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ABSTRAKT
Examensarbetets syfte är att belysa hur pedagoger arbetar med att stödja 
barns utveckling av den empatiska förmågan, samt hur pedagogerna 
uppfattar barns utveckling av empati hos det lilla barnet i förskolan. 
Syftet är även att synliggöra vilka konsekvenser som kan uppstå av att 
inte stödja barn i deras utveckling av empatisk förmåga. Metoden som 
valts för detta examensarbete är av formen kvalitativ intervjustudie där 
den semistrukturerade intervjustrukturen har använts. De som har blivit 
intervjuade är förskollärare som har lång erfarenhet att arbeta med barn i 
förskolan. Antalet förskollärare som har intervjuats är tre stycken och alla 
har intervjuats var för sig om ämnet barns empatiska förmåga i förskolan. 
Barnets förmåga till empati grundläggs tidigt  i samspel mellan barnet och 
dess föräldrar. Trots detta är förskollärarens fokuserade arbete på barns 
utveckling av empati till klar fördel för barnet.  Den empatiska förmågan 
påverkar och skapar gynnsammare förutsättningar för barnets sociala 
samvaro, bättre konflikthantering, bättre relationer till andra barn och 
vuxna. Brist på empati kan leda till försvagad förmåga att skapa 
relationer till andra barn och vuxna, samt kan leda till mobbning eller 
utanförskap. Det kan även försvåra barnets kommunikation och 
konflikter barnen emellan blir svåra att reda ut. Den empatiska förmågan 
utvecklas med fördel genom övningar och samspel i förskolan. 
Övningarna består t.ex. av rollspel och samspelet i vardagen barn och 
vuxna emellan kräver närvarande förebilder i förskollärarna, samt 
uppmuntran när barnet visar god empatisk förmåga till andra barn.   

Nyckelord: Empati, Små barn, Förskolan, Sociala utveckling, 
Spegelneuroner, Mobbning, Förebyggande, Kommunikation
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1 INTRODUKTION
Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket  2010) har en klar 
värdegrund som ska förmedlas till barnen i förskolan. Denna värdegrund 
tar upp grundläggande värden som ska främja allas lika värde, solidaritet 
mot svaga och utsatta och jämlikhet (Skolverket 2010). Detta för att 
främja goda demokratiska samhällsmedborgare men också för att 
förbereda barnet för det  livslånga lärandet som skolan skall erbjuda 
(Skolverket 2010). Förmågan till empati är central i alla dessa avseenden 
då det  ger människan en möjlighet att  se och förstå en annan människas 
känslor och perspektiv. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning inom lärarprogrammet har jag 
fått  erfarenhet av hur flera olika förskolor arbetar. Alla förskolor ska ha 
en likabehandlingsplan som de ska följa för att förmedla hur vi ska 
behandla varandra i förskolan. Trots det, så upplever jag att vissa av de 
förskolor som jag har varit på sällan har belyst och arbetat strukturerat 
med fokus på dessa värden. Den empatiska förmågan hos såväl barn som 
vuxna, är central för att dessa värden ska kunna omsättas i det vardagliga 
livet i förskolan.

Min upplevelse är att flera barn har en god empatisk förmåga som de 
använder i samspelet med både sina lärare och sina vänner i förskolan 
och i skolan. Tyvärr så har jag upplevt att en del barn har en bristfällig 
empatisk förmåga, vilket skapar konflikter i den sociala samvaron. Att då 
med förskollärarnas hjälp få möjlighet att öva sin empatiska förmåga på 
ett  lekfullt sätt redan i förskolan, kan ha avgörande konsekvenser för 
barnets fortsatta skolgång. Jag upplevde att barnen i dagens förskolor 
behöver hjälp i att förstå andras perspektiv och att  i sin tur få sitt egna 
perspektiv förstått av andra. Det föreligger således bristande förmåga att 
ta andras känslor i lika mycket beaktande som sina egna, vilket kan vara 
ett  tidigt uttryck för mobbning. Den empatiska förmågan behöver övning 
för att utvecklas enligt Håkansson (2003). Den värdegrund som förskolan 
ska förmedla behöver även den praktiseras för att  barnen ska kunna ta 
den till sig. Detta examensarbete ämnar belysa hur förskolläraren i 
förskolan kan stödja barns utveckling av empatisk förmåga, samt hur den 
empatiska förmågan utvecklas hos barn.
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2 BAKGRUND
Kapitlet som följer tar upp forskning som gjorts om empatins utveckling 
hos det lilla barnet. Kapitlet inleds med begreppsförklaring om vad 
begreppet empati innebär. Därefter beskrivs vad som ingår i lärarens 
uppdrag enligt  den år 2010 reviderade läroplanen Lpfö98 i förskolans 
arbete med den empatiska förmågan. Examensarbetets teoretiska 
perspektiv har grund i det sociokulturella perspektivet. Bakgrundens 
följande kapitel belyser forskning gjord på barns utveckling av den 
empatiska förmågan och hur denna förmåga spelar en central roll i barns 
sociala liv.    

