbetar med 

empati i den pedagogiska praktiken och i förskolans undervisning. Syftet är också att dela med 

sig av olika metoder en lärare kan använda sig av när hen stöter på problem i arbetet och att 

denna kunskap ska kunna hjälpa andra lärare i sitt empati arbete. 

Utifrån syftet har jag format följande frågeställningar för att vägleda och driva undersökningen 

framåt. 

 

Behöver några meningar här som säger om syfte frågeställningar 

 

• Hur arbetar lärare i förskolan för att utveckla barnens empatiska förmåga? 

• Vilka svårigheter anger lärare i förskolan det finns med att arbeta med att utveckla barns 

empatiska förmåga? 
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3 Tidigare forskning 

Som tidigare förklarats i texten tar förskolan upp en stor del av barnens första år och den omsorg 

och undervisning som barnen ska erbjudas står tydligt i läroplanen (Lpfö, 2016). När de olika 

ämnena i läroplanen för förskola, förskoleklass och skola granskas är inte empati ett enskilt 

ämne utan är något som finns med i den så kallade dolda läroplanen. 

 

Den dolda läroplanen är ett begrepp som uppfanns av den amerikanske forskaren Philip Jackson 

och blev känt i Sverige under 1970-talet då journalisten Donald Broady skrev en artikel om 

begreppet i tidskriften Krut. Enligt Broadys (2007) tolkning innehåller den dolda läroplanen de 

oskrivna regler som existerar i skolorna. Det kan exempelvis handla om att eleverna ska sitta 

stilla under en samling eller att räcka upp handen för att få tala. Sådana saker står inte med i de 

skrivna läroplanerna men blir ändå en del av elevernas inlärning. Empati är också ett begrepp 

som också finns med i den dolda läroplanen och barnen får därför en annan inlärning av empati 

om de vistas på förskola. 

 

Enligt Ineke, Cate,  Brown samt Baldwin  (2008) finns det data där forskarna har undersökt hur 

barn påverkas i sin empatiska förmåga ifall de går på en förskola jämfört med om de inte gör 

de. Datan visade på stora fördelar för barns empatiska utveckling när de går på förskolan då 

barnet får träffa andra individer än de som finns i familjen. Detta leder till ett större utbud av 

olika känslor, reaktioner och beteendet som barnen kan ta till sig och studera. 

 

 Betydelsen av förskollärarens kunskap 

 

Enligt Durkheims teori är familjen barnets primära socialisation, dvs den första kontakten som 

barnet får, och är därför den viktigaste miljön för barnet i utvecklandet av empati. Barnet får 

här sin första kontakt med olika beteendemönster och normer som fördrivs i samhället. 

Förskolan, som är den sekundära socialisationen, bidrar också till barnens tidiga 

empatiutveckling genom att förskollärarna fyller på med trygga vuxna, utöver föräldrarna, som 

ett barn kan vända sig till (Hwang och Nilsson, 1999). 

 

Beroende på vad barnet får uppleva under sin första tid kan vissa barn hantera konflikter och 

hitta kompromisser annorlunda än andra. Hwang och Nilsson (1999) betonar hur detta visar på 

vikten av förståelsen för barnets behov så att förskollärare och andra vuxna kan stödja barnet 

in i en positiv personlighetsutveckling. Med andra ord menas att barns empatiska förmåga 

präglas av den empatiska identifikation som barnet haft med föräldrarna under sin uppväxt. 

Barn som får växa upp i en positivt empatiskt kommunikativ miljö där de olika föräldrarna 

förmedlat sensitivitet och medmänsklig inlevelse i barnets utryck kommer ha goda 

förutsättningar för att utveckla en god empatisk förmåga. Det är därför viktigt att förskolläraren 

kan få möjlighet att ge detta till barnen på förskolan. 
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Om det motsatta skulle hända det vill säga om barnet utsätts för en miljö byggd på negativ 

empatisk kommunikation där föräldrarna har brist på inlevelse i barnens känslor och har en 

begränsande uppfattning av barnet och barnets behov kan detta resultera i negativa 

konsekvenser för barnets empatiska utveckling. Genom att förskollärare och föräldrar arbetar 

tillsammans bygger de en inbjudande och trygg miljö både på förskolan och i hemmet. Barn 

som blir utsatta för bristande engagemang vuxna kan få en föreställning om att de personerna 

inte bryr sig och att barnet får klara sig självt. I Pape (2002) bok står det att om förskollärarna 

ska kunna stärka barnens empatiska förmåga behöver de visa att de bryr sig om barnen och att 

de lyssnar på barnets behov.  

 

Enligt Broberg (2012) är det på förskolan, genom den fria leken i samspel med andra, som 

barnen blir stimulerade i sitt lärande av empati. Men författaren berättar också att om detta ska 

kunna bli möjligt behövs det regler och struktur i stödet från förskollärarna. Förskollärarna 

behöver också visa intresse och engagemang i barnens liv så att barnen kan känna sig trygga 

och uppmärksammade i deras tankar och åsikter. Det är viktigt att barnen får känna sig sedda 

och bli tagna på alvar om något känns svårt. Vidare skriver Broberg (ibid.) att barnen ser 

förskollärarna som förebilder, dvs riktlinjer hur en individ ska bete sig mot andra, och därför 

bör också förskollärare agera som goda sådana. 

 

När det kommer till empati och lärandet om känslor berättar Pape (ibid.) att barnen också kan 

använda en förskollärare som ett redskap om det blir för mycket känslor och barnen behöver 

”andas ut”. Författaren menar att små barn, under tre år, lätt kan bli överväldigad av alla intryck 

som sker och behöver därför någon att luta sig mot. Det hela blir som en slags stressavlastning 

och barnen får stöd till att bearbeta alla intrycken. 

 

Broberg (ibid) berättar vidare att studier har gjorts på yngre barn och att datan har visat att det 

också är dessa som är mest utsatta för emotionell stress. Detta visar på hur stort ansvar en 

förskollärare har och att de kan vara utmanande för lärare att ge tillräckligt med stöd och hjälp 

för de mest utsatta barnen. Vidare berättar författaren att datan av studien visar att kvaliteten på 

interaktionen mellan barnen och förskollärare blir sämre ju yngre barnen var. Förskollärare som 

arbetar med yngre barn bör därför vara uppmärksamma på detta och göra sitt bästa så att också 

dessa barn får de stöd de behöver. 

 

 Förskollärarens arbete mot kränkande beteende 

Som nämnts i kapitlet innan ska förskollärare som arbetar på förskolan sträva efter att skapa ett 

inbjudande och positivt klimat genom att bland annat undervisa barnen i hur de upprätthåller 

goda relationer med sin kamrat. Enligt Öhman (2009) kan barnen med hjälp av pedagogisk 

vägledning reflektera över vad ett positivt lärande klimat kan innebära och visar hur de kommer 

till utryck i vardagen Detta kan leda barnen till att själva skapa en förståelse för hur de kan bidra 

till ett gynnsamt klimat för empatisk utveckling samt ge en djupare förståelse för barnens 

rättigheter. 
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Öhman (ibid.) samt Gjems (2011) berättar att det pedagogiska ledarskapet, d.v.s. 

förskollärarnas arbete med självkänsla, integritet och konflikthantering, har en central roll i 

arbetet. En förskollärare behöver kunna besitta förmågan att hålla olika perspektiv levande samt 

ha förmågan att kunna tänka utanför lådan och se olika situationer ur olika synvinklar för att 

kunna motarbeta kränkande beteende. Detta innebär att när ett barn känner sig kränkt, eller om 

en förskollärare upplever att ett barn blir kränkt, ska förskolläraren kunna lyssna in barnens 

olika historier och tolka vart ifrån konflikten kan ha kommit ifrån. Tillsammans med barnen 

kan pedagogen hålla ett samtal och ställa öppna frågor om vad det va som hände, varför det 

hände, hur det kändes och om de hade kunnat göra på ett annat sätt. 

