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Abstract 
Empathy in preschool - four preschool teachers tell 

 

Studien är en kvalitativ intervjustudie där syftet är att synliggöra hur förskollärare 

uppfattar empati och hur förskollärare kan främja barns utveckling av empati i 

förskolan. Det forskningsverktyg som använts i studien är personliga semistrukturerade 

intervjuer. Fyra stycken förskollärare har intervjuats, de arbetar på olika förskolor men 

inom samma rektorsområde. Intervjuernas fokus låg på området empati och barns 

empatiska utveckling.  

 

Studiens resultat visar att förskollärarna uppfattar empati lika men att förskollärarna 

uttrycker och benämner sina uppfattningar av empati på olika sätt. Förskollärarnas 

gemensamma uppfattning av empati är att det handlar om känslor, i relation till sig själv 

och andra. Empatins utveckling sker succesivt och fortsätter genom hela barndomen, 

förskollärarna anser därför att de har en viktig roll i barns utveckling av empati i 

förskolan. Samtliga förskollärare betonar att det är viktigt att de är goda förebilder för 

barnen och att de är medvetna om att deras förhållningssätt har en stor påverkan i 

relation till att främja barns utveckling av empati i förskolan. Att planera och skapa 

medvetna aktiviteter ses även som en viktig del i att främja barns utveckling av empati i 

förskolan. Förskollärarna beskriver att de med läroplanens (Skolverket, 2016) 

värdegrund arbetar med kompis-solar, kompisböcker, värdegrundsord och känslobilder 

för att främja barns utveckling av empati. Det skapar möjligheter till att konkret 

uppleva, kommunicera och reflektera kring olika känslor tillsammans. Resultatet visar 

även att det är viktigt att ta tillvara på förskolans sociala kontext och de möjligheter den 

ger.  
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1 Inledning 
Empati, en av människans viktigaste förmågor. Läroplanen (Skolverket, 2016) skriver 

att verksamheten ska arbeta för att barns förmåga till empati utvecklas. Empati är ett 

värde som kan kopplas till värdegrunden i läroplanen (ibid.). De värden som framgår 

där är de värden som samhället anser vara viktiga och som förskollärare tillsammans 

med andra verkande inom förskolans verksamhet har i uppdrag att lyfta och hålla 

levande.  

 

Söderlund Wijk (2016) menar att förskolan är en arena full av värden och att de 

grundläggande värden som förskolan ska hålla levande vilar på vårt samhälles 

demokratiska värderingar. Övergripande handlar det om människolivets okränkbarhet, 

jämställdhet mellan könen, solidaritet med svaga och utsatta, individens frihet och 

integritet samt alla människors lika värde. Värden ska enligt läroplanen (Skolverket, 

2016) synliggöras och tydliggöras i den dagliga verksamheten. Emilsson (2016) talar 

om att vara en förskollärare och menar att det bland annat handlar om att förmedla och 

göra det möjligt för barnen att förankra de värden som skrivs fram i värdegrunden. Det 

är bland annat genom upplevelser som barn tillägnar sig dessa värden. Därför är det 

viktigt att förskollärare funderar över sitt egna förhållningssätt till de värden som skrivs 

fram, då det påverkar barnens förståelse och möjlighet till utveckling av dem. Citatet 

nedan visar hur viktigt det är att ta vara på, stimulera och främja empatin:  

 
Empati är det som gör människan mänsklig. 

Det brinner som en liten klar låga inom varje människoliv. Lägger 

vi mer ved på brasan kommer den att ta sig och brinna som ett 

klart ljus. Utan bränsle falnar lågan och hotar att släckas ut 

(Öhman, 2003, s 9 hänvisar till UR:s programserie flyktens barn). 

 

Jensen (2016) menar att empati är en förmåga som finns med oss redan från födseln. 

Det är en naturlig kompetens men som utvecklas allra bäst i kontakt med människor. 

Det betyder att barn är beroende av att de vuxna i deras närmiljö har en förståelse och 

ett intresse för att utveckla barnens empatiska förmåga. Det är viktigt att den naturliga 

kompetensen tas om hand, så att den inte går förlorad. Förskolan är en arena som är full 

av möjligheter till lärande och utveckling, i sociala sammanhang (ibid). Med bakgrund 

av det är det viktigt att ta tillvara på den empatiska förmåga som finns där och att tidigt 

stödja och skapa möjligheter för barn att utveckla empati. Det kan skapa en grund för 

barnet och möjligheter att kunna skapa goda sociala relationer när det senare börjar i 

skolan och även vidare i resten av livet.   

 

Utifrån mina erfarenheter från olika förskolors verksamheter har det väckts en fundering 

kring empati, vad är det egentligen och varför upplever jag att förskollärare inte 

kommunicerar om barns utveckling av empati? Brodin och Hylander (2002) menar att 

det har blivit ett ökat fokus på lärande i förskolan och att det kan bidra till att det blir en 

uppdelning mellan det kännande barnet och det lärande barnet. Det är problematiskt om 

det kännande barnet blir åsidosatt då det har en viktig roll i relation till lärande men 

även i relation till barns möjlighet till ett positivt socialt liv. Jag vill med den här studien 

synliggöra hur förskollärare uppfattar empati och hur förskollärare kan främja barns 

utveckling av empati i förskolan för att bidra med mer kunskap om området kopplat till 

relevant forskning.   
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2 Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att synliggöra hur förskollärare uppfattar empati och hur förskollärare 

kan främja barns utveckling av empati i förskolan.  

 

• Hur påverkar förskollärares uppfattning av empati förskollärares agerande för 

barns empatiska utveckling?  

 

• Hur anser förskollärare att barn utvecklar empati?  

 

• Hur beskriver förskollärare att de kan främja barns utveckling av empati i 

förskolan?  

 

  



  
 

 3 

3 Bakgrund 
I följande avsnitt lyfts litteratur kring empati och empatins utveckling som anses vara av 

vikt för att ge en bakgrund till studiens område. Bakgrunden skapar en bild av vad 

empati kan vara och vad som är viktigt i relation till hur den utvecklas utifrån relevant 

litteratur kring området.  

 

Höjer (2007) redogör kortfattat för empatins historia och menar att begreppet empati 

härstammar från grekiskans empatheia som betyder passion eller stark känsla. Det krävs 

en förmåga att kunna skilja mellan sina egna och andras känslor för att empati ska 

kunna uppstå. I Nationalencyklopedin (2000) beskrivs empati handla om förmågan att 

uppfatta och uppleva en annan persons känslor. Öhman (2003) menar att empatin är 

medfödd och lyfter miljön i relation till barns empatiska utveckling och menar att en 

god omsorgsmiljö som bygger på att barnet möts med respekt och inlevelse gynnar 

barns empatiska utveckling. Barn som vet att de möts av vad de behöver blir mindre 

upptagna av att leta efter tillfredställelse av sina egna behov och på så sätt bli de mer 

mottagliga och öppna för att se och svara på andras känslor och behov. De vuxna i 

barnets omgivning har ett ansvar i barns empatiska utveckling, de har en stor påverkan i 

relation till om den bromsas eller utvecklas (ibid.).  

 

Den tidiga barndomen är en viktig period i den sociala och emotionella utvecklingen. 

Barnen lär om känslor och hur de uttrycks och känns igen. Tillsammans med andra lär 

barnet sig först att känna igen sina egna känslor och sedan andra människors känslor. 

Det är viktigt att skapa en social miljö som gör att barnen känner sig bekväma med att 

uttrycka sina känslor. Att interagera med vuxna och barn i sociala sammanhang skapar 

möjligheter för barn att utveckla en självkännedom och empati (DeMeulenaere, 2015). 

Det sociala har en stor inverkan på empatins utveckling då människor är sociala varelser 

som är beroende av att kommunikationen med andra fungerar, det är en avgörande 

komponent för att utvecklingen av den empatiska förmågan ska kunna ske (Gustafsson, 

2004). 

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) menar att förskolan vilar på vårt samhälles 

demokratiska grund. Utbildningen i förskolan ska syfta till att barn inhämtar och 

utvecklar kunskaper och värden. Värdegrunden uttrycker de etiska förhållningssätt som 

verksamheten ska präglas av. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) lyfter 

förskollärare och andra verkande inom förskolans verksamhet i relation till 

värdegrunden och menar att det är viktigt att de alltid tänker på sitt förhållningssätt och 

de värden som förskolan ska sträva mot. Det handlar om att synliggöra värdegrunden 

för barnen. Tidigt lär sig barn att uttrycka och använda sig av värden med rätt stöd från 

de vuxna i förskolan.  

 

De vuxnas förhållningssätt har en stor betydelse då det påverkar barns förståelse och 

respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle, de 

vuxna är med bakgrund av det viktiga förebilder (Skolverket, 2016). Värdegrunden är 

omfattande och påverkar barns sociala liv och utveckling. I de värden som skrivs fram 

har den empatiska förmågan en central roll då de värden som värdegrunden bygger på 

bland annat handlar om att sätta sig in i andra människors perspektiv och tillvaro 

(Schertz, 2007).   
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3.1 Begreppsdefinition 

Nedan definieras den här studiens centrala begrepp. Definitionerna beskriver vilken syn 

studien har på begreppen. De centrala begrepp som definieras är:  

 

Empati: Öhman (2003) talar om empati och menar att den är medfödd. Empati är en 

förmåga och det är den som gör människan mänsklig. Empati är förmågan att kunna 

leva sig in i en annan människas situation och förstå hur den har det. Vidare menar 

Holm (2001) att empati handlar om förmågan att förstå hur andra känner och reagerar. 

Det handlar om att kunna vägledas av den förståelsen i sitt eget beteende. Med empati 

kan man nå fram till en annan människas känslor. Det är ovanstående definition som 

studien utgår ifrån. Empatin är medfödd och det handlar om att leva sig in i en annan 

människas situation, att förstå hur andra känner och att reagera. Genom det kan en 

människa vägledas i sitt beteende gentemot någon annan och på så sätt få möjligheten 

att kunna möta en annan människas känslor.  

 

Värdegrunden: Värdegrunden har en stor plats i läroplanen (Skolverket, 2016). I 

värdegrunden skrivs de värden fram som samhället anser vara viktiga och som alla 

verkande inom förskolan har i uppdrag att eftersträva och hålla levande. De 

grundläggande värden som skrivs fram är till exempel människolivets okränkbarhet och 

alla människors lika värde. Värdegrunden har som intention att barn ska utvecklas till 

välfungerande, demokratiska och goda samhällsmedborgare (Emilsson, 2016). De 

värden som skrivs fram i läroplanen (Skolverket, 2016) ska på ett aktivt och tydligt sätt 

göras synliga i förskolans verksamhet. Att arbeta som förskollärare handlar med 

bakgrund av det om att förankra och förmedla de grundläggande värden som skrivs 

fram hos barnen (Söderlund Wijk, 2016). Det som ovan skrivits fram är den definition 

av värdegrunden som studien utgår ifrån. Värdegrunden är ett avsnitt i läroplanen 

(Skolverket, 2016) där grundläggande värden skrivs fram. Dessa värden är viktiga att 

hålla levande i arbetet med barn för att i längden ge barnen möjligheten att bli goda, 

välfungerande och demokratiska samhällsmedborgare.   
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4 Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning kring empati och empatins utveckling. 

För att skriva fram relevant forskning för studien krävdes det forskning från många 

olika källor. Forskningen som presenteras är både svensk och internationell.  

 

Dolk (2013) lyfter i sin bok bångstyriga barn forskning om genus-pedagogik, 

likabehandling och barns rättigheter. Inledningsvis beskriver Dolk (ibid.) kortfattat vad 

värdegrundsarbete i förskolan handlar om. Författaren menar att värdegrunden anger 

vilka värden som ska prägla förskolans verksamhet. Läroplanens värdegrund bygger 

enligt författaren på en idé om överföring. De vuxna ska överföra goda värden till 

barnen som ska ta till sig det och på så sätt lära sig att agera på jämställda, jämlika och 

demokratiska sätt.  

 

Johansson (2007) har undersökt barns moral och deras omtanke om andras 

välbefinnande. Interaktionen mellan barn och vuxna i förskolan utifrån olika studier om 

moral utgör den empiriska grunden för studien.  Det framkommer att barn tidigt i livet 

är bekymrade över andra barns välmående. Det har visat sig att barn riktar sin 

uppmärksamhet på andra barns situation och ibland försöker de göra någonting för att 

förbättra situationen för det andra barnet. Barn tar även hand om andra barns 

emotionella tillstånd, de påverkas av till exempel sorg, stress och ilska. Barn slutar ofta 

upp med vad de gör och blir intresserade av vad som händer, ibland försöker de aktivt 

att stötta det andra barnet. Barn försöker ofta sträva efter att skapa positiva upplevelser 

för varandra och skyddar den andra från vad som upplevs som negativt. Det handlar om 

en levande känsla för andras välmående. Barn försöker känna och förstå hur andra mår 

och känner sig.  

 

Vidare beskriver Johansson (ibid.) att barns agerande i att stötta andras välmående kan 

beskrivas som uttryck av empati. Det finns inte en definition av empati men det finns en 

avgörande komponent och det är delade känslor, känslor i relation till sig själv samt 

andra. Vidare lyfter Johansson (ibid.) även en central teori om empati och pedagogik, 

Hoffmans teori (1987, 2000) och det framgår att empatin är biologisk och medfödd. 