2.1  Begreppsförklaring – Empati

Engelskans ord empathy myntades som en direkt översättning av det 
tyska ordets Einfühlung där begreppet empati har sin början (Håkansson 
2003). Ordet empati är en direkt översättning av engelskans ord empathy. 
Goleman (1997) hävdar i sin forskning att den empatiska förmågan är att 
kunna ana vad en annan person tänker. Piagets (1971) forskning om 
barnets utveckling av kognitiva funktioner bidrog till betoningen på 
begreppet empati som en kognitiv funktion att kunna föreställa sig en 
annan persons föreställningsvärld. Flera år av forskning inom ämnet har 
gett en mer aktuell definition av begreppet empati. Hoffman (2000) 
hävdar att  empati är det drivmedel som gör att människan handlar efter 
sin moral och att vi av naturen har fått grunden till att känna empati till 
andra. Detta genom vår förmåga till kognitivt tänkande, att ta andras 
perspektiv och förmågan att handla efter det vi upplever (Hoffman 2000). 
Den empatiska förmågan definieras så som en förmåga att kunna ta en 
annan persons perspektiv. Begreppet empati är även kopplat  till 
människans moral och vägleder vårt agerande i mellanmänskliga 
situationer och (Håkansson 2003). 

2.2 Förskollärarens uppdrag

Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) har en värdegrund som ska 
förmedlas från de vuxna som arbetar på förskolan, till barnen i förskolans 
barngrupper. Värdegrunden tar upp grundläggande värden som t.ex. 
främja allas lika värde, solidaritet mot svaga och utsatta och jämlikhet 
(Skolverket  2010). Läroplanen för förskolan förkortad Lpfö98 
(Skolverket 2010) skriver följande om detta; 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med 
svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet 
med barnen (Skolverket 2010, sida 4).
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Värdegrunden sträcker sig över flera områden som berör barnets sociala 
utveckling och liv. Den empatiska förmågan är central i flera av dess 
värden då det handlar om att kunna sätta sig in i andra människors 
tillvaro och perspektiv (Schertz 2007). I Lpfö98 (Skolverket 2010) finns 
även begreppet empati omnämnt då det beskriver vikten av att stödja 
utvecklingen av barnets förmåga för empati som ett led för att respektera 
människor med andra levnadssätt. Följande citat beskriver detta; 

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse 
i andra människors situation. /.../ Verksamheten ska syfta till att 
barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas,  liksom 
öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 
levnadssätt (Skolverket 2010, sida 4).

Barns utveckling av sin empatiska förmåga är av vikt i förskolans 
verksamhet enligt Lpfö98 (Skolverket 2010) och är en del av 
värdegrundsarbetet som förskolan ska sträva efter att förmedla till varje 
barn. Flera av de strävansmål som senare nämns i Lpfö98 (Skolverket 
2010) tar upp sociala färdigheter där empati har en central roll. Några 
exempel på de mål i läroplanen som beskriver detta är t.ex; 

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation 
samt vilja att hjälpa andra (Skolverket 2010, sida 8).

Man beskriver även vikten av att  kunna leva sig in i en annan människas 
situation och att ta dennes perspektiv vilket är synonymt med 
beskrivningen av den empatiska förmågan.

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt 
reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra 
(Skolverket 2010, sida 9).