 

Kränkande beteende behöver inte bara komma ifrån barnen utan kan dessvärre även finnas hos 

förskollärare (ibid.). Förskollärare som ”skäller” på barnen kan också ses som ett slags 

kränkande beteende i vissa sammanhang. I Öhmans (2009) står det att barnen tycker att 

förskollärarna ”slår med orden” i vissa situationer. 

 

Öhman (ibid.) menar att skäll till och med kan ses som ett slags verbalt övergrepp och kan 

upplevas lika starkt som om det hade varit ett fysiskt övergrepp. Författaren menar därför att 

förskollärarna på förskolan och deras beteende gentemot barn och andra vuxna har påverkan på 

barnens empatiska utveckling och det är därför viktigt att förskollärare pratar med barnen om 

kränkande beteende när det uppstår, så att de gemensamt kan komma fram till lösningar på hur 

de ska kunna undvika skäll.  

 

 Empatiutveckling genom samtalsteknik 

För att barn ska kunna utveckla empati, förstå varandras reaktioner och känslor är det viktigt 

att de lär sig prata med varandra. Men innan barn lärt sig att prata själva kan lärare använda sig 

av samtal på annat sätt. Gunvor Lökken (2008) har studerat småbarns samspel och kommit fram 

till att barn utvecklar och använder sig av kroppsspråk innan de bemästrar talet. Barnen 

använder helt enkelt kroppen när de försöker tolka och kommunicera med omgivningen. 

Lökken (ibid.) skriver att barn som är i åldern noll till tre år använder sig av ett speciellt 

rörelsemönster för att skapa kontakt med sina medmänniskor eller för att få tillgång till social 

samvaro. Detta har forskaren valt att kalla för Toddlerkultur (Engelska, Toddler= den som 

tultar, kryper). Enligt Lökken (ibid.) kan lärare med hjälp av att tolka toddlerkulturen uppfatta 

barnets försök till kroppsspråk och uttrycksfulla gester och se att barnet är kapabel till empati 

långt före de utvecklar ett talspråk. Med hjälp av denna metod kan lärare översätta barnens 

försök att kommunicera och hjälpa dem att lösa konflikter. Det är när barnen senare börjar 

använda sig av verbalt tal som lärarna, som arbetat med toddlerkultur, får förändra sin 

undervisning.  

 

Doverborg (2012) berättar att det kan tolkas som lättare att arbeta med barnen när de börjar 

prata verbalt. Tal är något vi vuxna bemästrat länge och är mer eller mindre experter på det, 

även om vi kanske använder det på olika sätt. Men bara för att ett barn börjar tala med ord 

behöver inte detta betyda att det blir lättare för en lärare att använda sig av samtalsteknik. Vidare 
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skriver författaren att olika svårigheter kan uppstå när en förskollärare ska använda sig av 

samtal som metod i stödet av den empatiska utvecklingen. Det händer oftast mycket under en 

dag på förskolan, barnen blir hämtade och lämnade av föräldrarna och kanske är arga för att 

föräldern glömde en leksak hemma. Kanske barnet råkar i konflikt med en kamrat under 

samlingen då hen råkar sitta på hens plats. Barnets favorit lärare kanske är upptagen med att 

leka med något annat barn. Kort sagt kan det inträffa många olika moment i ett barns vardag 

som kan leda till konflikt av olika slag. En svårighet som en lärare kan stöta på i arbetet med 

samtalsteknik är att läraren kanske tar dessa konflikter för givet. Barnen brukar ju bråka och så 

är det med bara. Bortförklaringar som förekommer kan vara att barnet kanske bara har en dålig 

dag. Konsekvensen av detta kan bli att läraren inte tar upp händelser med barnet. 

 

Dovreborg (ibid.) berättar sedan att en lärare som använder samtalsteknik som metod behöver 

ifrågasätta mera det som anses vara självklart. Ställa frågor som: vad hände och hur kan vi lösa 

det? Genom att lyssna på hur barn har upplevt en situation och låta dem prata om vad som har 

hänt under en konflikt kan förskollärarna tillsammans med barnen få en större mångfald till 

idéer på lösningar på konflikten. De kan tillsammans lära sig mer om den andres uppfattningar 

och känslor av situationen. 

 

I arbetet med samtalsteknik för empatiutveckling berättar Folkman (1998), Greene (2016) samt 

Eresund och Wrangsjö (2008) att själva orden i samtalet utgör en väsentlig del. Ett begränsat 

ordförråd kan sätta käppar i hjulet för barnet om barnet ska prata eller utrycka sina känslor 

vilket i sin tur också kan leda till aggressivt beteende. Och om man ser det från andra hållet kan 

ett barn som har bristande empatisk förmåga få svårt att använda rätt ord även om hen har 

ordförrådet då hen inte vet i vilka sammanhang orden ska användas. Författarna menar att barn 

som har svårt att sätta ord på sina känslor kan tycka det är svårt att svara på ”Varför gjorde du 

så” under en specifik situation. Författarna ger förslaget att en förskollärare i stället kan fråga 

om ”vad hände” när barnet uppnådde aggressionen. Detta, menar dem, gör att barnet blir mindre 

defensivt och att de ger möjlighet för en dialog att skapas. Barnet får tid till att lugna ner sig 

och prata om sitt perspektiv på händelsen. Författarna säger att efter detta kan förskolläraren 

dela med sig av sin bild av det hela och hur det kändes för förskolläraren. Metoden ska vara 

realistisk och ta hänsyn till först barnets perspektiv och sedan den vuxne. 

 

 Drama och sagor som metod 

Som nämnt innan kan barn som har svårt med sin empatiska förståelse och kommunikation 

ibland utveckla aggressivt beteende och behöver därför stöd att utveckla sin empatiska 

problemlösningsförmåga. Frey, Hirschstein och Guzzo (2000) berättar att för att en 

förskollärare ska kunna hjälpa ett barn i dess empatiska utveckling finns det olika pedagogiska 

metoder hen kan ta till. Som tidigare nämnts i texten intar barn olika roller när de leker 

dramalekar. Författarna berättar att om barnet inte själva använder sig av detta från början kan 

det innebära att förskolläraren behöver träda fram och vägleda barnen. Förskolläraren kan göra 

detta genom att presentera olika sociala dilemman som barnen får försöka lösa tillsammans 

genom att diskutera och utvärdera fram olika utvägar och om dessa är rättvisa och möjliga. 
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Barnen får sedan inta roller för att se om utvägarna fungerar eller om de behöver göra på något 

annat sätt. Författarna menar att aktiviteten i stort får barnen att prova på andra människors 

perspektiv och att de får öva på att identifiera olika ansiktsuttryck och kroppsspråk. Detta får 

barnen att reagera och intrigera emotionellt med andra vilket stimulerar barns empatiska 

förmåga. 

 

Österling (2011) skriver att när en lärare ska arbeta med drama är det då viktigt att läraren 

försöker skapa ett gruppklimat utan konkurrens, bedömningar och jämförelser. Enligt 

författaren ska läraren agera som ledare och ska med detta motarbeta ett värderande 

förhållningsätt. Det är viktigt att barnens prestationer inte får betygsättas. Varje barns insats ska 

ses som bidragande till den gemensamt undersökande processen. Det är av största vikt att alla 

deltagares känslor, tankar och upplevelser respekteras. 

 

Eriksson (2011) skriver att en saga ensamt också kan vara en bra pedagogisk metod för det 

empatiska utvecklandet. En saga kan se ut på ett flertal sätt: de kan berättas med objekt, skuggor 

eller levande skådespelare. En saga kan också illustreras i en bok med bilder eller på en tv med 

film. Författaren skriver att en fördel med sagor i böcker är att sagan intar en slags fast form. 

Barnen kan titta på de olika böckernas omslag och veta vad innehåller är utan att ha öppnat den. 

Detta leder till att barnen kan vara med och bestämma innehållet i en undervisning då de själva 

kan välja saga som förskolläraren ska läsa och därmed påverka temat i läroprocessen. 

 

Sandberg (2014) skriver att fördelarna med att använda sig utav sagor i pedagogiken är många 

och när det kommer till den empatiska förmågan är sagan, likt dramat, också en väg för barnen 

att få komma i kontakt med olika känslor, se dem ändras över tid och ageras på olika sätt. 