Empati är huvudsakligen en fråga om känslor och särskilt känslor för en annans 

situation än den egna. Relationer och de sammanhang barn ingår i är viktiga 

komponenter i utvecklingen av empati. Det handlar om att utmana barn att delta i andras 

livsverksamhet och att agera för att stödja den andra. Förskolläraren har en oundviklig 

roll i processen, det handlar inte om att hitta eller föra över känslor hos barnen. Det 

handlar om att låta barnen själva upptäcka dessa känslor i relationer och i sociala 

sammanhang. 

 

Annan forskning (Bouton, 2016) har studerat de svårigheter som forskning kring empati 

handlar om, författaren menar att en av de svårigheterna är att det finns olika 

definitioner av empati. Olika definitioner av empati görs i studien synliga genom att 

beskriva tre olika komponenter som är centrala i relation till empati. Den första är den 

kognitiva komponenten och den handlar om att empati är en persons förmåga att ta en 

annan människas perspektiv och se världen genom dennes perspektiv. Den andra är en 

affektiv komponent som handlar om att uppleva en annan människas känslor. Den tredje 

komponenten är beteende som involverar en verbal och en icke verbal kommunikation 

för att skapa en förståelse av en emotionellt kommunikation med en annan människa 

(ibid.).  
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Howe, Pit-ten Cate, Brown och Hadwin (2008) beskriver i sin studie empati som ett 

kognitivt och känslomässigt svar på en annan människas upplevda känslomässiga 

tillstånd. En person kan genom empati uppleva en liknande känsla, som svar på den 

andra människans känslomässiga tillstånd. Vidare hänvisar författarna till Hoffman 

(2000) och lyfter fram vad han beskriver kan bidra till den empatiska utvecklingen.  

Genom att barn får uppleva och kommunicera om flera olika känslor så blir barn bättre 

på att urskilja emotionella signaler och förstå andra människors känslor vilket bidrar till 

den empatiska utvecklingen. Förskolan som är en social plats har en viktig roll i barns 

empatiska utveckling. Förskoleperioden är en tid som bidrar till den mentala förståelsen 

och förmågan till att reagera på andra människors känslomässiga reaktioner (Howe, et 

al. 2008).  

 

I en studie av Rieffe, Ketelaar och Wiefferink (2010) har ett instrument: Southampton 

Test of Empathy for Preshoolers (STEP) använts för att studera barns förmåga till 

känslor. I studien beskrivs empati som en grundläggande mänsklig kapacitet som skapar 

en förmåga att reagera på andras känslomässiga tillstånd och andras behov för att stötta 

den andra personen. Empati är en viktig del i relation till gruppsammanhang, samverkan 

och relationer. Empati är medfött men barn behöver öva på att reglera sina egna känslor 

och möta andra människors känslor. Författarna hänvisar till Hoffman (1987) och hans 

formulering av fyra olika nivåer i den empatiska utvecklingen:  

 

Global empati – den globala empatin utvecklas under barnets första levnadsår. 

Spädbarn reagerar på andras känslor. Genom att barnet ser känslor uttryckas så känns 

samma känslor hos barnet. Barn i den här åldern kan inte avgöra skillnaden mellan sig 

själv och andra. Det kan till exempel visa sig genom att ett barn börjar gråta för att ett 

annat barn gråter, inte för att barnet själv är ledsen.  

 

Uppmärksamhet på andras känslor – den nivån startar ungefär när barnet fyllt ett år. 

Barnet blir medvetet om andras känslor och kan skilja mellan sig själv och andra. En 

större medvetenhet om andras känslor utvecklas vilket visar sig genom att barnet 

reagerar på andras känslor men barnet involverar inte sina egna känslor på samma sätt 

som tidigare. Om ett barn gråter så kan barnet till exempel reagera med oro som svar på 

känslorna istället för att själv börja gråta.  

 

Prosociala uttryck – barnet börjar nu reagera på riktigt. Det visar sig genom att barnet 

har en förmåga att förstå och även reagera på en annan människas situation. Det tar sig 

till exempel uttryck genom att barnet vill hjälpa, dela med sig eller trösta.  

 

Empati för andras livssituation - i slutet av barndomen eller i de tidiga tonåren 

utvecklar barn en större förståelse för andra människors känslor. Det empatiska svaret är 

inte bara kopplat till den aktuella situationen utan också till andras generella situation. 

Barnets empati kopplas till exempel till känslor för andra barn som lever under sämre 

levnadsvillkor. Barnet känner med det andra barnet och vill agera och göra skillnad 

(Hoffman, 1987, refererad i Rieffe, et al. 2010).  

 

Williams, Sheridan och Sandberg (2014) har i sin artikel undersökt svenska 

förskollärares uppfattningar om barns lärande i relation till läroplanens (Skolverket, 

2016) mål. Resultatet visar bland annat att förskollärarna ser sociala kunskaper som 

grundläggande för barns lärande. Det visar sig att barn under de första levnadsåren 

utvecklar kognitiv, social, språklig, emotionell och fysisk kompetens. Under den tiden 
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spenderar de flesta svenska barnen en betydande del av sin tid i förskolan. Det är därför 

viktigt att förskollärare ger barnen rätt förutsättningar som gynnar lärande och 

utveckling, i sociala sammanhang med andra barn och vuxna. Barns sociala möjligheter 

är en central del i de svenska förskolorna. Barns samarbete och interaktionen med andra 

i förskolan ses som en bas (Williams, et al. 2014).  

 

Engdahl (2011) lyfter interaktionen mellan små barn i en svensk förskola. Det har visat 

sig att barn i förskolan visar förmåga till empati. Det är viktigt att den kompetensen 

stödjs och uppmärksammas av förskollärare. Barn visar tidigt en empatisk förmåga 

genom att till exempel svara på andra barns känslouttryck genom kroppsspråk och 

gester för att trösta och stötta. Forskningen visar även att det oftast är i leken som barn 

visar sin förmåga till intoning, vilket handlar om att kunna inta andras perspektiv. Barn 

är sociala personer, som har sociala syften, mål och intentioner (ibid.).  

 

I en studie av Hastings, Zahn-Waxler, Robinson, Usher och Bridges (2000) lyfts och 

diskuteras olika studier, studierna lyfter fram barn som är socialt fungerande och barn 

som inte är socialt fungerande. Det visar sig att det inte finns någon större skillnad i 

deras förmåga att känna med andra barn i förskoleåldern. Det kan betyda att det är lätt 

att få fel information om vart barnet är i sin förmåga att känna med andra. Hastings et 

al. (ibid.) menar att en skillnad i förmågan att känna med andra barn däremot kan 

komma att visa sig när barnen är äldre och går i mellanstadiet. Barn som är icke socialt 

fungerade har då visat sig lättare göra överträdelser mot andra och att de har en mindre 

förmåga att kunna känna med andra barn. Barnet kan både blunda för, sakna intresse 

eller vara känslokall mot ett annat barn som till exempel inte mår bra. Författarna i 

artikeln menar att lärare bör uppmärksamma och erkänna när något barn inte mår bra, 

för att det icke socialt fungerande barnet eller barnen ska få möjlighet att öppna sina 

ögon för empati och upptäcka den förmågan (ibid).  

 

I en artikel av Rosenthal och Gatt (2010) beskrivs ett träningsprogram ”Learning to live 

together” vars syfte är att ge vuxna i förskolan kunskap om barns emotionella 

utveckling. Författarna menar att förskollärare har en roll som är avgörande i de 

känslomässiga situationerna som kan uppstå. De vuxna måste möta barnens alla olika 

känslor för att lära barnen att det är viktigt. Det är även viktigt att förskolläraren 

reflekterar över sitt egna förhållningssätt då det har en viktig roll i barns utveckling och 

tillägnande av känslor. Det handlar om att bli medveten över sig själv och även hur 

barnen kan få stöttning i sina känslor. Författarna lyfter även planerade aktiviteter och 

menar att samtal om känslor ökar barnens känslomässiga förståelse både till sig själva 

och till andra (ibid.).   
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5 Teoretiskt ramverk 
I likhet med Hoffman (1987, 2000) som Johansson (2007) hänvisar till så utgår den här 

studien ifrån att empatin är medfödd, att det handlar om att känna med någon annan 

men att det också krävs att barnet har utvecklat sin egen identitet, samspel tillsammans 

med andra och goda förebilder i barnets sociala liv för att empatin ska få möjlighet att 

utvecklas och inte försvinna. Den här studien utgår ifrån de två teorierna Vygotskijs 

sociokulturella teori samt Sterns teori om självutveckling. De två teorierna i 

kombination anses vara av vikt för den här studien då teorierna förklarar olika delar. 

Vygotskijs sociokulturella teori utgör ett fokus på det sociala samspelet och 

sammanhangets betydelse samt den proximala utvecklingzonens betydelse för lärande 

och utveckling. Sterns teori om självutveckling kompletterar med sitt fokus på vad 

barnet själv behöver ha utvecklat, barnets själv och språkets betydelse för lärande och 

utveckling.. I följande avsnitt kommer de två teorierna att presenteras och redogöras för. 

Det kommer även att beskrivas hur de kopplas samman med studien och hur de kommer 

att användas som verktyg och vägledning i tolkningarna av förskollärarnas svar.  

 

5.1 Vygotskijs sociokulturella teori  

Säljö (2012) talar om Vygotskijs sociokulturella teori och menar att teorin har ett fokus 

på sociala samspel för lärande och utveckling. Perspektivet är att socialt lärande och 

dess förmåga till utveckling bygger på en förståelse för hur människor blir delaktiga i 

erfarenheter och kunskaper genom samspel med andra i olika slags aktiviteter. 

Kommunikation och interaktion är inom teorin nycklarna till lärande och utveckling. 

Kunskap är inte någonting som enbart överförs mellan människor, det är någonting vi 

deltar i. Ekholm (2012) menar att det centrala i Vygotskijs sociokulturella teori är 

barnets aktivitet. Det sociala sammanhanget, kontexten, de kulturella och historiska 

omständigheterna är avgörande för vilket lärande som konstrueras. Lärande sker när 

barnet är aktivt tillsammans med andra människor, när barnet är socialt så ingår det i ett 

utvecklande socialt sammanhang. Vidare lyfter även Dolittle (1997) den sociokulturella 

teorins centrala del vilket är det sociala sammanhangets vikt i barns lärande och 

utveckling. Barn behöver interagera med andra för att utvecklas. Genom interaktioner 

tillsammans med andra tillägnar sig barnet kunskaper och färdigheter. Säljö (2012) 

menar att den proximala utvecklingzonen är en central del i den sociokulturella teorin. 

Den proximala utvecklingzonen är starkt sammankopplad till Vygotskijs sätt att se på 

lärande och utveckling som processer som ständigt pågår. När en färdighet kan 

behärskas så är barnet snabbt på väg att behärska ytterligare en färdighet. 

Utvecklingzonen är inom den sociokulturella teorin en zon som bygger på att människor 

har en känslighet för instruktioner och förklaringar. Genom att befinna sig i ett socialt 

sammanhang med en mer komponent människa så utvecklas barnet (ibid).  

 

Det är Vygotskijs sociokulturella teori som utgör den stora grunden i studiens analys. 

Studiens syfte är att synliggöra hur förskollärare uppfattar empati och hur förskollärare 

kan främja barns utveckling av empati i förskolan. Tolkningarna av förskollärarnas svar 

utgår ifrån den teori som ovan presenterats. Tolkningarna har med bakgrund av det ett 

fokus på sociala samspel och sammanhang samt den proximala utvecklingzonens 

betydelse för barns utveckling av empati utifrån förskollärarnas uppfattningar och 

beskrivningar. Den valda teorin är passande då den här studiens syfte övergripande har 

ett fokus på barns utveckling av empati i förskolan. Vygotskijs sociokulturella teoris syn 

på lärande och utveckling kommer att vägleda tolkningarna i analysen, genom sitt fokus 

på lärande och utveckling i sociala sammanhang. 
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5.2 Sterns teori om självutveckling  

I Sterns teori om självutveckling är det viktigt att barnet förvärvar språket, genom det 

kan barnet få en insikt om sig själv och andra personer. Språket har en viktig funktion i 

Sterns teori om självutveckling. När språket utvecklas får barnet möjlighet att utveckla 

en insikt om sig själv och även om andra. I samspel och med språket som hjälp kan 

barnet få en kunskap av erfarenheter som är meningsfulla. Utan samspel med andra går 

barnet miste om kunskaper och erfarenheter som inte hade varit möjliga att utveckla helt 

på egen hand. Samspelet bidrar till att barnet får sociala kunskaper och bekräftelse. 

Enligt Stern har även den vuxne en viktig roll, den vuxne kallas ledsagare i relation till 

barnet och barnets omvärld (Stern, 2003).   