Detta strävansmål hänvisas till arbetslagets riktlinjer och kräver en 
förmåga att ställa ifrån sig det egna perspektivet och ta någon annans för 
att  kunna lösa en konflikt som är ett led av den empatiska förmågan 
(Martinovski 2007). Lpfö98 (Skolverket 2010) tar upp vikten av att 
förskolan strävar för att barn får en förståelse för empati; 

göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder 
och värderingar som styr deras synpunkter och handlande (Skolverket 
2010, sida 9).

Att en människa har och kan ha olika värderingar, tankar och perspektiv 
är ett av målen som förskolan ska sträva efter att uppnå förståelse för hos 
barnen. Ovanstående citat från Lpfö98 är direkt sammanlänkat  med 
betydelsen av den empatiska förmågans utveckling i förskolan.
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2.3 Teoretiskt perspektiv

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv
Examensarbetets teoretiska perspektiv har sin ansats i det sociokulturella 
perspektivet. Lev Vygotskij (1896-1934) anses vara forskaren bakom den 
sociokulturella inriktningen inom pedagogiken. Vygotskij såg till den 
sociala miljöns påverkan på barnets lärande samt utveckling (Claesson 
2007). Lev Vygotskij ansåg att barnets utveckling och dess lärande var 
nära sammanlänkat och gick inte heller att  skilja åt (Claesson 2007). 
Detta har senare påverkat synen på barns utveckling och lärande genom 
leken i Lpfö98 (Skolverket 2010).

Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt  i att  barn föds in i 
en social värld (Hundeide 2006). Hundeide (2006) beskriver att denna så 
kallade sociala värld utformas via historiska samt kulturella processer 
som har existerat före barnet födelse och kommer fortsätta att existera 
genom barnets liv. Det kulturellt och historiskt grundade formerna styr 
och formar hur barnets utveckling kan ske (Hundeide 2006). 

En annan viktig faktor i det  sociokulturella perspektivet är språket och 
kommunikationen (Dysthe 2003). Kommunikation och språk som 
redskap i pedagogiken är centralt i det sociokulturella perspektivet, då det 
är här som barnet erlägger sig vad som är av vikt i just  det kulturella 
sammanhang som råder (Dysthe 2003). Det är även genom språket som 
barnet i förskolan utvecklar sin kognitiva förmåga vilket  i sin tur är 
betydelsefullt för utvecklandet av empati (Martinovski 2007).

Kritik riktat mot det sociokulturella perspektivet har riktats mot att 
lärarrollen upplevs som vag i sitt  praktiserande (Claesson 2007). Detta på 
grund av att läraren blir en medsökare av kunskap och tillsammans med 
barngruppen söker nå strävansmål, istället för att  utgå ifrån lärarens 
erlagda kunskaper. Här konstrueras det egna lärandet hos barnet kring 
språk och kommunikationen barn och lärare emellan (Claesson 2007). 
Som motargument hävdar Dysthe (2003) att människan skapar mening i 
sin tillvaro genom interaktion och samarbete, vilket  då blir ett måste för 
inlärning. Vilket barngruppen då får sig tillgodo genom det sociokulturella 
perspektivet med läraren som medsökare av kunskap.     

2.4 Den empatiska förmågans utveckling

Följande avsnitt tar upp forskning om det lilla barnets utveckling av 
empati. Avsnitten belyser utvecklingen hos det lilla spädbarnet  och vidare 
upp till förskoleåldern.
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2.4.1 Hos spädbarnet
Den elementära emotionella kunskapen lär barnet sig från dess föräldrar 
eller vårdnadshavare tidigt i det lilla barnets liv (Goleman 1997, Holm 
2001). Den elementära emotionella kunskapen handlar om för det lilla 
barnet att t.ex. läsa av ansiktsuttryck hos sina föräldrar, imitera dem och 
se vilka uttryck som utlöser vissa specifika känslor och uttryck till svar 
(Goleman 1997). Förälderns genuina empatiska förmåga är av betydelse 
för barnet utveckling av empati och även av kontaktförmågan (Holm 
2001).  Fenomenet  kallas känslointoning och syftar på att föräldern 
automatiskt matchar omedvetet någon aspekt av spädbarnets beteende 
vilket gör att spädbarnets känslobeteende speglas (Holm 2001). En nära 
kontakt av detta slag medför att  spädbarnet får en uppfattning av att inre 
upplevelser går att delas med en annan (Holm 2001). 