Genom sagor hjälper förskolläraren barnen att sätta etikett på olika känslor och visa vad som 

anses vara moraliskt och lämpligt beteende att använda sig av under en social situation. 

 

Sandberg (ibid.) berättar vidare att det är genom drama och sagor som lärare ska stötta barnen 

att hitta en balans mellan hänsyn till andra och hänsyn till sig själv. En lärare arbetar med att 

stärka och utveckla barns empatiska färdigheter och att skapa glädje och motivation till lärande. 

Lärandeprocessen måste vara lustfylld och rolig för barnen så att de blir motiverade till att 

kunna förändra sina värderingar och beteende så att de stämmer överens med de normer 

samhället är uppbyggt på.  

 

 Föräldrarnas samarbete med förskolläraren  

 

Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö, 1998) ska förskolan kunna ge information till 

föräldrarna om vad som händer på förskolan så att de blir medvetna om hur en vardag på 

förskolan ser ut för barnet. Då alla barn har olika behov och krav behöver, som tidigare nämnts 

i föregående stycke och som stärkts av tidigare forskning (Doverborg, 2012), förskollärarens 

kommunikation vara välfungerande. Detta gäller också kommunikationen mellan 

förskolläraren och föräldern och kommunikationen bidrar till att förskolläraren kan bli 

medveten om vilka rutiner som krävs för de olika barnen. Enligt Follkman (1998) kan kontakten 

med föräldrarna ge viktig information, från föräldrarna till förskollärarna, om hur det fungerar 
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för barnet hemma empatiskt och socialt. Den kan också informera om det har uppstått nya 

problem eller om förskollärarens metoder och lösningar tagits med hem och är fungerande även 

på hemmaplan. 

 

Det är viktigt att en förskollärare förmedlar till föräldrarna att förskolan är till för att hjälpa och 

stödja barnet till utveckling och hur viktigt det är att barnet trivs. Att prata om barnets empatiska 

förmåga kan vara ett känsligt ämne och det är därför viktigt att förskolläraren vet hur de kan 

formulera sig på bästa sätt så föräldern kan känna sig trygg med att samtala. Enligt Kadesjö 

(2008) bör förskolläraren undvika att lägga värderingar i informationen från föräldrarna och 

bör också undvika att sätta en etikett på barnet som ”bråkigt” eller ”störande”. 

 

4 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska ramverk som här skrivs fram utgår från att lärares vetenskapliga grund vilar på 

didaktik. Det räcker dock inte i uppsatsen utan för att synliggöra förskollärares speciella 

uppdrag har detta kompletterats med ett relationellt perspektiv och ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande.  

 Didaktik 

Ordet didaktik kommer från det grekiska ”didaskalia” och betyder Läran om undervisning eller 

undervisningsvetenskap (Lindström, 2016). Didaktik är med andra ord det kunskapsområde 

som behandlar lärande och undervisning. Detta innebär inte enbart det teoretiska kunnandet om 

vad undervisning är utan innehåller även den praktiska kunskapen om hur läraren utför 

undervisning i dess rätta form (Oettingen, 2018).  

 

Vi bör inte tolka detta som en sträng, hård och mekanisk teknik utan mera som en medveten 

och rutinerad kunskap i hur vi använder teoretiska principer och regler i en undervisning 

praktik. Det är viktigt att lärare som undervisar inte utesluter en teoretisk kunskap om 

undervisning. De bör också värdera sånt som är oförutsägbart och som inträffar utan att läraren 

planerat in det. Inom den filosofiska traditionen kallas även denna förmåga för visdom eller 

pedagogisk takt. Läraren skapar en växelverkan mellan praktik och teori så att läraren kan 

bedöma vad som är det mest givande i en situation och använder sig av sin teoretiska kunskap 

och tidigare erfarenhet för att möjliggöra detta (ibid.). 

 

Begreppet undervisning är något som numera definieras i Skollagen och återfinns även i den 

senaste versionen av Läroplan för förskolan (Lpfö 1998.) Didaktik försöker beskriva och 

förklara undervisningen i skolan och vilka samband som finns mellan undervisningens mål, 

innehåll och metod. Didaktiken studerar även elevens inflytande på undervisningen, hur 

motivationen och kunskapsutvecklingen förändras och hur det går till när en elev utvecklar 

kunskaper och färdigheter. 
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Didaktik hjälper också lärare att utvärdera sina metoder för att bli bättre på sitt arbete. För att 

en lärare ska kunna utveckla sin kunskap om undervisningspraktik finns det tre olika metoder 

(Lindström, 2016, s. 24). 

 

1. Analysera och reflektera över sin praktik. Denna metod gör så läraren utvecklar 

självkunskap samt kunskaper om sin egna undervisning. Vad gör vi? Vart ska vi? 

 

2. Dialog med kollegor. Genom dialog med kollegor utvecklar läraren ett kollegialt språk 

och lär av andras beprövade erfarenhet. 

 

3. Ta del av didaktisk forskning eller forska själv. Genom detta kan lärare utveckla 

specifika kunskaper om lärande och undervisning. Att läsa böcker och artiklar med relevant 

innehåll kommer att brädda lärarens kunskaper. 

 

Dessa metoder kan fungera som ett hjälpmedel om en lärare har ”kört fast” i sina rutiner och 

känner att hen behöver bryta dem, eller om läraren vill utveckla sin undervisningskunskap. 

Förskolan ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund enligt skollagen. Det ska 

finnas ett syfte med den undervisning och det lärande som sker på verksamheten. Lärarna 

behöver ha uppföljande samtal sinsemellan för att diskutera fram hur undervisningen gick, hur 

den hade kunnat bli bättre och om den ledde till något meningsfullt för barnen (Lpfö, 1998).  

 Sociokulturella perspektivet 

Lev Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet tar upp fördelarna med socialt samspel 

och vad de har för betydelse för barns lärande och utvecklande. Forskaren förklarar att när barn 

kommunicerar med vuxna och när de sedan imiterar vuxnas beteende för vidare kommunikation 

uppstår det ett samspel och att det är i detta samspel som barns sociala och empatiska lärande 

sker (Strandberg, 2006).  

 

Sandberg (ibid.) förklarar att allt som människan lär sig lär hon sig i sociala sammanhang. När 

människan interagerar med andra lär hon sig vem hon är och hur hon ska göra och agera i en 

social situation. Författaren skrivet att kulturen individen växer upp i och gruppen individen 

tillhör är av största vikt i detta perspektivet. 
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5 Metod  

 

I följande kapitel kommer jag gå igenom hur jag gjorde för att samla in data till min studie samt 

varför jag valt att göra som jag gjorde. 

 

Då min studie har fokus på lärares perspektiv av empati valde jag att göra en fenomenologisk 

undersökning. En sådan undersökning innehåller forskare som försöker ta reda på individers 

uppfattningar och upplevelser av olika fenomen (Starring, 2001; Patel, 2003). 

 

För att göra det enkelt och tidsefektivt att samla in data om förskollärarnas erfarenhet om 

empati bestämde jag mig för att ta fram en intervjuguide med förutbestämda frågor. Guiden 

skulle fungera göra det lättare att diskutera kring begreppet. Guiden innehöll dessutom samma 

frågor för alla och detta hoppades jag kunna fånga flera olika erfarenheter gällande samma 

områden. 

Då alla frågor som ställts under intervjuerna är förutbestämda och att alla deltagare fått samma 

frågor blir detta en semiestrukturerad studie.  

 Val av metod 

Behöver en argument att varför du valde kvalitativ metod och fenomenologi  

Datan samlats in med hjälp av intervjuer och jag valde denna metod just för att jag ville basera 

studien på förskollärarnas erfarenheter. Kihlström (1995) betonade även att det bästa sättet att 

fånga upp lärarnas uppfattningar om empati och empatisk utveckling görs bäst i deras egna 

uttalanden, jag har därför med citat tagna ifrån intervjuerna. För att göra det tydligt för 

restpondenterna vad jag ville ha ut av intervjuerna skapade jag en så kallad intervjuguide, ett 

protokol med de frågor jag tänkt ställa (Se Bifoga 1).. Frågorna som framställts var öppna, dvs 

går inte att svara ja eller nej på vilket gav informanterna möjlighet att tänka efter innan de 

svarade samt att svaren kunde bli mer varierande. Denna typ av intervju kallas för pilotintervju. 