 

Brodin och Hylander (1998) menar att Sterns teori om självutveckling handlar om att 

klargöra hur barnet upplever sig själv och omvärlden. Människan styrs av arvet, 

biologin, miljön och psykologin i ett samspel som ständigt pågår. Samspel med andra 

krävs för att det kompetenta barnet ska kunna utveckla sin fulla kompetens. Barnets 

självinsikt vidgas i sociala samspel. Relationer och agerande i sociala situationer utgör 

en viktig del för lärande och utveckling. Genom bekräftande samspel med andra blir 

barnet sig själv, tydligt för sig själv och även tydlig för andra. Självet har med 

kontinuitet att göra, även om vi utvecklas och förändras i livet så förblir man alltid sig 

själv. En grund i Sterns teori om självutveckling är att den finns från början. Det är en 

känsla som finns med långt innan barnet reflekterar över sig själv. Stern beskriver att 

känslor och upplevelser växer fram under barnets första fyra år. Upplevelser av sig själv 

utvecklas hela tiden och finns kvar, samtidigt som nyare upplevelser läggs till. Alla 

dessa upplevelser innebär ett sätt att uppleva sig själv och sin omvärld, samt ett sätt att 

relatera till andra människor (ibid.). 

 

Brodin och Hylander (ibid.) lyfter fram hur Stern beskriver hur självet utvecklas. En 

aspekt som har betydelse är bekräftelse genom kommunikation och kontakt med andra 

människor. Vi blir oss själva genom ömsesidigt kommunicerande med andra. Självet 

formas i en pågående dialog med andra. Att se, möta, bekräfta och utmana möjligheter 

och kompetenser som finns hos den enskilda individen är viktigt. Barn behöver förstå 

att de är egna personer som kan ses och tolkas av andra personer. Andra personer är 

egna människor, det behöver barn också förstå. Genom att barn får en förståelse för det 

kan barn leva sig in i hur en annan person känner sig och det är genom det som barn kan 

visa empati (ibid).   

 

Sterns teori om självutveckling används också som ett verktyg i den här studiens analys. 

Det blir ett hjälpmedel för att fullt ut förklara och förstå förskollärarnas uppfattningar 

och beskrivningar. Sammanfattningsvis utgår studiens teoretiska ramverk och analysens 

tolkningar ifrån två teorier: Vygotskijs sociokulturella teori samt Sterns teori om 

självutveckling. Teorierna har tillsammans en viktig funktion då de används som 

glasögon i studiens analys. De kompletterar varandra genom deras olika inriktningar 

och fokus. Genom att utgå ifrån Vygotskijs sociokulturella teori samt Sterns teori om 

självutveckling skapas möjligheten till att hålla fokus, analysera och tolka det material 

som hämtats in utifrån vad teorierna innehåller och står för. Olika källor har som kan 

ses ovan använts och det motiveras genom dess olika kontexter och tolkningar. De olika 

källorna som använts i avsnittet ovan utgör olika syn på teorierna, därför har de källor 

vars syn anses vara av vikt för den här studien använts.  
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6 Metod 
I följande avsnitt skrivs valet av studiens metod, urval, datainsamling, genomförande, 

bearbetning av data, etiska överväganden samt en metoddiskussion fram.  

 

6.1 Kvalitativ metod 

För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna användes den kvalitativa 

metoden. Denscombe (2018) beskriver den kvalitativa metoden och menar att den 

fokuserar på få människor eller händelser vilket skapar möjligheter för djupgående 

och detaljerade beskrivningar av innehållet. Den kvalitativa metodens analysenhet 

är ord och bilder, den försöker djupt beskriva och tolka utifrån kontext och 

sammanhang (ibid.). Inom kvalitativ forskning finns det generellt en strävan efter 

förståelse för vad som sker i verkligheten och individers upplevelser av det 

(Bryman, 2011). Studiens syfte är att synliggöra hur förskollärare uppfattar empati 

och hur förskollärare kan främja barns utveckling av empati i förskolan. Studiens 

syfte är alltså att synliggöra förskollärares uppfattningar och beskrivningar vilket 

gör att den kvalitativa forskningsmetoden är lämplig. Den kvalitativa metoden 

skapade möjligheter till djup förståelse av förskollärarnas uppfattningar och 

beskrivningar om empati, barns utveckling av empati och främjandet av barns 

utveckling av empati inom förskolans verksamhet.  

 

6.2 Urval 

Subjektivt målinriktat urval användes i den här studien, det handlar om att välja ut och 

rikta in sig på ett litet antal personer som har kännedom om ämnet. Genom att välja ett 

subjektivt målinriktat urval är det troligt att få värdefulla data. Människor som har 

erfarenheter och insikter i forskningsämnet kan ge relevant information (Denscombe, 

2018). Valet att intervjua förskollärare togs då jag anser att de möjligen kan ha 

erfarenheter, insikter och kunskaper om forskningsämnet. Förskollärarna arbetar på 

olika förskolor men inom samma rektorsområde. Förskollärarnas placering på olika 

förskolor valdes för att nå intressanta och breda svar under intervjuerna. Förskollärarnas 

placering på olika förskolor kan öka möjligheten till fler uppfattningar och 

berskrivningar då de troligtvis inte har utvecklat ett gemensamma synsätt i relation till 

det studien syftar till att synliggöra. Förskolorna är belägna i ett litet samhälle utanför en 

medelstor stad i södra Sverige. Förskolornas placering i samma samhälle och att de 

tillhör samma rektorsområde kan betyda att de har lika förutsättningar i relation till 

exempelvis barngrupp, ekonomi och möjlighet till fortbildning. Förskollärarna benämns 

i den här studien med: F1, F2, F3 och F4. Samtliga förskollärare är kvinnor. Deras 

åldrar varierar, den yngsta är 27 år och den äldsta är 47 år.  

 

Tabell 1. Tabellen beskriver de fyra utvalda förskollärarna 

Förskollärare Kön Ålder Examensår 

F1 Kvinna 27 2017 

F2 Kvinna 28 2018 

F3 Kvinna 44 1995 

F4 Kvinna 47 1991 
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6.3 Datainsamling 

Personliga semistrukturerade intervjuer har använts som forskningsverktyg för studiens 

datainsamling. Denscombe (2018) menar att intervjuer ger data som bygger på 

människors svar på forskningsfrågorna, det ger data som kan leda till goda och 

värdefulla insikter. Genom att intervjuerna är av semistruturerad karaktär så är ämne 

och frågor förberedda, men under intervjuerna finns det en flexibel kommunikation 

(ibid.). Valet av personliga intervjuer som forskningsverktyg för studiens datainsamling 

och att de är av semistruturerad karaktär kan kopplas till studiens syfte.  Studiens syfte 

är att synliggöra hur förskollärare uppfattar empati och hur förskollärare kan främja 

barns utveckling av empati i förskolan. För att uppnå syftet krävdes det personliga 

semistrukturerade intervjuer då en förskollärare kunde intervjuas i taget. Dess 

semistrukturerade karaktär gav förskollärarna möjlighet att utveckla sina svar på de 

ställda intervjufrågorna genom följfrågor vilket gjorde att förskollärarnas uppfattningar 

och beskrivningar kunde synliggöras och nås på djupet. Intervjufrågorna kom till när jag 

skapade en intervjuguide (se bilaga A). Genom att intervjuer följer en intervjuguide så 

säkerställs det att en röd tråd kan skapas under intervjun och att inga frågor missas att 

ställas (Bryman, 2011). Intervjufrågorna som intervjuguiden består av skapades med 

utgångspunkt ur studiens syfte, frågeställningar och teoretiska ramverk. Intervjuguiden 

(se bilaga A) består av 28 öppna intervjufrågor, de består av många olika delar som 

ansågs vara viktiga för att få fördjupad data inom området empati och barns utveckling 

av empati i relation till förskollärarna och förskolans verksamhet.  

 

6.4 Genomförande 

Den första kontakten togs med rektorn för att berätta om den här studien och att jag ville 

komma i kontakt med fyra förskollärare från rektorns olika förskolor. Ett muntligt 

godkännande gavs och i nästa steg mailade jag ett missiv (se bilaga B) till fyra 

förskollärare som rektorn rekommenderat mig. I missivet presenterade jag mig och 

syftet med den här studien. Efter ett par dagar ringde jag förskollärarna för att få 

bekräftat om de ville delta och muntliga samtycken gavs. Vi bestämde datum och tid för 

att genomföra intervjuerna. Intervjuerna utgick ifrån intervjuguiden (se bilaga A) men 

följfrågor ställdes i de fall utveckling av svaren behövdes för att få en förståelse. 

Intervjuerna genomfördes på en avskild plats på förskollärarnas arbetsplats, det för att 

minska risken för störning. Varje intervju spelades in auditivt och tog cirka 30–40 

minuter. Att spela in intervjuerna auditivt skapade möjligheten till att lyssna på 

intervjuerna upprepade gånger, det kan ses som en fördel för att verkligen fånga det 

förskollärarna sade under intervjuerna. Om intervjuerna inte hade spelats in auditivt 

utan att enbart anteckningar hade förts hade det funnits en risk att jag skrivit fel, inte 

hunnit med och på så sätt fått fram och redovisat felaktig data.  

 

Förskollärarna fick inte intervjuguiden (se bilaga A) i förväg, däremot fick de 

information om att undersökningsområdet var empati och barns empatiska utveckling. 

Det säkerställdes att förskollärarna fick en insikt i forskningsämnet genom det missiv 

som skickades ut (se bilaga B). Om förskollärarna hade fått intervjuguiden i förväg hade 

de kunnat förbereda sina svar, vilket hade varit positivt då de hade kunnat känna sig 

förberedda. Det övervägdes dock och intervjuguiden (se bilaga A) gavs inte ut i förväg 

då det i sådana fall hade funnits en risk att förskollärarna på förhand konstruerat sina 

svar. Genom att förskollärarna inte visste vilka intervjufrågor som skulle ställas i 

relation till empati och barns empatiska utveckling under intervjuerna så kunde jag få 

direkta svar med personliga åsikter, uppfattningar och beskrivningar.  
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6.5 Bearbetning av data 

Denscombe (2018) menar att kvalitativ forskning inriktar sig på att samla in data i form 

av till exempel ord. Ord kan vara både nedtecknade och talade. För att talade ord ska 

kunna användas som data krävs det att de görs tillgängliga i skriftligt format, därför har 

de inspelade intervjuerna transkriberats. Genom att transkribera intervjuerna minskade 

risken att gå miste om viktiga detaljer och delar. Det transkriberade materialet 

analyserades därefter genom en innehållsanalys. En innehållsanalys bidrar till en 

systematisk beskrivning av det texten innehåller (Bryman, 2011). Innehållsanalysen 

gjordes genom att läsa det transkriberade materialet, tolka det, koda och avslutningsvis 

kategorisera innehållet. Det skapades på så sätt innehållskategorier som utvecklades till 

teman. När det genomförts bearbetades materialet ytterligare och kategoriserades i 

relation till studiens syfte och frågeställningar. Utifrån kategoriseringarna kunde likheter 

och skillnader i förskollärarnas svar synliggöras. I innehållsanalysen av det 

transkriberade materialet har även studiens teoretiska ramverk använts för att hitta 

likheter med det. Rubriker skapades och det blev på så sätt tydligt för mig att jag 

faktiskt fått de svar som krävdes för att uppnå den här studiens syfte och 

frågeställningar. Om det hade visat sig att de svar jag fått inte varit tillräckliga så hade 

jag haft möjlighet att i efterhand ta kontakt med förskollärarna för att ställa ytterligare 

frågor.  

 

6.6 Etiska överväganden 

Studien har utgått från de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet (2002) lyfter: 

Informationskravet handlar om att de medverkande delges vad studiens syfte är, att 

information ges kring genomförandet och villkor. Samtyckeskravet innebär att 

deltagaren måste ge sitt samtycke till att delta. Konfidentialitetskravet handlar om att 

inga personliga uppgifter om deltagarna kan nås utav andra människor, deltagarna ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att samtlig 

information som inkommit genom arbetet med studien inte får användas till andra 

syften än den aktuella studien (ibid.). I relation till ovanstående krav har jag informerat 

de berörda förskollärarna om studiens syfte och frågeställningar, jag har berättat att 

deras deltagande är frivilligt och att de när de vill har rätt till att avbryta deras 

medverkan eller intervju. Ett muntligt samtycke skapades genom telefonsamtal till 

samtliga förskollärare. Förskollärarna har informerats om att de själva bestämmer över 

sin medverkan. Jag har även förklarat för förskollärarna att de behandlas med största 

möjliga konfidentialitet. Avslutningsvis kommer de uppgifter jag har fått in om de 

enskilda personerna samt material i form av transkriberingar och ljudupptagningar 

enbart användas till den här studien.  

 

6.7 Metoddiskussion   

Denscombe (2018) talar om trovärdighet och menar att det handlar om att det som 

studien har som avsikt att undersöka har undersökts. Studiens syfte är att synliggöra hur 

förskollärare uppfattar empati och hur förskollärare kan främja barns utveckling av 

empati i förskolan. Intervjuer är ett forskningsverktyg som ökar trovärdigheten (ibid.) 