Spädbarnet börjar imitera sina föräldrars ansiktsuttryck på grund av den 
genetiska uppsättning som barnet är utrustad med från födseln (Bauer 
2005). Denna genetiska uppsättning ställer ett antal så kallade 
spegelneuroner till förfogande för barnets utveckling. Spegelneuroner är 
nervceller som får människor att förstå en annan människas handlingar 
(Bauer 2005). Nervcellen avger en impuls när en person utför en 
handling men också när barnet ser en annan utföra denna handling, då 
spegelneuronen reagerar på speglat beteende hos en annan människa 
(Bauer 2005). Bauer (2005) anser att det är betydelsefullt för barnets 
utveckling av sin empatiska förmåga då det är en avgörande länk mellan 
iakttagelse och händelseförlopp. Människans spegelneuroner gör så att 
denna spontant speglar en annan människas emotionella uttryck. Bauer 
(2005) anser att iakttagelsen av en handling förbättrar förmågan till 
emotionella uttryck hos det späda barnet. Detta betyder att när barnet ser 
den empatiska handlingen utföras hos någon annan, sker en spegling i 
barnets inre och förmågan förbättras hos barnet själv. En nervimpuls som 
är avgörande för att barnet ska börja utveckla sin empatiska förmåga.  

Imitation av sina föräldrars ansiktsuttryck är en del av barnets början till 
en empatisk förmåga. När en person ser t.ex. ett glatt ansikte väcks 
motsvarande känsla hos denna person och imitation av ansiktsuttrycket 
uppstår ofta (Goleman 1997). Här hjälper människans ansiktsuttryck att 
visa vilken känsla som personen känner och känslan kan delas med den 
som kommunikationen sker med. Tidigt i barnets liv delas känslor mellan 
människor i kommunikationen till barnet, som det lilla barnet reagerar på 
genom att besvara ansiktsuttrycket. Att reagera på ett ansiktsuttryck sker 
genom att de primitiva delarna av hjärnan koordineras till detta (Goleman 
1997). Reaktionen är något som ter sig naturlig och kan kallas medfött, 
men förstärks även av det sociala samspelet. Enligt Goleman (1997) 
imiteras ansiktsuttrycket normalt på en femtondels sekund och 
avsaknandet av en sådan imitation kan medföra att den man 
kommunicerar med känner sig illa till mods. Grunden till den empatiska 
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förmågan är en del av att föräldrarna samspelar med det lilla barnet och 
ger bekräftelse på dennes uttryck och behov. Samtidigt ser vi att den 
omedelbara reaktionen på föräldrarnas uttryckta känslor är en del av vår 
medfödda kapacitet till socialt samspel

2.4.2 I förskoleåldern 
Piagets (1971) teori om barns egocentriska tänkande i småbarnsåren 
involverar att små barn inte har fått  förmågan än att utgå ifrån någon 
annan än sig själv, detta upp till cirka fyra års ålder. Piaget (1971) stärkte 
teorin genom att visa att små barn hade stora svårigheter med att beskriva 
hur exempelvis en bergstopp ser ut för någon som stod på andra sidan 
berget, alternativt uppe på själva berget. Barnet beskrev sitt egna 
perspektiv som gällande för vad de andra skulle ha sett (Piaget 1971). 
Därav hävdade Piaget (1971) att små barn innan år fyra inte kunde förstå 
eller se något ur en annans perspektiv än sin egna, vilket  teorin om barns 
egocentriska tänkande grundar sig på. Att förstå att alla människor har 
egna perspektiv som kan skilja sig från ens egna synsätt  är en 
gurndförutsättning för den empatiska förmågan.