Att ha öppna frågor är också något som Kvale (2014) rekommenderade just för att det påverkar 

svarens resultat så pass mycket. Något som kan påverkat trovärdigheten av studien är att jag 

inte kunnat kontrollera ifall lärarnas uttalande faktiskt är sanna.  

 

 Urval och avgränsningar 

 I intervjuerna har det deltagit sammanlagt 6 informanter som alla har haft en 

högskoleutbildning som förskollärare. Då jag var tidsbegränsad blev det bekvämast för mig att 

vända mig till förskollärare som arbetar på förskolor i närheten av där jag bor. Urvalet blir ett 

så kallat ”bekvämlighetsurval”. Jag tog kontakt med förskollärarna på telefon och frågade om 

de hade tid att bli intervjuade. De frågade sedan vidare bland sina kollegier vilket ledde till att 

det även blev ett så kallat snöbollsurval.  
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För att det ska bli enkelt att förstå vem som intervjuats och att jag inte vill använda mig av 

informanternas riktiga namn har jag har valt att kalla lärarna för L1, L2, L3, L4, L5, och L6. 

 

L1 och L2 samt L3 och L4 arbetar på förskola som jag valt att kalla för A som alla har 

småbarnsgrupper med åldern noll till tre. L5 och L6 arbetar på förskola som jag valt att kalla 

för B inne i Växjö med en storbarnsgrupp i åldern tre till fem. 

 

 

Namn Förskola Utbildning Barngrupp ålder Område 

L1 A Förskolärare 1-3 Tingsryd 

L2 A Förskolärare 1-3 Tingsryd 

L3 A Förskolärare 3-5 Tingsryd 

L4 A Förskolärare 3-5 Tingsryd 

L5 B Förskolärare 1-3 Växjö 

L6 B Förskolärare 3-5 Växjö 

 

 

 Genomförande 

Intervjuerna 

När jag samlat data till analysen har jag använt mig av intervju som verktyg då min forskning 

baseras på förskollärares erfarenhet. Totalt utfördes fyra intervjuer på två olika förskolor runt 

Växjö området i Småland. Två av intervjuerna utfördes i folkgrupp med två informanter i 

vardera två av intervjuerna har varit individuellt . Intervjuerna tog ca 30-16 minuter. 

 

Några av informanterna önskade att få bli intervjuade tillsammans med en kollega. Min första 

tanke var att detta kunde bidra med mer varierade svar till min forskning och därför gick jag 

med på detta. Därför är L1 och L2 samt L3 och L4 intervjuade i par.  

 

Informanter individuellt Informanter enskilt 

L1 och L2 L5 

L3 och L4 L6 

 

 

En oväntad fördel som uppstod med denna ändring blev att lärarna som intervjuades 

tillsammans kunde diskutera frågorna med varandra allteftersom intervjun pågick. För dessa 

informanter blev intervjun mer av ett samtal och gav fler möjligheter för dem att ”bolla 

tankar” emellan sig. Samtalet fungerade som ett hjälpmedel då informanterna kunde hjälpa till 

med att minas hur de var, fylla i om något var oklart eller glömts bort. Något som dock blev 

till en nackdel med denna ändring var att lärarna fick lättare att ”sväva iväg” ifrån sina 

historier och det hände ibland att de började prata om andra saker utanför ämnet. Jag fick 

därför hjälpa lärarna och leda dem in på rätt spår igen.  
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Jag använde mig av en ljudinspelare när jag intervjuade för att lättare kunna komma tillbaka i 

samtalet. Efter intervjuerna transkriberades ljuden ner i textform i min dator. 

 

6 Resultat 

 

Under följande kapitel kommer jag att presentera undersökningens resultat. Jag kommer 

redogöra för vad undersökningen gav för svar på mina frågeställningar. Jag har valt att 

kategorisera in resultatet efter en sociokulturell del och en didaktisk del. Den sociokulturella 

delen handlar om hur barnen lär sig om empati i socialt samspel med sina kamrater och sina 

lärare. Den didaktiska delen handlar om lärarnas pedagogik och arbetssätt. 

 

Lärarna som medlare 

Förskollärarna berättar att det är viktigt att de själva är goda förebilder för barnen. Lärarna kan 

också fungera som ett kommunikationsverktyg när barnen har svårt att reda ut en konflikt 

ensamma.  

 Vi kan trösta och medla när det kär ihop sig. Ibland får man gå emellan och försöka hjälpa 

barnen att reda ut problemet. Ibland får man bara ta det beslutet att jag får gå emellan och 

reda ut det som vuxen själv. (L2) 

 

Att lära barnen att prata om problem i stället för att bråka om dem är en viktig uppgift. Lärarna 

försöker hjälpa barnen i att lära sig diskutera genom att introducera dem för öppna frågor 

gälande om vad som har hänt under en konflikt. Med hjälp av detta hoppas lärarna att barnen 

själva kan se problemet utifrån varandras synvinkel och att de får tillfälle att berätta om sin 

version av händelsen. En bredare synvinkel skapar en bredare förståelse för andras reaktioner 

och varför det blev som det blev. 

 

Tematiskt arbetssätt 

Några av lärarna hade under en period haft en barngrupp som var orolig och där konflikter var 

vanligt förekommande under en dag på förskolan. Lärarna försökte därför hitta ett intresse som 

barnen hade för att sedan forma ett tematiskt arbetssätt med fokus på barnens sociala samspel 

och empatiutveckling. Då barnen visat intresse för superhjältar blev detta temat i arbetet.  

 

Vi hade lite temaarbete med superhjältar för barnen var väldigt springa och fysiska och 

dom var hårdhänta med varandra. Alla fick vara, alltså bra...bra superhjältar. De hjälper 

varandra, vi försökte lägga fram det så. (L1) 

 

Barnen fick lära sig att superhjältar gör snälla saker och hjälper varandra. Lärarna berättade att 

de efteråt kunde observera att barnen blev mer hjälpsamma och lugnare. 
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Att se och att lyssna 

Lärarna berättar också vikten av att barn ska få känna sig trygga och sedda på förskolan. Om 

ett barn är tryggt i sig själv och att barnet känner att de kan luta sig mot en vuxen om hen 

behöver stöd kommer detta att hjälpa barnet i sin utveckling till empati. Tryggheten skapar 

också möjlighet för barnen att skaffa sig självkänsla då de får bekräftelse på sina behov och 

känslor.  

 

Jag tror att barn som är tryggt i sig självt ser andra barn, ser man andra barn känner man in 

sig själv och andra människor och detta leder till att man blir social och trevlig mot andra. 

(L6) 

Förklara hur det känns 

Lärarna berättar att de ibland får hjälpa barnen att förstå konsekvenserna av ett handlande. Det 

är inte alla som vet att en kompis kan bli ledsen om hen blir slagen. 

På småbarnsavdelningarna är förskollärarna extra tydliga med barnen. De berättar att de går ner 

på barnens nivå, pekar på hen som blivit ledset, försöker skapa ögonkontakt mellan dem och 

förklara vad som hände.  

 

Det är viktigt att vi pratar med barnen. Vi berättat vad i har sätt ”Nu såg jag” och 

sedan berättar för barnet ”Hen blir ledsen när du gör så”. Ibland får man hjälpa 

barnen att tänka ”Nu ser hen inte glad ut. Kan det vara så att hen inte vill längre? 

(L5) 

 

Lärarna är tydliga när de pratar med barnen, lägger extra mycket betoning på känslorna ”nu 

blev hen LEDSEN” för att förstärka för barnen vad det handlar om. 