Genom att de fyra förskollärarna har intervjuats om det område studien syftade till att 

undersöka kan alltså studien uppfattas som trovärdig. Genom att ställa samma 

intervjufrågor minskade risken för att tappa fokus ifrån det som den här studien ville 

undersöka. Samtliga intervjuade förskollärare har fått svara på samma intervjufrågor 

vilket även stärker trovärdigheten genom förskollärarna fick samma utgångsläge. För att 

en studie ska vara tillförlitlig är en viktig del att forskningsprocessen beskrivs utförligt 

och noga (ibid). I studien har metoder och beslutsfattande redogjorts och argumenterats 
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för. Intervjuerna har även spelats in auditivt. Genom att intervjuerna spelades in auditivt 

skapades en försäkran om att allt som sagts under intervjuerna uppfattats korrekt vilket 

kan stärka studiens tillförlitlighet. Vad som är relevant för den här studien är en 

ekologisk validitet som innebär att studiens resultat har inhämtats från dess naturliga 

miljö. Ekologisk validitet handlar om att samhällsvetenskapliga resultat går att tillämpa 

i vardagliga och sociala liv samt den miljö som människan befinner sig i. Det handlar 

alltså om att få ett resultat som stämmer överens med verkligheten (Bryman, 2011). I 

den här studien kan det kopplas till att det är förskollärare som har intervjuats och att 

intervjuerna genomförts på förskolor vilket betyder att resultatet kan vara användbart 

inom förskolans kontext. 
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7 Resultat och analys 
I följande avsnitt redovisas resultatet från de fyra genomförda intervjuerna. Resultatet 

redovisas kategoriserat med huvudrubriker och underrubriker kopplat till studiens syfte 

och frågeställningar. Resultatet förstärks och betonas genom citat från intervjuerna. 

Förskollärarna benämns som: F1, F2, F3 och F4. Resultatet analyseras löpande med 

utgångspunkt ur studiens teoretiska ramverk som är Vygotskijs sociokulturella teori och 

Sterns teori om självutveckling, tidigare forskning samt bakgrund.  

 

7.1 Förskollärarnas uppfattningar av empati och deras agerande 

Resultatet visar att de fyra förskollärarna uppfattar empati lika genom att samtliga 

förskollärare har ett fokus på känslor, i relation till sig själv och andra. Förskollärarna 

uttrycker och benämner dock deras uppfattningar på olika sätt. F1 uppfattar empati och 

benämner det som: ”jag tänker att det är medkänsla, sätta sig in i andra människors 

tankar och känslor. Förståelse för att alla är olika”. F1 lyfter alltså begreppen 

medkänsla och förståelse. Ytterligare två uppfattningar av empati framkommer av F2 

och F4. F2 lyfter förståelse för andras tankar och känslor. Att det handlar om hur man 

ska vara mot varandra. F4 uppfattar empati följande: ”empati för mig är vänskap. Hur 

vi är mot varandra. Empati är känslor och det yttrar sig på olika sätt. Alla känslor är 

tillåtna”. Vidare menar F3 att det är svårt att sätta ord på empati men berättar följande: 

”empati är känslor för mig och utifrån det får man kolla av”.  

 

Förskollärarna uttrycker och benämner empati olika men ett centralt tema som 

framkommer i deras uppfattningar är känslor i relation till sig själv och andra. 

Gemensamt i alla förskollärares svar är även att de berättar att de tycker att det är viktigt 

med empati. Förskollärarna menar även att sin syn på och uppfattning av empati har 

påverkats av uppväxten, upplevelser och erfarenheter. F3 berättar följande: ”jag tror att 

hela livet formar, allt du är med om och alla erfarenheter formar ditt sätt att se på 

empati. Dina personliga erfarenheter tror jag formar jätte mycket”. Förskollärarna 

berättar vidare att sina uppfattningar av empati påverkar deras agerande och på så sätt 

påverkar det barnens upplevelser av empati och utveckling av empati i förskolan. F3 

beskriver det som följande:  

 
Den används hela tiden, i alla situationer tänker jag. Hur jag 

möter upp barnen, jag menar man kan ju vara iskall och inte se 

på barnen på något sätt som gör att du inte bemöter dina 

känslor. Men du kan ju också vara varm och möta upp dom, 

trösta och möta med ett leende. Jag känner att man ska möta 

upp dom, jag finns här för dig och vi får göra det bästa utav det. 

Lite luddigt kanske men så tänker jag (F3).  

 

Resultatet visar att förskollärarnas uppfattningar av empati påverkar förskollärarnas 

agerande genom att uppfattningarna utgör hur förskollärarna ser på empati. Som 

resultatet visar uppfattar förskollärarna i helhet empati som känslor i relation till sig 

själv och andra. Genom att förskollärarna lägger stor vikt vid känslor påverkar det deras 

agerande gentemot barnen genom att de vill uppmuntra barnen till att kommunicera om 

och visa känslor. F4 berättar: ”det viktiga är känslorna, och att de är tillåtande. Jag vill 

att det ska vara tillåtande liksom. Att man får visa dem. Det påverkar ju barnen att jag 

tycker att det är viktigt”. F1 menar att hennes uppfattning av empati påverkar hennes 

agerande gentemot barnen följande: 
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Ja, för mig är ju empati medkänsla och förmågan att sätta sig in 

i andras känslor. Jag tänker att jag då visar det i samtal med 

barnen och i hur jag är så tänker jag att det influerar dem till att 

tänka kring det. Om jag är medveten och sätter ord på känslor 

och hjälper dem att utmanas i det tänket så tror jag att barnen 

utvecklar den förmågan också, om vi reflekterar kring det 

tillsammans (F1).  

 

Vidare visar resultatet även att F2 beskriver att hennes uppfattning av empati och dess 

fokus på känslor påverkar hennes agerande genom följande: ”de får försöka uttrycka 

sina känslor. Att kunna se varje barn individuellt, vi har verktygen här och vi måste 

utgå från barnet själv vart hon känner att hon är någonstans”.  Resultatet visar alltså 

att samtliga förskollärare uppfattar empati som känslor, i relation till sig själv och andra 

och att det i sin tur påverkar deras agerande gentemot barnen i förskolan. Deras 

agerande kopplas till hur de ser på, skapar möjligheter och kommunicerar om känslor 

tillsammans med barnen.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att förskollärarnas uppfattningar av empati är lika 

men att de uttrycks och benämns på olika sätt. Det betyder att det finns olika sätt att 

uttrycka och benämna empati på men att deras gemensamma uppfattningar av empati är 

att det är känslor i relation till sig själv och till andra. Johansson (2007) beskriver att det 

inte finns en definition av empati men det finns en avgörande komponent och det är 

delade känslor vilket kan kopplas till förskollärarnas uppfattningar av empati. Samtliga 

förskollärare menar att deras uppfattningar handlar om hur de ser på empati och att 

deras uppfattingar i sin tur påverkar hur de agerar gentemot barnen i förskolan. Det kan 

tolkas som att förskollärarna menar att de som vuxna redan har en utvecklad uppfattning 

av empati och att det påverkar deras agerande gentemot barnen i förskolan. På så sätt 

påverkar det barnen positivt genom att förskollärarna är den mer kompetenta vilket ger 

barnen kunskap om empati och möjligheter att uttrycka och kommunicera om både 

känslor gentemot sig själva och andra. Att lära och utvecklas tillsammans med en mer 

kompetent person kan kopplas till den proximala utvecklingzonen (Säljö, 2012).  

 

Förskollärarnas uppfattningar av empati påverkar hur förskollärarna agerar och skapar 

möjligheter för barnen att uttrycka och kommunicera om känslor vilket även kan tolkas 

som överföring. Dolk (2013) talar om överföring och menar att det handlar om att 

vuxna överför goda värden till barnen. Genom att förskollärarna redan har en utvecklad 

uppfattning av empati och på så sätt möjligen mer kompetens skulle det på ett positivt 

sätt kunna föras över till barnen, som i sin tur kan påverka deras utveckling av empati 

positivt. Det sker i sådana fall en överföring av goda värden mellan förskollärarna och 

barnen (ibid.). DeMeulenaere (2015) lyfter den tidiga barndomen och menar att det är 

en viktig period för både den sociala och emotionella utvecklingen. Barnen lär om 

känslor och hur de uttrycks och känns igen. Barnet lär sig först att känna igen sina egna 

känslor och sedan andra människors känslor vilket kan kopplas till förskollärarnas 

beskrivningar av hur de uppfattar empati och hur det påverkar deras agerande gentemot 

barnen i relation till känslor. Det kan tolkas som att förskollärarna har en förståelse över 

hur viktigt det är att barnen lär om känslor i förskolan. Resultatet visar att ett samband 

mellan förskollärarnas uppfattningar av empati påverkar deras agerande för barns 

empatiska utveckling genom dess relation till hur de hanterar och bemöter både sina och 

i sin tur barnens känslor i förskolan vilket kan tolkas som positivt för barnens empatiska 

utveckling.  
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7.2 Barns utveckling av empati  

Resultatet visar att samtliga förskollärare uttrycker att de anser att empatin är medfödd 

och finns med hos barnen redan från början. Empatin ses som en förmåga som finns där 

men som kräver en medvetenhet, olika komponenter och stimulans för att utvecklas. 

Två av de fyra förskollärarna menar att barn behöver ha utvecklat jag-et, ett starkt jag, 

en känsla av sig själv och sitt självförtroende för att ha möjlighet att utveckla och känna 

känslor som resultatet visar starkt kopplas till empati. F1 förklarar att barnet behöver ha 

utvecklat ”jag-et” för att kunna utveckla känslor: ”det är ju en känsla av jag-et. Du 

måste ju ha upplevt och ha erfarenheter av dina egna känslor innan du kan sätta dig in i 

andras”.  

 

F2 lyfter två komponenter, ett starkt jag och självförtroende. Hon menar att det är 

viktigt att bygga upp barnens självförtroende då det har en stor påverkan på barnens 

möjlighet att uttrycka känslor och i sin tur utveckla empati:  

 

Jag tror att man behöver bygga på barnens självförtroende väldigt 

mycket, eh man pratar om ett starkt jag både i forskning och i 

förskolan. Jag tror att om barnen inte förstår sig själva riktigt, vad 

man själv känner och tycker så tror jag att det är väldigt svårt att 

läsa av och tolka andra så jag tror att man verkligen måste bygga 

på barnens egna självförtroende. Man behöver ha en tillit till sig 

själv så det tror jag är viktiga komponenter (F2).  

 

Förskollärarna menar att barnens förmåga till empati visar sig redan på 

småbarnsavdelningarna, de små barnen visar sin empati genom imitation och 

kroppsspråk för att de ännu inte har utvecklat sitt verbala språk. Empatin visar sig 

genom att barnen tröstar, klappar på kinden eller ger en kram om ett annat barn är 

ledset. F3 berättar:  

 

Empati kan man se hos ettåringarna, när någon är ledsen så 

kommer kompisen och kramar om. De kanske inte vet vad det 

är men de finns liksom ändå på något vis. De förstår nog mer 

när de är tre fyra år, man har ju då pratat om det så länge också 

(F3). 

 

Att barn utvecklar en större förståelse i relation till empati runt tre till fyraårsåldern är 

gemensamt i alla förskollärares svar. Barnen börjar då kommunicera om känslor verbalt, 

de kan sätta ord på sina känslor och även sina kompisars känslor. Barnen reagerar då 

och blir oroliga om någon kompis blir ledsen, de kommer till de vuxna för att berätta 

om det. De menar att empatin visas så, att det är någonting som inte stämmer och att en 

vuxen kan hjälpa till. Samtliga förskollärare uttrycker att det är ett starkt sätt för barnen 

att i den åldern visa empati på. F2 beskriver det följande:  

 
De blir oroliga om en kompis är ledsen. Då är de väldigt måna 

att komma till oss och säga till om det. Jag tror empatin visas 

så, nu är det någonting som inte stämmer här. Jag kanske inte 

kan hjälpa men en vuxen kan det och det tycker jag är ett 

väldigt starkt sätt att visa empati på (F2). 

 

Enligt förskollärarna sker barns empatiska utveckling succesivt. Empatin yttrar sig på 

olika sätt beroende på vilken ålder barnen är i. Förskollärarna menar att utvecklingen 
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sker under hela barndomen och att förskola och skola därför har en viktig roll i 

utvecklingen. Barnen lär sig efter hand att det finns olika känslor och förskollärarna 

menar att det är den fasen i den empatiska utvecklingen som dem möter. Förskollärarna 

menar att det är viktigt att lyfta, uppmärksamma och kommunicera om alla de olika 

känslorna som barnen känner i sig själva och till andra i sociala samspel och 

sammahang i förskolan.  

 

Sammanfattningsvis visar sig en skillnad i förskollärarnas svar om barnen behöver ha 

utvecklat någonting för att kunna utveckla och känna känslor som resultatet visar starkt 

kopplas till empati. Två av de fyra förskollärarna menar att barn behöver ha utvecklat 

ett jag och självförtroende vilket kan kopplas till Sterns teori (2003) om självutveckling, 

barnen behöver förstå att de är en egen person som kan ses och tolkas av andra 

personer. Andra personer är egna människor, det behöver barnen också förstå. Genom 

att barnen får en förståelse för det kan barnen leva sig in i hur en annan person känner 

sig och det är genom det som barnen kan visa empati (Brodin & Hylander, 1998). Flera 

likheter har upptäckts i relation till hur förskollärarna anser att barn utvecklar empati. 