Teorin om barns egocentriska tänkande är mottsatsen till att ha en tidig 
förmåga att visa empati till en annan människa. Motsägande forskning 
har framförts om teorin kring barns egocentriska tänkande och brist på 
förmåga till empati. Martinovski (2007) beskriver i sin forskning att små 
barn innan år fyra kan visa på förmåga till empati och ha förståelse för 
andras perspektiv. Ofta visar barnet innan fyra års ålder förståelse för 
andras perspektiv och känslouttryck med sitt kroppsspråk och gester men 
vissa även med sitt tidiga språk (Martinovski 2007). Det görs exempelvis 
genom att t.ex. hålla fram något så att en annan person, vilken har en 
annan synvinkel än barnet själv, ska se eller genom att beskriva en känsla 
hos en annan som inte uttrycks verbalt (Martinovski 2007). Engdahls 
(2011) forskning behandlar barnets emotionella utveckling och visar på 
barns förmåga att ta andras perspektiv redan tidigt i livet. Barn kan enligt 
Engdahls (2011) studie redan under sitt andra år knyta vänskapsband och 
agera i sociala sammanhang där perspektiv delas. Barn visar även en 
mycket tidig förmåga att hjälpa varandra, dela erfarenheter och 
ömsesidig uppmärksamhet (ibid). Detta tyder på att barnet redan vid två 
års ålder kan ha en situerad förmåga i leken med sina kamrater, förmåga 
att kunna uttrycka empatiska färdigheter (Engdahl 2011). Modern 
forskning visar att  det  lilla barnet i förskolan har färdigheter som 
innefattar att förmedla empatisk förmåga, ofta genom leken och då 
använder sitt kroppsspråk med miner och gester istället  för ord. För att 
göra detta behöver barnet ha kontakt med sina känslor (Raundalen 1997).
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2.5 Empatins användningsområden

I f ö l j a n d e a v s n i t t b e s k r i v s d e n e m p a t i s k a f ö r m å g a n s 
användningsområden med fokus på aspekterna empati som ett 
kommunikativt medel, hur empati används i det sociala livet och 
betydande funktion i konflikthantering.

2.5.1 Ett kommunikativt medel 
Empati används för att  förstå varandra i det kommunikativa mötet. Att 
kunna förstå känslor hos den andre som inte bara är relaterade till sina 
egna behov, är grunden för empati (Holm 2001). Att läsa och att känna av 
varandra är enligt Martinovskis (2007) av lika stor vikt som att 
kommunicera och lyssna vad den andra förmedlar verbalt med ord. Barn 
kommunicerar sinsemellan i förskolan för att bland annat skapa vänskap 
som i sin tur främjar samarbete och ansvar hos barnen. Att skapa 
vänskapsband barnen sinsemellan kräver inlevelse och medkänsla för 
varandra (Öhman 1996). Den empatiska förmågan är ett  kommunikativt 
medel och det används för att läsa och känna av den andras 
sinnesstämning i mötet barnen emellan. Tonlägen på rösten och 
kroppsspråk t.ex. kan indikera på olika känslor som läses av med den 
empatiska förmågan då känsloläget kopplas till den hos barnet egna levda 
erfarenheten. Forskning visar att likheter i upplevelser och erfarenheter 
generaliseras i syfte till att förstå vad en person känner (Håkansson 
2003). För att två människor ska mötas och ha ett genuint möte dem 
emellan är det inte nödvändigt att  de är i samma område, inom samma 
tidzon eller i samma rum som varandra. En människa kan befinna sig 
inom alla dessa ramar utan att ett genuint möte sker och känna sig ensam 
(Håkansson 2003). För att det genuina mötet ska ske hävdar Håkansson 
(2003), krävs det att  förmåga till empati finns där dem emellan. Den 
empatiska förmågan är därav relevant och starkt sammankopplat med 
begreppet kommunikation. Empati behöver enligt forskaren vara 
närvarande i mötet  människor emellan för att kommunikationen ska äga 
rum och för att kunna skapa vänskap. Martinovski (2007) hävdar att man 
genom att avvisa en givare empati, i sin tur vägrar den personen sin egen 
empati. Relationen mellan parterna behöver vara ömsesidig för att kunna 
förmedla empati dem emellan. En ömsesidig relation bygger på vänskap. 
Vänskap i sin tur bygger på att barnen känner en möjlighet att  kunna 
identifiera sig med varandra (Öhman 1996). Idén att empati involverar 
förståelse människor emellan sätter ljus på begreppet empati som något 
bortom att vara snäll och trevlig. Det räcker inte att  enbart vara snäll mot 
någon, det behövs empati med dess inlevelseförmåga och känsla för 
ömsesidighet för den andre är av vikt i samspelet (Håkansson 2003).
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2.5.2 I det sociala livet
Piaget (1971) skriver att det mänskliga handlandet har en återkommande 
mekanism i att ständigt söka efter jämvikt och återanpassning. Att visa 
empati för någon som uttrycker känslor som försätter balansen ur jämvikt 
uppfordrar denna person till att  försöka återinföra jämvikt. Här blir 
empati ett socialt verktyg för att  återskapa jämvikten i situationen. Senare 
forskning har även uppmärksammat behovet att skapa jämvikt i 
situationer där harmonin är bragd ur balans. I Håkanssons (2003) 
forskning presenteras att den empatiska förmågan ofta väcks hos oss när 
vi upplever någon annan i en svår situation. Att skapa jämvikt beskriver 
författarna som ett av den empatiska förmågans användningsområden. 
Användningen är inte medveten. Givaren av empati känner igen känslan 
som mottagaren av empati förmedlar. Känslan som förmedlas i en svår 
situation väcker känslor och minnen hos givaren som denna vill rätta till 
hos den andra personen, därför de skapade obehag hos givaren av empati 
(Håkansson 2003). Nyckeln till att  förstå andra människors känslor och 
sinnesstämningar är att det egna känslolivet är väl förstått (Goleman 
1997). Empati är således ett medel för att skapa emotionell balans i det 
sociala sammanhanget.