 

Förlåt  

Det råder delade meningar bland lärarna när det kommer till ordet förlåt. Vissa utrycker att det 

är viktigt att få barnen att säga förlåt när barnet uträttat en dålig handling. De argumenterar att 

det är så barnen förstår att de ångrar sig och att förlåt fungerar som ett slags budskap om fred i 

konflikten. Dock var det några lärare som arbetade på småbarnsavdelningarna som hävdade att 

förlåt sägandet inte leder till någonting.  

 

Vi använder inte det här med förlåt sägandet för de förstår inte handlingen. Att bara säga 

förlåt och sen gå, det är ingen bra handling. Vi tar dom i stället i handlingen och säger ”Nu 

blev hen ledsen för att du puttade hen”. (L5) 

 

Lärarna på denna avdelning använder sig i stället utav ”stop handen”. Om ett barn känner att 

någon annan närmar sig och gör något som barnet inte vill uppmuntrarna lärarna barnen till att 

sätta upp handen bestämt och säga ordet stop. 

 

På några av de andra avdelningarna var tårar symboliserat med ånger och förlåt. Förskollärarna 

som arbetade på dessa avdelningarna hävdar att om barnet blir ledset efter en tillsägelse är det 
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samma sak som att barnet har förstått att hen gjort fel och därför ångrar sitt val av handling. 

”Oftast märker vi att de barnen som visar tårar efteråt, de känner empati. De har förstått det här. 

Dels tillsägelse och dels att de förstår att de gjort något orätt” (L4). 

 

Sammanfattningsvis har lärarna olika åsikter om ånger och förlåt. Dock är de eniga om att det 

är viktigt att barnet lär sig moral och vad som är rätt och fel att göra. 

 

Samspel 

Lärarna på förskolan berättar att barn hjälper och stöttar varandra. De visar på empati genom 

att dela med sig av en leksak eller hjälpa till att trösta. Barnen ger varandra bekräftelse på 

varandras känslor och ger stöd om något känns svårt.  

 

De visar empati och tar emot barnen på morgonen. När ett barn kommer och står ledset i 

dörröppningen efter att ha lämnat sin förälder kan andra barn komma fram och visa glädje, 

ta i hand och trösta. (L6) 

 

Hjälpmedel 

På förskolan A pratade lärare L3 och L4 om att de planerat in att köpa så kallade ”känslor 

kuddar”.  

 

Vi har ju beställt såna där gula…runda kuddar med ansikten på. Vi tänkte prata om olika 

känslor och tror att kuddarna säkert kan hjälpa till. Det hoppas vi i alla fall. Kuddarna är 

båda glada och arga. Någon är ledsen med. Det blir nog bra. (L3) 

 

Med hjälp av kuddarna hoppas lärarna kunna skapa samtalssituationer där de kan prata om olika 

utseenden på olika känslor. Kuddarna är tänkt att fungera som riktlinjer för hur känslor kan se 

ut och att de också kan fungera som ett samtalsstöd. På en annan förskola arbetade lärarna med 

känslokartor.  

 

...Och sen har vi ju gjort sådana fina kartor med känslor på. Barnen som tycker det är svårt 

att prata kan peka på ett ansikte... en känsla då... när vi frågar hur det känns och hur jag mår 

idag. (L6 

 

Nutid 

Förskollärarna pratar om att de måste fånga upp barnen direkt när det inträffar en konflikt. Att 

komma i efterhand och försöka reda ut en konflikt går, enligt lärarna, inte.  

 

Jag tror det är bättre...I händelsen måste vi ta det. Vi kan inte ta upp på samlingen 

tillexempel att man inte får bitas. Det går ju inte utan det är ju när det händer. (L3) 
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Förstärka positiva känslor 

Under intervjuerna pratar lärarna mycket om negativa känslor och hur pedagogiken kring dessa 

ska formas. Men något som de också berättade om är att det är lika viktigt att lägga fokus på 

positiva känslor som utförs av vänliga handlingar.  

 

I en vardaglig situation ser man ett barn som hjälper någon och då kan man svara 

”åh vad du va trevlig mot din kompis nu. Jag såg att hen va ledsen och du såg det 

också. Det var snällt”. Förskollärarna bygger upp ett positivt klimat kring de vänliga 

handlingarna genom att förstärka med positiva känslor och utryck. (L1) 

 

Viktigt att få utlopp för sina känslor 

Lärarna berättar att det är viktigt att barn ska kunna få stöd och vägledning i att hantera sina 

känslor. Barnen behöver lära sig att det är okej att känna olika känslor och reagera på olika sätt 

så länge de inte åstadkommer någon annan skada pga. sina känslor.  
 

Vi säger till dem ”det är okej att gråta”. Man tar dem till sig och oftast brister de ut i gråt 

när de kommer till famnen. Det måste få komma ut. Annars blir det nog jobbigt för dem. 

(L5) 
 

Barn ska kunna känna sig trygga på en förskola. Genom att lärarna agerar som bollplank, om 

barnen behöver prata eller avreagera sig, hjälper lärarna barnen att lära känna sina känslor och 

sig själv. 

 

Kommunicera med känslor 

Förskollärarna som intervjuade var alla eniga om att empati är en viktig egenskap alla behöver 

för att kunna kommunicera med sin omvärld. Förskollärarna berättade också att de ständigt 

försöker anpassa sin pedagogik så att alla barn ska kunna få den stöd och hjälp de behöver då 

kommunikationen är viktig för att bilda en gemenskap. De förskollärare som arbetar med små 

barn berättar det ibland kan bli svårt att förstå barnen då de ännu inte lärt sig prata med ord. Om 

barnet dessutom ännu inte lärt sig signalera med rätt känslor vid rätt tillfälle kan detta försvåra 

kommunikationen ytterligare.  

 

Jag tänker på en liten flicka som...hon kunde bara stå och slå på ett annat barn. Och sen när 

man sa till var hon som...antingen skrattade hon eller så visade hon inga känslor. (L2) 

 

Förskollärarna utryckte oro för just detta barnet då kommunikationen var försvårad.  

Stora barngrupper 

Slutligen pratade förskollärarna om barngruppens storlek och att detta kan försvåra arbetet. 

Lärarna pratade ofta om för lite personal till förstora barngrupper, att mängden barn ofta kan ge 
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komplikationer till att skapa en relation till alla barn och att talutrymmet för respektive barn 

kan begränsas pga. tidsbrist och stress.  

 

I de flesta fall är det nog bättre med mindre grupper. Annars blir det svårt när alla ska 

komma till tals. Det blir stressigt och tar för lång tid. De orkar inte vänta på varandra. (L3) 

 

Lärarna utrycker en oro för att inte alla barnen ska kunna få den stöd de behöver om 

barngrupperna är för stora på för få vuxna. Vuxna ska agera som stöd och hjälp för barn som 

känner att de har svårt att kommunicera. Barnen ska kunna introduceras för olika 

kommunikations hjälpmedel som underlättar ifall barnet har svårt att pratamed ord. 

Förskolechefen ska medverka till att personalen har kunskapen och resurserna som krävs för att 

verkställa dessa mål. 

 

Förändring av arbetsmiljön  

Några av lärarna på småbarnsavdelningarna berättade om gammal pedagogik de använde förr i 

tiden. Lärarna utrycker djup ånger och skulle aldrig utfärda denna typ av pedagogik i nuläge. 

Lärarna berättar att de förr i tiden skulle låta barnen ligga kvar i barnvagnarna när de var ledsna 

och helt enkelt låta dem få gråta färdigt.   

 

Det var ett tag man skulle låta barnen ligga och gråta i vagnen. Det var vi som skulle försöka 

styra. ”Det är ingen fara om de gråter lite, de dör inte av det. De behöver lufta lungorna 

lite”. (L4) 

 

När de nu tänker tillbaka på de utrycker de en oro över att de barnen kanske kan ha tagit skada. 

Lärarna berättar att om de ska lära barnen om empati behöver de plocka upp barnen när de e 

ledsna så att barnen får en handling eller feedback på sina utryckta känslor. 

 

Lärarna diskuterade genom vad som kunde hända om de ignorerar barnen när de är ledsna. 