Det visar sig att samtliga förskollärare anser att empati är medfött och finns med från 

början vilket kan kopplas till vad Rieffe, et al. (2010) beskriver. Författarna menar att 

empatin är en grundläggande mänsklig kapacitet som är medfödd. Barn behöver dock 

öva på att reglera sina känslor och möta andra människors känslor.  

 

Även Jensen (2016) beskriver att empatin är en förmåga som finns med oss redan från 

födseln. Det är en naturlig kompetens, men som utvecklas allra bäst i kontakt med 

människor. Förskollärarnas svar kan kopplas till det genom att de alla uttrycker att det 

krävs medvetenhet, olika komponenter, socialt samspel och stimulans för att empatin 

ska utvecklas. Socialt samspel och stimulans är en viktig del för utveckling och lärande 

enligt Vygotskijs sociokulturella teori, lärande sker när barnet är aktivt tillsammans med 

andra människor. När barnet är socialt så ingår det i ett socialt utvecklande sammanhang 

(Ekholm, 2012). Socialt samspel kan även kopplas vidare till Sterns teori om 

självutveckling, samspel med andra krävs för att det kompetenta barnet ska kunna 

utveckla sin fulla kompetens. Agerande i sociala situationer utgör en viktig del för 

lärande och utveckling (Brodin & Hylander, 1998).  

 

Redan på småbarnsavdelningarna visar sig förmågan till empati men utan en förståelse, 

förskollärarna menar att de små barnen är i ett steg i utvecklingen av empati där de 

imiterar och genom kroppsspråk visar det. Barnen tröstar, klappar på kinden eller ger en 

kram om ett annat barn är ledsen. Engdahl (2011) lyfter det och menar att små barn 

tidigt visar empati genom att svara på andra barns känslouttryck genom kroppsspråk, de 

tröstar och stöttar. Rieffe, et al. (2010) lyfter Hoffmans (1987) olika nivåer i den 

empatiska utvecklingen. Den första nivån Global empati visar sig genom att barnet 

reagerar på känslouttryck och att de automatiskt känner samma känsla hos sig, utan en 

förståelse för varför vilket kan kopplas till förskollärarnas uppfattningar om att barnen 

på småbarnsavdelningarna inte har en förståelse för empati. Samtliga förskollärare 

betonar att barn i tre till fyraårsåldern har utvecklat en förståelse för empati och känslor 

i relation till sig själv och till andra. Barnen börjar då kommunicera om känslor verbalt 

och de kan sätta ord på sina och kompisarnas känslor. De reagerar och blir oroliga om 

någon är ledsen och försöker aktivt att hjälpa barnet genom att till exempel hämta hjälp 

ifrån en vuxen. Det förskollärarna här beskriver kan kopplas till Hoffmans (ibid.) andra 

nivå uppmärksamhet på andras känslor och även en viss del till den tredje nivå i den 

empatiska utvecklingen, prosociala uttryck. I den andra nivån blir barnet medvetet om 

andras känslor. Om ett barn gråter så kan barnet till exempel reagera med oro som svar 
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på känslorna, istället för att själv börja gråta. I den tredje nivån av den empatiska 

utvecklingen reagerar barn på riktigt. Det visar sig genom att barnet har en förmåga att 

förstå och reagera på ett annat barns situation. Barnet vill till exempel hjälpa och trösta 

det andra barnet (Rieffe, et al. 2010). Det förskollärarna här uttrycker tolkas som en 

förståelse över att barns utveckling av empati sker succesivt, utvecklingen sker genom 

olika steg men förskollärarna benämner inte utvecklingen av empati som olika nivåer 

men beskriver ändå det som Rieffe, et al (ibid.) lyfter i Hoffmans (1987) tre första 

nivåer. Förskollärarnas beskrivningar kan inte kopplas till den fjärde nivån, vilket kan 

förklaras genom att den nivån berör barn i slutet av barndomen eller tidiga tonåren. Här 

utvecklas en större förståelse för andra människors känslor. Det empatiska svaret är inte 

enbart kopplat till den aktuella situationen utan även till andras generella situation och 

det kan inte ses i förskollärarnas beskrivningar.  

 

Med ett fokus på om barnet själv behöver ha utvecklat någonting för att ha möjlighet att 

utveckla empati skiljer sig förskollärarnas svar åt. Två av förskollärarna menar att 

barnet behöver ha utvecklat ett starkt jag och ett självförtroende vilket de beskriver som 

att barnet behöver ha en känsla av sig själv, barnet behöver själv ha upplevt och erfara 

sina egna känslor. Om barnet inte förstår sig själv blir det problematiskt och svårt att 

förstå andra barns känslor. Att barnet behöver ha utvecklat sitt jag kan kopplas till 

Sterns teori om barns självutveckling. Brodin och Hylander (1998) beskriver att barnet 

behöver ha upplevt sig själv, självet finns med från början men självinsikten vigas i 

sociala samspel och är positivt för barns utveckling och lärande.  

 
7.2.1 Socialt samspel  

Samtliga förskollärare betonar det sociala samspelets betydelse i relation till hur barn 

utvecklar empati. De menar att det har en viktig funktion då barnen i det sociala 

samspelet får vara tillsammans med andra och genom det kan andra barns känslor även 

upptäckas. F1 berättar:  

 
Ju mer socialt samspel man har, ju mer får man träna på den 

empatiska förmågan och utveckla den. Det är viktigt att man är 

i ett sammanhang och får se andra människor för att kunna 

upptäcka andras känslor (F1).  

 

Utan det sociala samspelet kan barns utveckling av empati inte ske fullt ut. Det ses som 

en grundsten för samtliga förskollärare. De menar att det sociala samspelet gör att 

barnen får uppleva känslor på ett konkret sätt. Det är i det sociala samspelet som barnen 

lär sig se och känna igen andra barns olika känslor. Förskollärarna menar att det sociala 

samspelet har lika stor betydelse och behöver möjliggöras oavsett hur gamla barnen är 

för att den empatiska utvecklingen ska stimuleras och fortsätta utvecklas på allra bästa 

sätt. Resultatet visar att förskollärarna tycker att de har en viktig roll i att skapa 

möjligheter för det sociala samspelet att uppstå. Förskollärarna menar att de behöver 

reflektera över hur de kan skapa de bästa möjligheterna för goda sociala samspel. Det 

sociala finns med hela tiden i förskolan men det handlar om att även medvetet skapa 

sociala samspel som möjliggör kommunicerade om känslor.  

 

Sociala samspel betonas alltså i samtliga av förskollärarnas svar. De menar att de 

sociala samspelen och sociala sammanhangen som barnen får ingå i är avgörande för 

barns utveckling av empati vilket kan kopplas till Gustafssons (2004) tankar om 

empatins utveckling. Författaren lyfter att det sociala har en stor inverkan på empatins 

utveckling då människor är sociala varelser som är beroende av att kommunikationen 
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med andra fungerar, det är en avgörande komponent för att utvecklingen av den 

empatiska förmågan ska kunna ske. Det kan tolkas som att förskollärarna menar att 

sociala samspel och sociala sammanhang skapar mötesplatser där barnets känslor till sig 

själv och till andra kan stimuleras. Förskollärarna menar att barnen genom det sociala 

samspelet får vara tillsammans med andra och genom det kan andra barns känslor även 

upptäckas. Det ses som en grundsten för barns utveckling av empati och det kan starkt 

kopplas till Vygotskijs sociokulturella teori (Säljö, 2012) som handlar om att 

interaktion, erfarenheter och sociala samspel är nyckeln för lärande och utveckling. 

Lärande och utveckling sker när barnet är aktivt tillsammans med andra människor, när 

barnet är socialt så ingår det i ett utvecklande socialt sammanhang (ibid.). Ytterligare ett 

mönster har upptäckts, det är att samtliga förskollärare betonar sin egen roll i att skapa 

möjligheter för att socialt samspel ska uppstå vilket även DeMeulenaere (2015) 

beskriver, författaren menar att det är viktigt att de vuxna skapar en social miljö och att 

barnen får interagera i sociala sammanhang då det skapar möjligheter för barnen att 

utveckla en självkännedom och empati. 

 
7.2.2 Språket och kommunikationens betydelse   

En viktig del som lyfts av förskollärarna i relation till barns utveckling av empati är 

språkets betydelse, både det verbala språket och kroppsspråket. Förskollärarna menar att 

det är viktigt då språket möjliggör kommunikation om känslor i relation till barnet själv 

och andra barn. F3 berättar: ”jag tror att språket är en stor del i utvecklingen av empati, 

du sätter ju ord på känslor och det som händer. Jag tror att det är jätte viktigt”. I 

förskolan används både det verbala språket och kroppsspråket, någonting som 

förskollärarna betonar. De anser att kroppsspråket också har en viktig funktion i barnens 

utveckling av empati. Känslorna förstärks genom till exempel miner och grimaser. Det 

verbala språket har en funktion i den empatiska utvecklingen genom dess möjligheter 

att beskriva känslor både i relation till sig själv och andra barn. Samtliga förskollärare 

lyfter konflikthantering och språkets betydelse i relation till barns utveckling av empati. 

De anser att de i konflikthanteringssituationerna pratar om vad som hänt, de 

uppmärksammar barnen på att fundera över sina och det andra barnets känslor och 

varför det blev som det blev. Barnen får genom det tänka efter och reflektera kring 

händelsen och känslorna som kommer med den.  

 

Återkommande i förskollärarnas svar är deras uppfattningar om språket och 

kommunikationens betydelse för barns utveckling av empati. Samtliga förskollärare 

menar att både det verbala språket och kroppsspråket har en stor betydelse för empati. 

Genom kroppsspråket förstärks känslorna genom till exempel miner och grimaser. Det 

kan kopplas till Sterns teori (Stern, 2003), språket har en viktig funktion för barnets 

möjlighet att utvecklas i relation till sig själv och till andra. Språket kan hjälpa barnen 

att uttrycka sig och på så sätt vara med om erfarenheter som är meningsfulla (ibid.).  

 

Förskollärarna betonar sin egen roll i att möjliggöra kommunikation om känslor i 

relation till barnet själv och till andra. Genom att till exempel samtala om konflikter 

som uppstått och kring olika känslor kan barnen uppmärksamma och fundera över sina 

och andras känslor. Det kan tolkas som att förskollärarna använder språket och 

kommunikationen som ett hjälpmedel för att locka fram reflektioner och tankar om 

olika känslor hos barnen. Genom att barnen får uppleva och kommunicera om olika 

känslor så blir barnen bättre på att urskilja emotionella signaler och förstå andra 

människors känslor vilket är en viktig del i utvecklingen av empati (Howe, et al. 2008).   
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7.3 Att främja barns utveckling av empati    

Resultatet visar att samtliga förskollärare uttrycker att de har en viktig roll i att främja 

barns utveckling av empati i förskolan. De beskriver att det är viktigt att vara 

närvarande och engagerad i barnens utveckling av empati i förskolan. Att se och lyfta 

barnens känslor är även någonting som de anser är helt avgörande i relation till om 

barnens utveckling av empati bromsas eller främjas.  

 

Jag tror att det har väldigt stor påverkan, här är ju liksom början 

på deras resa på något sätt. Vi är ju de första pedagogerna de 

möter, vi sätter ju ribban här och förhoppningsvis får de med 

sig det bästa för att kunna möta resten sen på resan (F3).  

 

Att främja barns utveckling av empati är någonting som alla förskollärare betonar. De 

berättar att deras förhållningssätt påverkar barnen väldigt starkt. Deras egna förmåga till 

empati har en viktig roll då den används och speglar av sig på barnen i alla situationer. 

Det gäller att möta alla barnens olika känslor.  

 

Med fokus på förskollärarens roll i att främja barns utveckling av empati i förskolan 

visar sig ett tema och det är deras egna viktiga roll i utvecklingen. De anser att vara 

närvarande, engagerad, skapa möjligheter samt se och lyfta barnens känslor är 

avgörande i relation till om barnens utveckling ska bromsas eller främjas. Rosenthal och 

Gatt (2010) lyfter det och menar just att förskolläraren har en roll som är avgörande i de 

känslomässiga situationerna som kan uppstå. De vuxna måste möta alla barns olika 

känslor. Johansson (2007) menar att relationer och de sammanhang barn ingår i är 

viktiga komponenter i utvecklingen av empati. Förskolläraren har en oundviklig roll i 

processen. Det handlar inte om att hitta eller föra över känslor till barnen. Det handlar 

om att låta barnen upptäcka känslorna i relationer och i sociala sammanhang. 

Förskollärarna beskriver tolkningsvis en förståelse över sin egna vikt för att främja 

barns utveckling av empati i förskolan. De förstår att de har ett ansvar i att se, möta och 

lyfta alla barns olika känslor för att främja barnens utveckling av empati i förskolan.  

 
7.3.1 Närvaro och att vara en förebild    

Förskollärarna menar att de är förebilder för barnen. För att främja barns utveckling av 

empati i förskolan är det viktigt att förskollärarna tänker på vad de säger och uttrycker 

samt att de förstår att barnen ser upp till dem. Att vara en förebild är lika viktigt oavsett 

barnens ålder. Det är viktigt att förskollärarna visar sina känslor och reagerar på andras 

känslor i alla olika situationer för då kan barnen också våga visa sina känslor och även 

möta andra barns känslor.  