2.5.3 Konflikthantering 
Den empatiska förmågan strävar efter att skapa jämvikt i samvaron med 
andra vilket har en betydande roll i hantering av konflikter. Empati har 
identifierats med interaktiva beteenden så som empatisk lyssnande, 
öppenhet samt reflektion vilket i en konfliktlösningssituation är fördelar 
genom att flera perspektiv än ens egna kan förstås och sedan handla 
därefter (Martinovski 2007). Empati fungerar i en konfliktsituation 
genom att kunna förstå den andra parten och kunna skifta perspektiv när 
de första upprörda känslorna hos barnet har lagd sig. Öhman (1996) ser 
flera fördelar med att ge små barn verktygen att i konfliktsituationer lära 
sig med ord förmedla det de känner, snarare än i handling, för att påkalla 
sitt perspektiv. Att påkalla sitt perspektiv menar författaren skapar en 
situation där konflikten kan lösas då parterna ges möjlighet att beskriva 
dessa (ibid). Att enbart påkalla sitt perspektiv är inte att använda sin 
empatiska förmåga utan är ett steg att hantera konflikten. Öhman (2010) 
beskriver att den vuxne har en betydande roll i att lära barnen ta den 
andres perspektiv och förklara hur barnet känner sig på grund av det 
specifika perspektivet, vilket bör göras med samtliga parter i konflikten. 
Även Brodin & Hylander (2005) nämner att små barn behöver hjälp av 
pedagogen att tänka på handlingsalternativ, överväga resultat och sedan 
ge bekräftelse i barnets beslut. Då stärks barnets självkänsla i förhållande 
till sina egna känslor och tankar. Konfliktsituationen kan då övergå till 
stolthet och glädje samt erbjuda möjlighet till utveckling och lärande 
(Brodin & Hylander 2005). Den vuxne har en avgörande roll i att  vara en 

10



empatisk handledare och vara stöttande för de små barnen i deras 
förmåga att  kunna använda sig av sin empatiska kapacitet  och hantera 
konflikter. 

2.6 Att stödja den empatiska förmågans utveckling

Under följande avsnitt presenteras forskning om hur den empatiska 
förmågan kan stödjas i sin utveckling. Forskningen presenteras under 
kategorierna den sociala samvaron, behov av empatiska förebilder, 
estetikens betydelse i pedagogiken och slutligen om lågt utvecklad 
empatiska förmåga samt dess konsekvenser.

2.6.1 Den sociala samvaron
Barnets empatiska förmåga påverkas främst av yttre faktorer i sin 
närmiljö där barnets sociala erfarenheter är centrala (Raundalen 1996). 
De sociala erfarenheter som barnet har tagit till sig är t.ex. hur barnets 
föräldrar har visat omsorg till barnet och mot andra medlemmar i 
familjen. Prosocialt beteende som betyder att  en person visar t.ex. empati 
eller omsorg till en annan, kan läras och modifieras (Håkansson 2003). 
Utvecklingen av den empatiska förmågan hos barn kan enligt Håkansson 
(2003) reducera destruktiva beteenden, aggressioner och istället fokusera 
på samarbete mellan olika människor. 