”Generellt sätt tänker jag att om man ska bygga deras empati behöver man plocka barnen ganska 

omgående. Tillslut kanske de tystnar. Det kan ju bli farligt” (L3). 
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7 Analys 

I följande kapitel analyseras den data som tagits fram under intervjuerna med stöd från den 

tidigare forskningen. Analysen syftar till att besvara frågorna som ställdes i kapitlet ”syfte och 

frågeställningar”.  

 Empati med de yngre 

 

Hwang och Nilsson (1995) berättade för oss att den första kontakten med empati som barn får 

är via de trygga vuxna de möter. Några av de tidigaste vuxna är lärarna på förskolan och detta 

gör det speciellt intressant att se hur de lärarna som arbetar med de minsta barnen när det gäller 

empati. Informanterna som arbetade med barn i ålder ett-tre år barnen (L1, L2, L3 samt L4) 

berättade för oss att de förstärker inlärningen under en empatisk situation genom att sätta ord 

på känslor och förklarar varför någon reagerade som hen gjorde. De hjälper barnen att tolka 

empatin så att barnen lär sig förstå varför vissa handlingar leder till vissa känslor. Att arbeta 

med riktigt små barn som ännu inte förstår eller inte kan använda sig av tal kan vara svårt men 

är inte omöjligt. Enligt Lökken (2008) använder sig småbarn sitt kroppsspråk innan de 

bemästrar talet. L1 samt L2 berättade om sina erfarenheter med barn som saknar kroppsspråk 

och utryckte sin oro för att dessa barn kan ha utvecklat en rädsla för att visa sina känslor. De 

markerade hur viktigt det är att lära barnen att det är okej att känna alla känslor så att de inte 

stängs in och blir till ohälsa. 

Det vi också fick veta av Hwang och Nilsson (1999) är att de första levnadsåren vi barnens liv 

spelar en stor roll för barns läran om konflikthantering och problemlösning. Lärarna som arbetar 

med små barn behöver visa intresse i deras livsvärld och förståelse för barnens behov så att 

barnen kan få känna att de blir tagna på alvar och att de har en trygg vuxen att luta sig mot under 

jobbiga situationer. Lärarna L1 och L2 utryckte sin oro för de barn som saknade kroppsspråk. 

Lärarna fångade upp detta barnet och försökte tillsammans komma på en lösning som passade 

just för hen. 

De Pape (2002) berättade för oss är att små barn lätt kan bli överbelastade av alla känslor och 

empatiskt laddade situationer. Barnen kan därför använda sig av förskollärare som ett redskap 

att få ”andas ut” hos och få en stressavlastning.  

 

 Drama och sagor som metod 

 

Barn använder sig mycket av drama under sina lekar och som Österlind (2011) tog upp är 

fördelarna med drama att barnen kan utsätta sig för olika typer av empatiska situationen genom 

att testa på att inta rollen som olika individer, dela deras livssituation och lossas känna deras 

känslor. Lärarna som arbeta med äldre barn (L5 samt L6) berättade att de tidigare observerat i 

sin barngrupp hur barnen ofta lekte superhjältar och skurkar och att dessa lekar ofta var 

hårdhänta och högljudda.  Då det står i läroplanen att undervisningen i förskolan ska baseras på 

barns egna intressen tog lärarna till sig detta och skapade ett tema baserat på superhjältar. 
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Lärarna visade för barnen de positiva egenskaper en superhjälte kan ha genom att visa att hjältar 

hjälper och stöttar varandra. Detta stärkte det positiva i barnens lek och lärarna berättade sedan 

att barnen blev mer hjälpsamma. 

Drama innehåller oftast sagor och både Eriksson (2011) samt Sandberg (2014) berättade om 

fördelarna med sagor som metod för att utveckla barns empatiska förmåga. Det som de 

gemensamt berättade var att en saga, som är skapad i bokform, kan ses som en slags fast form 

av drama. Dvs illustreras empatin i boken med hjälp av bilder. Här är möjligheterna för 

empatiskt inlärande många då en lärare kan välja att ta fram bilder på specifika känslor och 

prata om dem. 

Detta går att koppla till lärarna L3 och L4 som berättade att de beställt in kännslokuddar att 

använda i deras pedagogik. Kuddarna blir också en slags fast form av känslor som barnen kan 

peka på, prata om samt testa i efterhand. Lärarna berättade att kuddarna skulle fungera som 

riktlinjer för hur olika känslor kan se ut och att det skulle fungera som ett samtalsstöd. 

Samtidigt arbetade L6 med kännslokartor där de hade utskrivna bilder av olika ansikten med 

olika känslor. 

Bilderna och kuddarna är inte enbart en förstärkare för känslor utan hjälper även barnen till eget 

inflytande över deras undervisning. Så som Eriksson (2011) sa kan barnen vara med och välja 

innehåller i en undervisning då de själva kan bestämma böcker eller kuddar att prata och arbeta 

kring. Detta kan också kopplas till läroplanens mål att barn i förskolan ska tilldelas inflytande 

över sin undervisning och att undervisningen ska byggas på barns egna intressen. 

 

Det går att göra en till intressant koppling till lärarna som arbetade med tema superhjältar (L5 

samt L6). De Sandberg (2014) sa om drama och sagor är hur viktigt det är att en lärare arbetar 

med att stärka och utveckla barns empatiska färdigheter genom skapandet av glädje och 

motivation. Då lärarna använde sig av något barnen intresserade sig för och lekte ofta behöll de 

glädjen barnen redan hade sedan innan. 

 

 Empati, samspel och kommunikation 

 

Som tidigare nämnts har kontakten på förskolan stor betydelse för barns emotionella utveckling. 

Genom vistelsen på förskolan får barn bevittna andra barn och vuxnas beteenden samt deras 

reaktioner i olika sammanhang. Informanterna L5 och L6 berättade att barnen i deras barngrupp 

hjälper varandra, både genom att trösta när kompisen är ledsen eller att hjälpa in kompisen från 

hallen när de kommer på morgonen. Informanterna menar på att dessa sociala betéenden teken 

på att barnen förstår varandras behov och är villiga att hjälpa varandra.  

Det som Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet tog upp i tidigare kapitel visade 

att kommunikation mellan olika individer leder till att de skapas ett samspel och att samspelet 

i sig skapar den miljö i vilket empati kan läras in (Sandberg, 2006).  

 

Informanterna berättade också att lärarna ibland får komma in och hjälpa barnen till samspel. 

Som tidigare nämnts kan barn ibland bli aggressiva och ta till våld när de känner att de inte blir 

förstådda av sina kamrater. Här berättar informanterna som stött på dessa typer av problem att 
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de arbetat med samtalsteknik. De försöker lära barnen att prata om sina känslor och behov i 

stället för att använda våld. 

  

I kapitlet som handlade om lärares arbete mot kränkande beteende förklarade Öhman (2009) 

samt Grems (2011) hur viktigt det är med det pedagogiska ledarskapet. Det som författarna tog 

upp var att en lärare behöver kunna lyssna på olika barns historier om en situation och sedan 

förmedla detta på ett sätt som får barnen att förstå varandras perspektiv av situationen.  

När lärarna uppmuntrar barnen att kommunicera med varandra, hjälpa varandra och försöka 

komma på lösningar på problem tillsammans hjälper de också barnen att utveckla sin empatiska 

förmåga. 

 

Som förklarat innan använder sig informanterna av samtalsteknik i sitt arbete med empatisk 

utveckling. Med hjälp av samtal kan barnen lära sig att situationer kan upplevas på olika sätt 

och att det är bättre att prata om problem än att bråka om det. 

 

Detta påminner om Hwang och Nilssons (1995) argument om att det är viktigt med trygga 

vuxna under barnens första år då talet för dessa barn ännu inte är utvecklat och dessa barn 

behöver extra stöd i tolkandet av känslor. Det som Folkman (1998), Greene (2016, samt 

Eresund och Wrangsjö (2000) tog upp var betydelsen av själva orden läraren använder under 

samtalsteknik. Det som de förklarade var att det bristande ordförrådet ett litet barn har leda till 

svårigheter att sätta rätt ord på rätt känsla vilket skapar missförstånd och förvirring. 