 

Det är viktigt att du är en bra förebild. Det är någonting som 

verkligen påverkar. Om jag har en dålig attityd och inte kan 

uppföra mig så speglar det av sig på barnen och det är inte det 

vi vill ge barnen i livet (F4).  

 

Förskollärarna menar att barnen tar efter dem och att det är avgörande om de har en 

positiv inställning till sina egna och andras känslor. Genom att prata om känslorna 

upptäcks de och det kan främja barns utveckling av empati i förskolan. Om barnen inte 

ser att förskollärarna uttrycker, möter och reagerar på andras känslor kan barnen tro att 

det är så det ska vara. Förskollärarna ler mot barnen, de blir glada när barnen är glada, 

de tröstar och bekräftar barnens känslor när de är ledsna för att visa att de bryr sig om 
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barnen och att alla känslor är okej. För att främja barns utveckling av empati i förskolan 

betonas även närvaro och att inte vara vilken förebild som helst, utan en närvarande 

förebild. Att vara en närvarade förebild handlar om att förskolläraren måste vara med 

hela tiden i alla situationer.  

 

Om en förskollärare inte anser att det är viktig med empati så 

tror jag det påverkar negativt, det är viktigt vad du utstrålar. Du 

är ju en förebild och barnen tar med sig detta. Det är viktigt att 

vara närvarande, att va i gruppen och bland barnen. Att visa att 

du finns där, för då ger du också möjlighet till dem att uttrycka 

sig och att det är någon som lyssnar (F3).  

 

Empati ska genomsyra allt man gör för att barnen ska förstå hur viktigt det är. 

Förskollärarna menar att möjligheterna för att barnen ska uttrycka sina känslor skapas 

genom att vara närvarande, i gruppen och bland barnen. Att visa att du är en god 

förebild som finns där. Barnen får genom det möjlighet att uttrycka sig och de får känna 

att det är någon som lyssnar på dem.  

 

Att vara närvarande och en förebild för barnen betonas i förskollärarnas svar på hur de 

kan främja barns utveckling av empati i förskolan. Det visar sig vara viktigt att de 

tänker på vad de säger, uttrycker och att de förstår att barnen ser upp till dem. Att vara 

en förebild anses vara lika viktigt oavsett barnens ålder. Genom att vara tillsammans 

och prata om känslorna kan de upptäckas och empatin kan främjas. Förskollärarna anser 

att barnens möjlighet till att uttrycka känslor skapas genom att vara närvarande, i grupp 

och bland barnen. Dolittle (1997) beskriver att den sociokulturella teorins centrala del är 

sociala sammanhang och att barn behöver interagera med andra för att utvecklas. 

Genom att förskollärarna är närvarande, i grupp och bland barnen möjliggörs sociala 

sammanhang som skapar möjligheter för barnen att tillägna sig kunskaper och 

färdigheter. Kunskaper och färdigheter kan i det här fallet tolkas som kunskaper och 

färdigheter i relation till känslor och empati. Förskollärarens närvaro och roll som 

förebild ses som viktigt i dessa sociala sammanhang, då barnen interagerar med 

förskolläraren och andra barn. 

 

7.3.2 Förskollärarens förhållningssätt     

Samtliga förskollärare menar att deras förhållningssätt till empati påverkar barns 

utveckling av empati i förskolan, det kan antingen bromsa eller främja utvecklingen. 

För att främja barnens utveckling av empati i förskolan menar förskollärarna att deras 

förhållningssätt måste handla om att uppmuntra till empati och att bygga utifrån det som 

finns från början och utveckla det goda ur det. F3 berättar:  

 
Det har med det att göra, alla har inte rätt verktyg från början, där 

kan vårt förhållningssätt bidra till att hjälpa barnen på vägen, det 

är viktigt att utgå från att alla har empati och att den är god (F3).  

 

Det visar sig även att förskollärarna tycker att det är viktigt att visa att de ser barnen 

som fyllda med kunskaper, i en förskollärares förhållningssätt ingår hur man ser på 

barn. Det visas genom deras sätt att vara och handla. Förhållningssättet påverkar väldigt 

mycket och anses vara avgörande för om empatin ska ha möjlighet att främjas. 

Förskollärarnas förhållningssätt handlar även om hur de ser på vikten av att berätta om 
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sina egna känslor och uttrycka sina tankar. Det är viktigt att barnen ska kunna ta in 

andras perspektiv och känslor. F2 berättar:  

 

I mitt förhållningssätt ger jag barnen möjligheter att uttrycka sig, 

det är även så fast i vår verksamhet. Även om man inte alltid 

tänker på empati så finns grundstenarna där, vi jobbar med det 

hela tiden genom vårt positiva förhållningssätt till alla barns 

känslor (F2).   

 

Ytterligare ett tema i förskollärarnas svar angående hur de kan främja barns utveckling 

av empati i förskolan är deras egna förhållningssätt. Samtliga förskollärare la stor vikt 

vid sitt förhållningssätt och menar att det antingen kan bromsa eller främja barns 

utveckling av empati. Förhållningssättet som bör finnas för att främja empatins 

utveckling beskrivs handla om att bygga utifrån den empati som finns och utveckla den 

vidare. I relation till det visar det sig vara viktigt att förskollärarna ser barnen som fyllda 

med kunskaper. Det handlar om hur de ser på barnen. Williams, et al. (2014) menar att 

barn vanligtvis spenderar en viss tid av deras första levnadstid i förskolan vilket betyder 

att förskolan har en betydande roll i barns utveckling och lärande. Förskollärarna 

behöver med bakgrund av det förstå att deras förhållningssätt har en viktig roll. Det kan 

tolkas som att förskollärarna beskriver det genom att betona sina egna förhållningssätt 

och dess påverkan för att främja barns utveckling av empati i förskolan. Förskollärarna 

visar även gemensamma uppfattningar och beskrivningar om att det är viktigt att de 

berättar och uttrycker sina egna känslor och tankar för att barnen ska kunna utveckla 

detsamma. Det kan kopplas till den proximala utvecklingzonen, som handlar om att 

barn tillsammans med andra som kommit längre i utvecklingen kan lära sig och 

utvecklas på ett bättre sätt (Säljö, 2012). Förskollärarna som är äldre och har kommit 

längre i sin förmåga att uttrycka sina egna tankar och känslor kan med bakgrund av det 

påverka barnens utveckling positivt och barns utveckling av empati kan genom det få 

möjlighet att främjas och utvecklas vidare.  

 
7.3.3 Medvetet arbete med värdegrunden     

Samtliga förskollärare berättar att de medvetet arbetar för att främja barns utveckling av 

empati. Förskollärarna menar att det finns där hela tiden men att det är viktigt att även 

planera och skapa medvetna aktiviteter kring känslor, det görs med värdegrunden. F1 

berättar: ”vi arbetar medvetet med värdegrunden genom vår kompis-sol och 

kompisböcker. Vi har även värdegrundsord på de olika avdelningarna”. Barnen får 

genom värdegrundsarbetet komma i kontakt med känslor i relation till sig själva och 

andra. Det skapar möten för reflektion tillsammans med barnen. Att arbeta för att främja 

barns utveckling av empati handlar även om att tänka till och reflektera över vad barnen 

har med sig, deras olika miljöer hemifrån och erfarenheter. För att främja barns 

utveckling av empati är det även viktigt att förskollärarna i arbetet har en medvetenhet 

över empati, dess grunder och dess verkan.  

 

Att vara medveten över empati kan förhindra så mycket, både i 

konflikthantering och mobbning. Det kan hjälpa barn att förstå 

ett annat barns perspektiv på ett lättare sätt. Det är inte lätt för 

barnen att riktigt kunna det från början men vi arbetar med det 

för att lägga grunden. Jag tycker att arbetet med empati är 

viktigt (F2).  
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Samtliga förskollärare lyfter även att de arbetar med känslobilder. Känslobilderna blir 

ett konkret sätt att se, kommunicera och reflektera kring känslor. Känslobilderna visar 

olika känslor och barnen har möjlighet att placera en bild på sig själv på en känslobild 

för att beskriva sin känsla. Det skapar en möjlighet för alla barn, även barn utan det 

verbala språket att uttrycka hur de känner sig. Känslobilderna hjälper barnen att 

beskriva sina känslor. De vuxna kan då möta upp det och tillsammans med barnet 

samtala och reflektera kring känslan. Genom att samtala och reflektera kring 

känslobilderna får barnen möjlighet att utveckla en förståelse för alla de olika känslor 

som finns, att det är okej att känna och att andra också kan känna de olika känslorna.  

 

Ett centralt tema för att främja barns utveckling av empati i förskolan visar sig alltså 

vara att förskollärarna arbetar medvetet med värdegrunden. Förskollärarna arbetar med 

värdegrunden genom till exempel kompis-solar, känslobilder, kompisböcker och 

värdegrundsord. Schertz (2007) lyfter värdegrunden och menar att den är omfattande 

och påverkar barns sociala liv och utveckling. De värden som skrivs fram har en stark 

koppling till empati då de värden som värdegrunden bygger på bland annat handlar om 

att sätta sig in i andra människors perspektiv och tillvaro. Genom att förskollärarna 

arbetar med känslobilder skapas möjligheter för barnen att upptäcka olika känslor och 

att både barnet själv och andra barn kan uppleva dessa känslor. Det kan med bakgrund 

av det tolkas som att förskollärarna genom det medvetna arbetet med till exempel 

känslobilder vill skapa ett konkret sätt att synliggöra och kommunicera om olika känslor 

på.  

 

För att främja barns utveckling av empati i förskolan framkommer det även att 

förskollärarna behöver reflektera över vad barnet har med sig, deras olika miljöer de 

vistats i samt deras erfarenheter. Brodin och Hylander (1998) menar att människan styrs 

av arvet, biologin, miljön och psykologin i ett samspel som ständigt pågår. Det kan 

kopplas till förskollärarnas betoning av att reflektera över vad barnet har med sig, deras 

olika miljöer och erfarenheter. Barnen behöver förstå att de är en egen person för att 

förstå att andra också är egna personer. Förskollärarna kan genom det främja barns 

utveckling av empati i förskolan, då barnet får möjlighet att förstå sig själv och sina 

känslor och även andras.  

 

7.3.4 Förskolans sociala kontext 

Förskollärarna anser att det är viktigt att utnyttja förskolans sociala kontext och de 

möjligheter den ger. Allt i förskolan är socialt då socialisering är en grund i förskolans 

pedagogiska verksamhet, det skapar stora möjligheter till att främja barns utveckling av 

empati. Det handlar om att ta tillvara på alla möjligheter det sociala ger i förskolan. Att 

arbeta över avdelningarna är någonting som förskollärarna tar upp. De tar tillvara på 

varandra och gör saker tillsammans i olika gruppkonstellationer. F3 berättar: ”att våga 

gå över och ta hjälp av de stora barnen i de små barnens känslosvall och tvärtom. Att 

man får uppleva varandras empati och inte är rädd för att gå över till andra 

avdelningar”.   

 

Barnen får vara tillsammans och det ger större möjligheter till att uppleva olika känslor. 

De lär av varandra. Det visar sig tydligt att de stora barnen till exempel vill ta hand om 

de små barnen, de känner ansvar och värnar om dem. Att arbeta tillsammans i mindre 

grupper betonas också i relation till att främja barns utveckling av empati i förskolan. 

Olika konstellationer av grupper gör det lättare för alla barn att komma fram. F4 

berättar: 
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Om man ska prata om empati så kanske man inte ska vara 20 

stycken utan att man gör det i små grupper. Barnen lär av och 

tillsammans med varandra, alla kan känna sig delaktiga i 

mindre grupper (F4).  

 

Resultatet visar att medvetet dela in barnen i små grupper är positivt för att främja barns 

utveckling av empati i förskolan genom att små grupper skapar möjligeter för alla barn 

att komma fram och känna sig delaktiga. I stora grupper kan barn känna sig blyga och 

på så sätt kanske inte våga kommunicera om känslor på samma sätt som i en mindre 

grupp.  

 

Förskolan är en social plats som ger stora möjligheter i relation till att främja barns 

utveckling av empati. Sammanfattningsvis menar förskollärarna att de tar tillvara på de 

möjligheter det sociala ger genom att till exempel arbeta över avdelningarna. De gör 

saker tillsammans i olika gruppkonstellationer, både åldersblandat och olika 

gruppstorlekar kopplas till gruppkonstellationer. De små barnen får genom att vara 

tillsammans med de större barnen möjlighet att samspela med barn som har utvecklat en 

större förståelse och erfarenhet av olika känslor. Ekholm (2012) menar att lärande sker 

när barnet är aktivt tillsammans med andra människor. Det kan tolkas som att 

förskollärarna medvetet skapar möjligheter för barnen att vara tillsammans för att 

främja barnens utveckling av empati. Williams, et al. (2014) betonar även att barns 

sociala möjligheter är en central del i de svenska förskolorna vilket tydligt kan kopplas 

till förskollärarnas svar om hur de främjar barns utveckling av empati genom att ta 

tillvara på de stora sociala möjligheterna.  