Empati växer och frodas i ett klimat som präglas av ansvar och 
hjälpsamhet när andras nöd kommer till ens kännedom (Raundalen 
1996 sida 28). 

Raundalen (1996) visar på att det lilla barnet kan med fördel själv ombes 
att  hjälpa till i hemmet eller på förskolan med enklare sysslor för att 
främja barnets sociala erfarenheter av empati. Brodin & Hylander (2005) 
betonar att barn behöver utmaningar för att utvecklas vidare. 
Utmaningarna behöver vara lagom för det enskilda barnet så att en 
positiv självbild skapas (Brodin & Hylander 2005). Författarna menar här 
att  barnet borde få möjlighet att hjälpa andra samt att  få positiv 
förstärkning från de vuxna i barnets omgivning när barnet visar ett 
hjälpbeteende mot andra. Detta är utvecklande för barnets tidiga 
empatiska förmåga.  Empatiska känslor motiverar människor att bry sig 
och ta hand om andra, vilket om det får läras in tidigt påverkar hur en 
människa uppfattar och behandlar sina sociala relationer (Hoffman 
2000). Den empatiska förmågan behöver alltså få uppmuntran och 
träning för att utveckla sig som ett socialt redskap att ha i relationer.
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2.6.2 Empatiska förebilder
Öhman (1996) menar att för att arbeta med barns utveckling av sin 
empatiska förmåga behöver övningarna vara konkreta och begripliga för 
barnen. Författaren beskriver att övningarna ska utgå ifrån det enskilda 
barnets behov och att en noggrann planering kring varje barn bör ske 
innan själva övningen (Öhman 1996). Det enskilda barnet behov av sin 
egna empatiska utveckling pekar Öhman (1996) på som en viktig 
förberedelse inför en planerad aktivitet som ska stimulera barnets 
empatiska utveckling. Den pedagogiska planeringen kring verksamheten 
och pedagogens förmåga att se det enskilda barnet samt att vara 
närvarande i barngruppen är av vikt enligt författarna.  Raundalen (1996) 
beskriver att ett allmänt förhållningssätt  i vardagen bidrar till utveckling 
av empati snarare än utefter en planerad aktivitet  som Öhman (1996) 
förespråkar. Pedagogerna ska enligt Ruandalen (1996) visa med sig själv 
som en förebild av den empatiska förmågan i kontakten med andra och 
på så sätt förmedla det till barnen. Öhman (2010) tar också upp  att den 
vuxne är en viktig empatisk förebild och beskriver detta genom att 
använda termen att använda sig själv som ett verktyg i förskolans arbete. 
Författaren vill visa på att  den vuxne i förskolans värld är en viktig 
förebild för att flera olika sociala förmågor ska utvecklas och främjas hos 
barnen. Detta tas även upp  i Lpfö98 (Skolverket 2010) som en viktig del 
av lärarens förhållningssätt. Lpfö98 (Skolverket 2010) omtalar den 
värdegrund som ska förmedlas i verksamheten med barngrupperna och 
Öhman (2010) menar att dessa värden som läraren ska förmedla är av 
vikt att vi samtalar om med barnen. Barnen i förskolan behöver enligt 
Öhman (1996) själva få sätta ord på abstrakta värdebegrepp  som utgör 
samvaron i gruppen. Detta för att utveckla sitt eget tänkande kring etiska 
och moraliska frågor och därmed sin förmåga att  bedöma och handla 
efter dessa (Öhman 1996). Författarna tar här upp  att läraren är en viktig 
förebild i att  vara empatisk mot människor i sin omgivning och att 
uppmärksamma när barnen är empatiska mot varandra. Uppmuntra, stötta 
och hjälpa att sätta ord på abstrakta värderingar om t.ex. rätt och fel i 
vardagliga situationer är ett  sätt att  arbeta med att stödja barnens inre 
etiska värderingar och främja empatiska handlingar.   