Lärarna kan hjälpa de barn som inte kan använda sig av samtalsteknik att prata om känslorna 

på den nivån som är anpassad för dem och detta kan återkopplas till metoden lärarna L3 och L4 

använder sig av när de valt att köpa in kännslokuddar för att förstärka kommunikationen. 

Enligt Broberg (2012) behöver förskollärarna visa intresse i barnens livsvärldar då detta får 

barnen att känna sig hörda av lärarna och att de är till lärarna barnen kan vända sig till om de 

har problem. Detta stämmer med informanternas berättelse att de lyssnar på barnen, försöker 

prata med dem och lösa problem tillsammans. Det visar också tecken på att lärarna bryr sig om 

och intresserar sig för barngruppen. 

 

Något som Eresund och Wrangsjö (2000) även sa var att lärarna kan hjälpa barnen att förstå 

genom att själva berätta sin uppfattning av händelsen. Det blir en tredje inblick av vad som 

hände av en person som inte var delaktig i konflikten. Detta kan koppla det som L5 berättade 

om att hen ibland får komma in i en situation och säga att ”Nu såg jag detta”. Läraren förklarade 

sedan för barnet ”Det barnet blir ledset när du gör så” för att förtydliga konsekvensen av 

handlandet. 

 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis värkar det som att kommunikationen är viktig för det empatiska inlärandet. 

Om det är svårt att prata om känslor kan detta förstärkas med hjälpmedel. Om förståendet för 

känslors funktion ännu inte är fungerande kan lärare hjälpa barnen med förståelsen genom att 

förklara varför olika konsekvenser inträffar pga olika empatiska interaktioner. Om situationer 
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uppstår i barnens lek som kan leda till att barnen gör illa varandra bör lärarna först och främst 

titta på möjligheterna till att styrka om leken till något positivt i stället för att ta bort den då 

detta ger ett bra tillfälle att återanvända barnens intressen. 

8 Diskussion  

 

I följande avsnitt diskuteras intressanta aspekter som framkommit av studiens analys och 

resultat.  

 Sammanfattning 

 

Hur arbetar lärare i förskolan för att utveckla barnens empatiska förmåga? 

 

Den som framkommit av resultatet är att lärarna arbetar med olika metoder när de ska hjälpa 

barnen i sin empatiska utveckling. På det stora hela handlar det mycket om att kommunicera 

och prata igenom när olika hädelse uppstår. Att diskutera vad vi hade kunnat göra annorlunda. 

Lärarna försöker lära barnen att det inte är känslorna som är farliga i sig utan att det är 

handlandet av en känsla som är väsentlig. Lärarna försöker med hjälp av drama skapa en 

pedagogik där barnen får tänka efter och sätta sig in i hur det hade känts för än själv. Miljön på 

förskolan spelar in en stor roll och lärarna försöker ständigt forma en pedagogiska miljön där 

barnen kan få det utrymme det behöver i sitt utvecklande.  

 

I resultatet framgick det även att informanterna lägger ner mycket tid till att försöka engagera 

sig i barnen och deras livsvärld. Lärarna försöker aktivt lära sig så mycket om barnens intressen 

och deras tidigare vanor. Ett tydligt exempel var när lärarna utformade en pedagogik baserat på 

barnens intresse för superhjältar. Ett annat exempel är att lärarna tog in extra hjälpmedel som 

kännslokuddar för att försöka se om det kan hjälpa barnen i deras utveckling. 

 

 

Vilka svårigheter anger lärare i förskolan det finns med att arbeta med att utveckla barns 

empatiska förmåga? 

 

Att få tid till alla barnen berättade lärarna är viktigt och det är antalet barn i gruppen som avgör 

i vilken utsträckning lärarna känner att de kan utfärda sitt lärande på ett bra sätt eller inte. Dock 

har lärarna berättat för oss att de haft tid till att ge extra stöd till de barn som har varit i behov 

av det. Kommunikationen med de mindre barnen utryckte lärarna kunde vara med komplicerad 

då dessa barn ännu inte bemästrar tal och har svårt att utrycka sig. Dock blev inte detta stämplat 

som ett hinder utan enbart som en svårighet där lärarna behövde tänka om och anpassa 

pedagogiken på ett annat sätt. 
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 Diskussion av resultatet 

 

Precis som informanterna visade också forskningen på vilken roll som kommunikationen och 

miljön på förskolan har i barns empatiska utvecklande. Vygotskijs (Strandberg, 2014) berättade 

med hjälp av sin teori om det sociokulturella perspektivet, att kommunikationen mellan barn 

och vuxna är viktig för barns lärande. De vuxna måste kunna förmedla information på ett sätt 

som är tillräckligt enkelt för barnen att förstå och de måste också lyssna på barnen samt ta sig 

tid att försöka förstå vad barnen vill förmedla. 

Vidare berättade Öhman (2009) för oss att lärare ska arbeta för att skapa en trygg, inbjudande 

och positiv miljö på förskola, skola och fritidshem och att lärare gör detta genom att agera goda 

förebilder genom att instruera och hjälpa barnen i olika typer av konflikthantering. Lärarna ska 

både finnas till som samtalsstöd om barnen har svårt att lösa problemet själva men de ska också 

hjälpa barnen och uppmuntra dem i att hitta lösningar på problem på egen hand för att 

stimmulera barnens självständighet. 

 

Samma sak berättades av informanterna när de utryckte att det är viktigt att kunna prata om 

saker och ting om något känns jobbigt eller fel. Öhman (2009) berättade att lärare ska agera 

som riktlinjer för hur barnen ska göra när de ska diskutera, dvs vad för frågor de kan ställa till 

varandra, vilka synviklar som är relevanta m.m. Slutligen berättade Öhman (2009) att när 

barnen väl bemästrat kunskaperna och verktygen för att kunna diskutera igenom en konflikt i 

stället för att använda sig av våld kommer inte bara detta leda till färre konflikter utan också en 

ökad förståelse för barnen i deras rättigheter. Dvs lär sig barnen mer om att deras åsikter är 

viktiga, att deras synpungter och historia om hur de upplevt en situvation kan hjälpa till att hitta 

lösningar och att detta även kan hjäpa andra att förstå hur det kändes för andra. 

 

Precis som Persson (2006) utryckte bör lärare utgå ifrån det relationella perspektivet och när 

informanterna pratade om vilka problem som finns hos dem och hur de kan göra för att hjälpa 

barnen, i stället för att lägga fokus på vad barnen har för brister och vad de kan göra, gör lärarna 

just detta.  

 

Det som också kom fram i intervjuerna med informanterna var att de arbetar olika breende på 

vilken åldersgrupp barnen är i. Lärarna som arbetar med småbarnsgrupperna utryckte att det 

känns lite mer komplicerat att lösa problem genom samtalsteknik då de små barnen själva inte 

lärt sig att använda fysiskt tal fullt ut. Som tidigare nämt blir barnen begränsade då de har ett 

mindre ordförråd och använder mycket oftare kroppsspråk och fysisk kontakt som 

kommunikationsmetod. 

Informanterna pratade också om ordet ”förlåt” och dess betydelse för fredsskapande i en 

konflikt. Ordet tycks ha ett mycket större användning syfte i konfliktlösning med de äldre 

barnen men tycktes helt sakna mening i småbarnsgrupperna. Detta kan bero på att 

informanterna saknar förtroende för att de små barnen inte skapat sig en uppfatning om ordets 

betydelse och därför blir de meningslöst 
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Forskningen berättade också för oss att lärare behöver tänka om i sin språkteknik och se på 

språk på ett annat sätt eftersom småbarn använder sig av andra kommunikations metoder än tal. 

Doverborg (2012) nämnde för oss om den så kallade ”Toodlerkulturen” där småbarn 

kommunicerar med sin omvärld med hjälp av kroppsspråk.  

Det är också här som missförstånd kan uppstå. När ett litet barn klappar på ett annat och kanske 

klappar för hårt behöver detta inte nödvändigtvis betyda att barnet är aggressivt. 