 

8 Sammanfattning av resultat   
Övergripande visar resultatet att samtliga fyra förskollärare tycker att begreppet empati 

är svårt, de uppfattar empati lika genom deras fokus på känslor i relation till sig själv 

och andra. Förskollärarna uttrycker och benämner dock empati på olika sätt. Det visar 

sig att förskollärarnas uppfattningar av empati i sin tur påverkar förskollärarnas 

agerande i relation till hur de ser på och väljer att arbeta med empati i förskolan. 

Resultatet visar att förskollärarna anser att den empatiska förmågan finns med från 

början men att det krävs olika komponenter för att den ska utvecklas vidare. De 

komponenter som förskollärarna beskriver behövs i barns utveckling av empati är att ha 

utvecklat ett starkt jag, självförtroende, socialt samspel samt språk och kommunikation. 

Vidare visar resultatet att samtliga förskollärare anser att empati visar sig hos barnen 

redan på småbarnsavdelningarna. De visar sig genom imitation och kroppsspråk. De 

beskriver vidare att de anser att barnen vid tre till fyraårsålder har utvecklat en större 

förståelse för empati. Barnen uttrycker då känslorna även med ord, både i relation till 

sig själva och till andra barn. Empatins utveckling sker succesivt och fortsätter genom 

hela barndomen. Förskollärarna anser därför att de har en viktig roll i barns utveckling 

av empati i förskolan.  

 

Avslutningsvis beskriver förskollärarna hur de kan främja barns utveckling av empati i 

förskolan. De beskriver att det är viktigt att vara närvarande och engagerad. Att se och 

lyfta barnens känslor är någonting som de anser vara helt avgörande i relation till om 

barnens utveckling av empati bromsas eller främjas. Samtliga förskollärare betonar att 

det är viktigt att de är goda förebilder för barnen och att de är medvetna om det. Barnen 

ser hela tiden hur de vuxna är och tar efter, därför är det viktigt att vara medveten och 

ständigt reflektera över sig själv som förebild. Att planera och skapa medvetna 
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aktiviteter ses också som en viktig del i att främja barns utveckling av empati i 

förskolan. Med läroplanens (Skolverket, 2016) värdegrund arbetar de med kompis-

solar, kompisböcker, värdegrundsord och känslobilder. Det skapar möjligheter till att 

konkret uppleva, kommunicera och reflektera kring olika känslor tillsammans. Att ta 

tillvara på förskolans sociala kontext och de möjligheter den ger är någonting som alla 

förskollärare berättar om. De blandar barn från olika avdelningar och delar in i små 

grupper för att barnen ska lära av varandra och ha möjlighet att våga komma fram, de är 

överens om att det främjar barns utveckling av empati i förskolan.  
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9 Diskussion    
I följande avsnitt skrivs en metoddiskussion och resultatdiskussion fram. Avslutningsvis 

lyfts de didaktiska konsekvenserna den här studien kan ge samt förslag på framtida 

forskning. 

 

9.1 Metoddiskussion   

Studien är en kvalitativ intervjustudie där syftet är att synliggöra hur förskollärare 

uppfattar empati och hur förskollärare kan främja barns utveckling av empati i 

förskolan. Det forskningsverktyg som använts i studien är personliga semistrukturerade 

intervjuer. Valet av metoden bygger på möjligheten det ger att nå förskollärarnas 

uppfattningar och beskrivningar genom att ställa öppna frågor. Intervjuerna gav mig 

många intressanta svar vilket gör att jag känner att valet av metod i relation till studiens 

syfte känns rätt. Studiens urval bygger på ett subjektivt målinriktat urval, vilket handlar 

om att rikta in sig på ett litet antal personer som har kännedom om ämnet (Denscombe, 

2018). De intervjuade förskollärarna fick kännedom om ämnet genom det missiv (se 

bilaga B) som skickades ut, där beskrev jag att de skulle intervjuas om empati och barns 

empatiska utveckling. Att förskollärarna hade kännedom om ämnet kan ha påverkat 

resultatet genom att de fick möjlighet att förbereda sig, men eftersom att de inte fick 

tillgång till intervjuguiden (se bilaga A) så anser jag att det inte har påverkat resultatet 

negativt. Om förskollärarna däremot hade fått intervjuguiden (se bilaga A) i förväg hade 

resultatet kunnat sett annorlunda ut och kanske inte lika verklighetstroget då de fått 

möjlighet att på förhand konstruera svaren.   

 

Antalet förskollärare som intervjuats är fyra stycken. Det kan ha påverkat att resultatet 

inte är så brett, ett större antal intervjuer hade kunnat vara positivt för resultatet, då det 

möjligen hade kunnat ge ännu fler uppfattningar, beskrivningar och svar. Jag tog 

beslutet att enbart genomföra fyra intervjuer med tanke på den tidsram arbetet med 

studien har hållts inom. Att genomföra kvalitativa intervjuer innebär även att sedan 

transkribera dem (Denscombe, 2018). Att transkribera inspelade intervjuer är 

tidskrävande och eftersom den här studien har genomförts under en kort tidsperiod 

ansåg jag att fyra intervjuer var det som skulle hinna genomföras på ett grundligt sätt 

och med en god kvalitet. Om fler intervjuer hade genomförts hade svaren kunnat bli 

fler, men de hade möjligen inte kunnat bli lika djupgående vilket hade varit negativt för 

att verkligen kunna nå förskollärarnas uppfattningar och beskrivningar på ett 

djupgående sätt.  

 

De fyra intervjuade förskollärarna arbetar på olika förskolor men inom samma 

rektorsområde vilket jag nu i efterhand kan se som en begränsning till viss del, då det 

visade sig att förskollärarna arbetar väldigt lika. Den intervjuguide (se bilaga A) jag 

använde mig av anser jag gav mig intressanta svar, men i efterhand har jag sett vilken 

stor påverkan värdegrunden har på arbetet med empati i förskolan. Om jag hade haft 

den insikten tidigare hade jag valt att förbereda fler frågor kring det området för att få 

möjligheten att gå ännu djupare inom det specifika området då resultatet har visat att 

värdegrunden har en viktig roll i arbetet för att främja barns utveckling av empati i 

förskolan.  

 

Ett annat resultat hade kunnat nås genom att till exempel välja att kombinera 

intervjuerna med observationer. Det studien syftar till är dock att synliggöra 

förskollärares uppfattningar och beskrivningar, vilket jag anser har kunnat nås enbart 

med intervjuer. Jag anser att båda teorierna har varit till hjälp i analysen av den här 
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studiens resultat, speciellt Vygotskijs sociokulturella teori då det sociala 

sammanhangets betydelse varit centralt i resultatet. Båda teorierna har fungerat som en 

ram för den här studien och skapat möjligheter att fokusera på förskollärarnas 

uppfattningar och beskrivningar i relation till vad teorierna säger. I efterhand hade jag 

inte valt bort någon av teorierna då jag anser att de två teorierna i kombination med 

varandra har haft en viktig funktion i analysen. Med ett annat val av teoretiskt ramverk 

skulle analysen sett ut på ett annat sätt, då fokus skulle hamnat på andra områden. 

 

9.2 Resultatdiskussion  

Den här studiens resultat visar att samtliga förskollärare uppfattar empati lika, 

förskollärarna menar att empati handlar om känslor i relation till sig själv och andra. 

Förskollärarna uttrycker och benämner det dock olika, vilket skulle kunna kopplas till 

tidigare forskning som lyfter att det inte finns en definition av empati utan att det finns 

olika (Bouton, 2016). Det jag finner intressant är att just de fyra intervjuade 

förskollärarna uttrycker och benämner empati olika men att deras uppfattningar ändå 

visar sig vara lika, att det handlar om känslor, i relation till sig själv och andra. 

Johanssons (2007) forskning stödjer det genom att betona att det inte finns en definition 

av empati men att det finns en central komponent och att det är känslor, delade och i 

relation till sig själv och andra. Jag hade en förutfattad mening innan intervjuerna 

genomfördes och det var att förskollärarnas uppfattningar skulle uttryckas och 

benämnas mer lika. Jag tror att förkunskap och intresse kan ha en roll i hur 

förskollärarna uttrycker och benämner empati. Förskollärarnas uppfattningar av empati 

visar sig påverka deras agerande för barns empatiska utveckling. Det visar sig att 

förskollärarnas uppfattningar av empati i sin tur påverkar förskollärarnas agerande i 

relation till hur de ser på och väljer att arbeta med empati i förskolan. Resultatet visar att 

förskollärarna uppfattar empati lika, genom dess fokus på känslor. Det betyder att 

samtliga förskollärare anser att känslor starkt är förknippat med empati vilket Johansson 

(ibid.) betonar när hon lyfter Hoffmans (1987, 2000) tankar om empati. Det är intressant 

att samtliga förskollärare betonar känslor i sina uppfattningar, vilket visar på att det 

finns en likhet i deras uppfattningar. Som tidigare nämnts uttrycker och benämner 

förskollärarna dock deras uppfattningar på olika sätt. Kan det vara så att förskollärarna i 

grunden uppfattar empati som känslor men att deras uttryck och benämningar av 

uppfattningarna får olika djup på grund av hur uttrycksfulla de är som individer? En 

tanke är att det kan påverka och om jag hade ställt fler och likadana följdfrågor kanske 

förskollärarna hade uttryckt och benämnt empati likadant.  

 

För att nå studiens syfte kändes det viktigt att skapa ett sammanhang. Genom studiens 

andra frågeställning: hur anser förskollärare att barn utvecklar empati? kunde jag få en 

förståelse och insikt i hur förskollärarna i grunden anser att barn utvecklar empati. Jag 

anser att det är relevant och viktigt för att kunna synliggöra hur förskollärarna kan 

främja barns utveckling av empati i förskolan. För att förstå det krävs det en kunskap 

om hur barn i grunden utvecklar empati, i relation till det kunde förskollärarna beskriva 

hur de kan främja barns utveckling av empati i förskolan. Förskollärarna tycks vara 

eniga om hur barn utvecklar empati då resultatet visar att förskollärarna menar att barns 

empati finns där från början vilket kan kopplas till vad Rieffe, et al. (2010) samt 

Johansson (2007) lyfter, de menar att empatin är medfödd och finns i alla barn från 

början.  

 

En skillnad upptäcktes i förskollärarnas svar angående om barnet själv behöver ha 

utvecklat någonting för att empatin ska utvecklas. Två av förskollärarna menar att 

barnet behöver ha utvecklat ett starkt jag och självförtroende vilket de vidare beskriver 
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som att barnet behöver ha utvecklat en känsla av sig själv. Barnet behöver själv ha 

upplevt och erfarat sina egna känslor. Om barnet inte förstår sig själv blir det 

problematiskt och svårt att förstå andra barns känslor. Det kan kopplas till Sterns teori 

om självutveckling som beskriver att barn behöver förstå att de är egna personer som 

kan ses och tolkas av andra personer. Andra personer är egna människor, det behöver 

barn också förstå. Genom att barn får en förståelse för det kan barn leva sig in i hur en 

annan person känner sig och det är genom det som barn kan visa empati (Brodin & 

Hylander, 1998). Skillnaden i svaren kan möjligen bero på förskollärarnas förkunskaper 

och intresse för empati då större förkunskap och intresse borde ge en större insikt i 

området. Det kan även vara så att intervjufrågan var otydlig och kunde tolkas på olika 

sätt eller helt enkel var svår att förstå. Om förskollärarna hade fått intervjuguiden (se 

bilaga A) i förväg hade troligtvis svaren på intervjufrågan blivit annorlunda och mer 

lika, då förskollärarna hade fått möjlighet att fundera kring det i förväg. Jag valde dock 

att inte ge intervjuguiden (se bilaga A) i förväg för att få verklighetstrogna svar, vilket 

gav effekten av att det bara är två av de fyra intervjuade förskollärarna som uttrycker att 

barn själva behöver ha utvecklat någonting för att kunna utveckla empatin vidare.  

 

Det framkommer även att samtliga förskollärare anser att empatins utveckling visar sig 

hos barnen redan på småbarnsavdelningarna. De visar sig genom imitation och 

kroppsspråk. Förskollärarna beskriver vidare att de anser att barnen vid tre till 

fyraårsålder har utvecklat en större förståelse för empati. Barnen uttrycker då känslorna 

även med ord, både i relation till sig själva och till andra barn. Rieffe, et al. (2010) 

betonar Hoffmans (1987) olika nivåer i empatins utveckling och förskollärarnas svar 

kan kopplas till tre av nivåerna trots att de själva inte benämner det som att barn går 

igenom olika nivåer. Förskollärarna beskriver det istället som en utveckling som sker 

succesivt och där barnet utvecklar empati djupare ju äldre det blir.  Att förskollärarna 

beskriver det som att utvecklingen sker succesivt och inte enligt Hoffmans (ibid.) olika 

nivåer kan handla om att det finns en stor skillnad mellan forskningens och 

förskollärarnas sätt att uttrycka sig på. Att vara medveten om och ha en uppfattning om 

hur empatin utvecklas anser jag vara viktigt i arbetet med barn på förskolor, vilket 

förskollärarna även visar. Genom att vara medveten om det kan förskollärarna skapa de 

bästa förutsättningarna för att främja barns utveckling av empati i förskolan, vilket 

starkt sker igenom arbetet med värdegrunden. Schertz (2007) menar att den empatiska 

förmågan har en central roll i de värden som skrivs fram i läroplanens (Skolverket, 

2016) värdegrund, då de bland annat handlar om att sätta sig in i andra människors 

perspektiv och tillvaro.  

 

Förskollärarens förhållningssätt och att medvetet arbeta med känslor visar sig vara två 

centrala delar i relation till hur förskollärarna kan främja barns utveckling av empati i 

förskolan. Förskollärarna berättar att deras förhållningssätt är helt avgörande för om 

barns empati ska bromsas eller främjas. För att främja barns empati visar det sig att 

förskollärarna anser att det är viktigt att berätta om sina egna känslor och att uttrycka 

sina tankar, samtidigt som det är viktigt att kunna ta in andras perspektiv och känslor. 

Det är i relation till det viktigt att förskollärarna berättar om och uttrycker sina tankar 

och känslor, för att barnen ska kunna utveckla och göra detsamma. Det stämmer väl 

överens med vad Säljö (2012) betonar i relation till lärande och utveckling. Om barn får 

vara tillsammans med andra som kommit längre i utvecklingen påverkas barns 

utveckling och lärande positivt.  

 

Förskollärarnas förhållningssätt och deras egna förmåga att visa känslor är viktigt för att 

barnen ska kunna närma sig både sina egna och andras känslor vilket kan främja barns 
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utveckling av empati i förskolan. De visar sig även vara viktigt att medvetet arbeta med 

känslor för att främja barns utveckling av empati i förskolan. Samtliga förskollärare la 

stor vikt vid värdegrunden, värdegrunden ses som en grundsten som möjliggör att 

konkret arbete med känslor, till exempel genom känslobilder och värdegrundsord. 

Genom att förskollärarna medvetet arbetar med värdegrunden, genom till exempel 

känslobilder och värdegrundsord skapas möjligheter för barnen att upptäcka olika 

känslor, både barnet själv och andra barn kan uppleva känslorna vilket i sin tur kan 

skapa en förståelse för känslor som starkt kan kopplas till empati. I relation till 

förskollärarnas förhållningssätt till att visa känslor har det väckts en tanke hos mig om 

att enbart det enskilda förhållningssättet betonas i den här studien, jag anser att det även 

är viktigt att lyfta arbetslagets gemensamma förhållningssätt. Det räcker inte med att 

någon eller några i ett arbetslag har ett gott förhållningssätt och en förståelse över det. 

Jag anser att det även krävs att arbetslaget har ett gemensamt förhållningssätt för att det 

ska bli tydligt och positivt för barnen att kunna närma sig både sina egna och andras 

känslor och att i längden utveckla empati.   

 

Samtliga förskollärare betonar sin egen roll i att skapa möjligheter för att socialt 

samspel ska uppstå vilket även DeMeulenaere (2015) beskriver, författaren menar att 

det är viktigt att de vuxna skapar en social miljö och att barnen får interagera i sociala 

sammanhang då det skapar möjligheter för barnen att utveckla en självkännedom och 

empati. Att förskollärarna betonar sin egen roll visar på att de har en förståelse och 

insikt i att de har ett ansvar, det går inte att ta förgivet att sociala samspel uppstår av sig 

själva utan det behövs skapas möjligheter för dem och förskollärarna anser sig själva ha 

en viktig roll i det arbetet. Det är intressant att förskollärarna betonar sin egen roll i att 

skapa möjligheter för att socialt samspel ska uppstå då det skulle kunna betyda att de 

har en insikt i att uteblivna sociala samspel skulle kunna påverka barns möjlighet till att 

utveckla empati negativt.    

 

Resultatet visar att förskollärarna anser att det är viktigt att utnyttja förskolans sociala 

kontext och de möjligheter den ger. Det handlar om att ta tillvara på alla möjligheter den 

ger i förskolan och att till exempel arbeta över avdelningarna var något som 

förskollärarna tog upp. Williams, et al. (2014) betonar också det sociala och menar att 

barns sociala möjligheter är en central del i de svenska förskolorna vilket tydligt kan 

kopplas till förskollärarnas svar om hur de främjar barns utveckling av empati i 

förskolan genom att ta tillvara på dess stora sociala möjligheter den ger. I relation till 

förskolans sociala kontext har det även väckts en fundering hos mig och det kring 

barnens hem. Barns sociala kontext innefattar ju även hemmet, vilket betyder att det 

finns två olika typer av socialisering för barnet. Hur samverkar då förskollärarna med 

hemmet för att främja barns utveckling av empati? I efterhand hade det varit intressant 

att ställa frågor om det, då både förskola och hem tillsammans har en viktig roll i barns 

lärande och utveckling. Jag tänker att det är viktigt att förskola och hem samverkar och 

kommunicerar för att främja barns utveckling av empati och för att de två inte ska 

motverka varandra.  

 

Studien visar att det finns många olika sätt att främja barns utveckling av empati på i 

förskolan. Närvaro och engagemang, att vara en förebild, förskollärarens 

förhållningssätt, medvetet arbete med värdegrunden och att ta tillvara på förskolans 

sociala kontext och dess möjligheter är viktiga komponenter för att främja barns 

utveckling av empati i förskolan. Ett centralt fokus har belysts igenom den här studien 

och det är det sociala samspelets och sammanhangets betydelse. Det ses som helt 

avgörande, utan sociala samspel och sammanhang går barnen miste om att fullt ut 
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utveckla känslor, både i relation till sig själva och andra vilket starkt förknippas med 

utvecklingen av empati. Williams, et al. (2014) menar att barn vanligtvis spenderar en 

viss tid av deras första levnadstid i förskolan vilket betyder att förskolan har en 

betydande roll i barns utveckling och lärande. Med bakgrund av det har förskolan en 

viktig roll och stora möjligheter att främja barns utveckling av empati.  

 

Avslutningsvis konstaterar jag att det finns många olika komponenter som är viktiga i 

relation till hur barn utvecklar empati i förskolan men att det starkt förknippas med 

känslor och att arbeta med och synliggöra dem. En viktig slutsats är att det finns många 

olika uttryck och benämningar av empati. Genom arbetet med den här studien har jag 

fått en förståelse för hur viktigt det är att i ett arbetslag samtala kring empati, för att i 

arbetslaget kunna få en gemensam uppfattning av empati. Genom att arbetslaget skapar 

en gemensam uppfattning av empati så skapas en utgångspunkt kring vad empati är, ett 

gemensamt förhållningssätt och på så sätt kan gemensamma strategier användas för att 

uppmuntra och främja barns utveckling av empati i förskolan.  

 

9.3 Didaktiska konsekvenser   

Studien har uppmärksammat och synliggjort att förskollärarnas uppfattningar av empati 

visar sig påverka deras agerande för barns empatiska utveckling. Det visar sig att 

förskollärarnas uppfattningar av empati i sin tur påverkar förskollärarnas agerande i 

relation till hur de ser på och väljer att arbeta med empati i förskolan. Studien kan därför 

bidra med en förståelse över hur viktigt det är att i arbetslag samtala, diskutera och 

reflektera över empati och dess innebörd. Genom att samtala, diskutera och reflektera 

över empati kan en gemensam uppfattning av empati skapas vilket kan vara viktigt för 

att främja barns utveckling av empati i förskolan. Om arbetslaget skapar en gemensam 

uppfattning av empati kan en trygghet och ett gemensamt fokus infinna sig, som kan 

vara viktigt i relation till barns utveckling av empati i förskolan. Likt forskning har 

studien visat att det sociala samspelet och sammanhanget har stor betydelse i barns 

utveckling av empati. Förskolan är en social mötesplats där mängder av dessa 

möjligheter finns, jag anser att det är viktigt att ta tillvara på alla dessa möjligheter för 

att främja barns utveckling av empati i förskolan.  

 

Den här studien kan även bidra med en kunskap om hur förskollärare medvetet kan 

arbeta med värdegrunden för att främja barns utveckling av empati. Värdegrunden ses 

som en grundsten i studien, genom att utgå från den kan förskollärare skapa medvetna 

aktiviteter kring känslor som studien visat starkt förknippas med empati och dess 

utveckling. Avslutningsvis vill jag lyfta en del av alla de insikter jag tillägnat mig 

genom arbetet med den här studien och det är hur viktigt det är att vi vuxna benämner 

empati och känslor, lyfter, samtalar, synliggör och håller det levande i förskolan. Hur 

ska vi vuxna i förskolan annars kunna hjälpa barnen vidare i deras utveckling av empati 

och för att de i längden ska kunna bli goda empatiska medmänniskor?  

 

9.4 Framtida forskning  

Inför framtida forskning hade det varit intressant att observera hur arbetet med empati 

sker i förskolors verksamheter. En studie som bygger på observationer ger en annan 

kunskap än intervjuer, en kunskap om hur någonting faktiskt sker i praktiken. Det vore 

intressant att till exempel observera olika situationer för att upptäcka vilka situationer 

som empati synliggörs i. Synliggörs och stimuleras barns utveckling av empati till 

största del i planerade eller oplanerade aktiviteter?  
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Det hade även varit intressant att undersöka barnens perspektiv på empati. Genom att 

till exempel genomföra barnintervjuer kan barns tankar om empati nås, vilket jag anser 

är en väldigt viktig del i arbetet med empati i förskolan. Observationer skulle även 

kunna genomföras i relation till det, för att få syn på när och i vilka situationer barn 

visar empati gentemot varandra.   
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Hur tänker du om empati i arbetet med barn? 

Vad är din egna specifika definition av empati?  

Berätta när du tror att den empatiska förmågan hos barn uppstår? 

Berätta vad du anser är viktigt för att barn ska kunna utveckla sin empatiska förmåga.  

Anser du att det finns någon/några extra viktiga komponenter för att barn ska kunna 

utveckla empati? Om ja, vilken/vilka? 

När tror du att barn börjar visa empati? 

Hur anser du att barn uttrycker empati?  

Berätta hur du ser på ditt förhållningssätt till empati i relation till barns möjlighet till 

empatisk utveckling? 

Hur ser du på kommunikationen mellan dig och barnen i relation till empati? 

Hur ser du på kommunikationen mellan barnen i relation till empati? 

Vad anser du att språket har för funktion i relation till barns empatiska utveckling? 

Berätta vad du tänker kring socialt samspel och dess påverkan i relation till barns 

empatiska utveckling?  

Hur tror du att barn lär sig urskilja andra barns olika känslor?  

Hur skapar du möjligheter för barn att uttrycka sina känslor?  

Hur ser du på din roll i relation till barns förmåga att upptäcka andras känslor?  

Hur tillägnar du dig information om vart barn är i sin förmåga att känna med andra? 

På vilket sätt tar ni tillvara på förskolans sociala kontext i relation till barns empatiska 

utveckling?  

Hur skapar du möjligheter till socialt samspel mellan barnen?  

Vad anser du att barn själva behöver ha utvecklat innan barn kan utveckla empati? 

Hur anser du att du som förskollärare kan hjälpa barn att komma vidare i sin 

emotionella utveckling? 

Hur arbetar du med värdegrunden?  

Vad tror du har påverkat din syn på och definition av empati?  

Berätta hur din empatiska förmåga används i arbetet med barn?  

Hur anser du att din specifika definition av empati kan påverka barns empatiska 

utveckling?  

 

Följdfrågor:  

 

Hur stor påverkan anser du att din specifika definition har i relation till barns empatiska 

utveckling?  

Anser du att din empatiska definition består av olika delar?  

Finns det delar i din definition som du tror påverkar barns empatiska utveckling mer än 

andra? Om ja, vilken/vilka och varför?  

Vilka hinder/svårigheter tror du att en förskollärares definition kan skapa i relation till 

barns empatiska utveckling?  
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Bilaga B Missiv 

 

Hej!  

Mitt namn är Agnes Pihl och jag läser nu sista terminen på förskollärarutbildningen vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Under hösten 2018 skriver jag mitt självständiga arbete. Jag 

vill i min studie synliggöra hur förskollärare definierar empati samt hur förskollärare 

anser att deras specifika definition kan påverka barns empatiska utveckling i förskolans 

sociala kontext. 

 

Mitt arbete kommer att bygga på personliga intervjuer med förskollärare och jag skulle 

därför vilja ha din hjälp, genom att få intervjua dig med frågor kring empati och barns 

empatiska utveckling. Intervjun kommer att pågå i cirka 30 minuter och du kommer 

alltid att ha möjlighet att avbryta om du av olika anledningar skulle vilja det. Intervjun 

kommer att spelas in för att verkligen fånga det som sägs under intervjun.  

 

Jag förhåller mig till vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet vilket innebär att du här får information om studien, ditt deltagande är 

frivilligt och du har rätt att avsluta din medverkan när du vill, namn och arbetsplats 

kommer att behandlas helt konfidentiellt och materialet kommer endast att användas i 

min aktuella studie.  

 

Jag kommer att höra av mig genom ett telefonsamtal för att få bekräftelse på om du vill 

delta och för att bestämma eventuella tider och datum för att genomföra intervjun. Har 

du några frågor om mitt arbete är du självklart välkommen att höra av dig till mig!  

 

Med vänliga hälsningar  

Agnes Pihl 

0708–XXXXXX  

ap222wj@student.lnu.se 
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