Det kan i stället vara så att barnet inte lärt sig hur hårt eller mjukt som är tillåtet i denna typen 

av kommunikations försök. Barnet har sätt och hört att just ”klappa på någon” är tillåtet och 

försöker därför göra det själv. Det är just detta som gör det så viktigt att lärare finns på plats 

och kan lära barn vad som är rätt och vad som är fel. 

 

Det jag tyckte var intressant att få lyssna på var informanternas historia om barn som skulle 

ligga kvar i sina barnvagnar och få ”gråta färdigt”. Att lärare helt enkelt lämnar barnen och 

ignorerar deras reaktion och låter de få gå så pass lång tid att barnet slutar med reaktionen. 

Det som Pape (2002) tog upp var att om barn blir utsatta för bristande engagemang kan de 

bygga sig en uppfattning om att andra individer inte bryr sig. Barnet kommer tro att hen helt 

enkelt får klara sig självt. Informanterna förklarade att de fått instruktioner om att ”det är inte 

så farligt om de gråter lite” men att de själva inte riktigt trott på metoden och numera tror att 

barnen kan ha farit illa av det. Det som framgick i resultatet var att lärarna ändå lägger ner 

mycket tid till att lyssna på barnen, ta reda på vad de är nyfikna på och intresserade av och 

använda detta för att göra miljön så bra som möjligt. De berättade också att de alltid försöker 

ta barnen på alvar och uppmärksamma varför barnet är ledset eller argt för att kunna hitta en 

lösning på vad som kan ha orsakat reaktionen. 

 Metoddiskussion 

 

Att använda sig av intervju som metod för att samla in data har varit väldigt framgångsrikt. Att 

få sitta med tillsammans med lärarna och höra deras historier, se deras egna reaktioner och höra 

deras egna känslor speglas igenom historierna i form av tonlägen och liknande, tror jag har 

bidragit med mer personliga data än om jag hade använt mig av exempelvis en blankett.  

 

Ljudinspelaren har varit till stor hjälp under intervjuerna. Med hjälp av den spelade jag in sånt 

som jag själv inte kom ihåg efteråt. Jag kunde backa, lyssna igen, få andra tolkningar på lärarnas 

svar och tänka till extra mycket. Jag tror dock att en filminspelning kanske hade kunnat ge ännu 

mera då lärarnas reaktioner var viktiga. Hur de berättar sina historier och hur de reagerat på de 

olika bitarna kan kanske kunnat bidra till arbetet ytterligare. 

 

Om jag hade gjort något annorlunda hade jag velat göra observationer för att bevittna lärarnas 

arbete när det händer. Kanske hade jag kunnat hitta omedvetna metoder. Jag hade också velat 

göra intervjuer med barnen och frågat dem om deras syn på empati och hur de tycker att de 

arbetar med det på förskolan.  
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 Slutsatser 

Slutsatsen av det hela är att engagemanget ifrån lärarna samt förmågan till att kommunicera 

skapar de förutsättningar som behövs för att barn ska lära sig empatisk förmåga. Med hjälp av 

kommunikation, öppenhet och nyfikenhet för att kommunicera på olika sätt och att ha modet 

att testa att kommunicera med olika individer kommer detta att hjälpa barnen in på en stabil 

empatisk utveckling 

9 Vidare forskning 

 Empatisk utmattning hos lärare  

 

När jag gjorde min studie hittade jag en intressant italiensk artikeln som hette Feeling and 

thinking of others (Belacchi & Farina, 2012). Artikeln handlade i stort om vilka fördelar 

förskolan har för barns empatiska utveckling men det som gjorde mig extra nyfiken var ett 

begrepp forskarna valt att kalla för empatisk utmattning (Empathy fatigue).  

Lärare på förskola, skola och fritidshem arbetar dagligen med att tolka olika reaktioner, agera 

och reagera på olika händelser och ta hand om elever, föräldrar samt andra arbetskollegor 

genom att stötta, bolla tankar och ge rådgivning. Detta innebär att lärare ofta får höra om och 

vara med om empatiskt laddade situationer.  

 

En empatiskt laddad situation är en positiv eller negativ händelse som sker i ens liv där mycket 

känslor och intryck är inblandade. 

 

Det kan handla om dödsfall i någon av elevernas eller arbetskollegornas familj, födsel av ett 

nytt syskon, skilsmässor, partnerbyte mellan föräldrarna, bröllop och ibland också konflikter 

som lätt till kränkande beteende eller till och med misshandel. När lärare bombaderas av alla 

dessa historier och händelsen menar forskningen (Belacchi, C. Farina, E, 2012) att det för vissa 

på lång sikt kan leda till överstimulans av lärarens empatiska förmåga och att detta kan skapa 

utmatning syndrom. Peck och Maude (2014) tar också upp empatisk utmattning och förklarar 

begreppet som ”ett sår som aldrig får tid att läka”. Såret är ett resultat av ett ständigt 

psykologiskt, emotionellt, mentalt och spirituellt tryck genom dessa händelser. Enligt 

forskningen leder detta till att lärare inom förskola, fritids och skola lättare kan bli utbrända än 

inom andra yrken. 

 

Det är därför viktigt att pedagoger hjälper varandra i arbetslaget genom att tillåta utrymme att 

prata med varandra om olika saker som händer i klassrummet för att få tid till bearbetning och 

helande.  

 Olika metoder på olika förskolor 

Det finns olika typer av förskolor med olika typer av pedagogik. Alla arbetar de efter läroplanen 

men det kan fortfarande finnas ”teman” på de olika förskolorna.  
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En förskola som arbetar efter Regio Emilia har sin grundtanke att den vuxne inte ska påverka 

på vilket sätt barnet vill eller ska ha möjlighet till att utrycka sig. På en sådan förskola använder 

man ofta lekmateriel som inte har ett begränsat användningsområde. Exempelvis sorteras 

dockor, bilar och pussel bort och man använder sig i stället av klossar, lego och annat där barnen 

kan bygga sina egna ”lekredskap”. 

 

Det finns andra inritningar på förskolan som också har ett annorlunda pedagogiskt tänkande 

och jag hade tyckt det varit väldigt intressant att undersöka om det funnits någon skillnad i den 

emotionella pedagogiken. Kanske har de förskolorna andra lärande metoder och tankesätt som 

skiljer sig från de som jag intervjuat. 
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11  Frågeformulär 

 

Yrke: 

Ålder på barngrupp: 

Datum: 

 

Introduktion 

Jag skriver ett arbete om empati och empatisk utveckling i förskolan. I mitt arbete vill jag ta 

reda på vad förskollärarna har upplevt kring ämnet samt hur de arbetar med empati i förskolan.  

 

1. Vad är empati för dig? Vad tror du det är bra för? Hur använder du det själv? 

 

2. Är det viktigt att barn lär sig empati? Vad händer om de inte gör det? 

 

3. Hur arbetar ni med empati på er förskola? Har ni specifik undervisning i ämnet? 

Speciella aktiviteter? Eller händer det spontant? 

 

4. Kan du berätta om en händelse där du sett att barnen använt sin empatiska förmåga? 

Kanske när de lärde en kamrat något? Eller lärde sig självt något? 

 

5. Hur arbetar ni med barn som ni upplever behöver extra hjälp med sin empatiska 

utveckling? Extra stöd? 

 

6. Bidrar ert tema/specialinriktning på något sätt till en ökad utveckling i barnens 

empatiska förmåga? Det tema ni valt inför våren. 

 

7. Kan man arbeta med empati både inomhus och utomhus? 

 

8. Kan man arbeta med empati i stor grupp eller är det bättre med en mindre grupp barn? 

Vilken mängd är bäst? 

 

9. Är det något speciellt ämne som du upplever är bra att arbeta samtidigt när man arbetar 

kring empati eller funkar det bäst som en egen? Är det bättre i samband med praktiskt 

arbete som matte och språk. Estetisk verksamhet såsom musik, bild och teater? 

 

10. Är det något mer du vill tillägga? 
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