2.6.3 Estetik
En förutsättning för den empatiska förmågan är självinsikt (Goleman 
1997). Vad som en person känner själv och vad som uppfattas från en 
annan är viktigt att kunna skilja ut  samtidigt som förståelsen från andra 
går genom en själv. Den estetiska verksamheten fyller ett viktigt behov i 
förskolan att  ta tillvara på barnets känslomässiga utveckling (Rasmusson 
& Erberth 2008). Rasmusson & Erberth (2008) beskriver vidare att 
genom olika former av estetik kommer barnet i kontakt med sina egna 
erfarenheter och sitt autentiska liv. Genom att få kontakt med sina egna 
erfarenheter lär sig barnet hantera sina egna känslor vilket leder till en 
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förmåga att även förstå och se andra människors perspektiv och känslor 
med hjälp av sin empatiska förmåga (Rasmusson & Erberth 2008). 
Sternudd (2000) visar på i sin avhandling att estetiken och främst 
dramapedagogiken har i sin process starka personlighetsutvecklande 
aspekter. Dramapedagogik med dramaövningar tillskrivs av Sternudd 
(2000) besitta förmåga att utveckla en människas t.ex. sinnen, 
kroppsmedvetenhet och förmåga att uttrycka känslor. Empati är vår 
sociala radar och utan förmågan att förstå sina känslor kommer det att 
isolera barnet från andra människors stämningslägen och empati går inte 
att  förmedla (Goleman 1997). Att vara medveten om sina känslor är 
avgörande för att den empatiska förmågan ska kunna utvecklas och här är 
den estetiska uttrycksformen pedagogiskt  drama ett användbart verktyg 
enligt författarna.

2.7 Lågt utvecklad empatisk förmåga

Att inte kunna hantera känslor vare sig sin egna eller andras kan bli ett 
stort handikapp (Goleman 1997). Människor som har levt extremt socialt 
isolerade har vissa svårigheter i att avläsa emotionella signaler som 
omgivningen ger då de inte har fått öva dessa tidigare (Goleman 1997). 
Klimatet i familjen och hur barnet blir omhändertaget av sina föräldrar 
eller vårdnadshavare är viktigt för barnets utveckling av empati 
(Raundalen 1996). Får inte barnet detta tidigt i sitt  liv samt det sociala 
samspelet i sin omgivning och anknytningen brister mellan barn och 
förälder får det konsekvenser på barnets prosociala utveckling 
(Raundalen 1996). Detta påverkar förmågan till empati hos barnet. 
Tidigare forskare som Rogers (1975) presenterar idén att de som får 
empatisk förståelse blir även de bättre på att lita till och förstå sig själva 
och göra förändringar i sitt beteendemönster i en positiv riktning. Rogers 
(1975) hävdar att den empatiska förmågan kan läras in även hos äldre 
barn samt förbättras genom träning.

2.7.1 Konsekvenser
Konsekvenser av detta kan bli, menar Goleman (1997) att det även 
senare i det vuxna sociala livet uppstår en försening av vad som borde 
vara en naturlig reaktion i en samvaro då en känsla förmedlas av en 
annan. Detta skapar en brist i den sociala kapaciteten och en tveksamhet  i 
det sociala samspelet uppstår som kan göra det svårt att bibehålla goda 
relationer. Barn som har sin uppväxt i en otrygg miljö där misshandel och 
övergrepp förekommer har en tendens att reagera när andra visar att de 
behöver hjälp och omsorg med aggressivitet och vrede mot det barn som 
uttrycker behov av empati (Raundalen 1996). Barn med hög aggressivitet 
kan ha fått bristande empati från sina föräldrar under sin uppväxt. Den 
egna empatiska förmågan har då blivit hämmad på grund av otrygga 
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vuxna och miljöer i barnets närhet. Barnet har istället för att reagerar med 
omsorg till ett  annat barn, uttryckt vad det själv upplevt när behov av 
empati uttrycks. Aggressivt beteende och en oförmåga att förstå andra i 
det sociala samspelet leder inte till goda sociala relationer utan till 
relationer där makt är drivmedlet som i t.ex. mobbningssituationer. 
Granström (2010) skriver att mobbning kan ha flera förklaringar men 
uppstår ofta vid bristfällig genomförande av läroplanernas värdegrund 
och bristande ledarskap  från pedagogernas sida. Uppstår detta på en 
förskola blir risken att barn med hög aggressivitet och bristande 
självförtroende börjar mobba (Granström 2010). Barn med hög 
aggressivitet behöver bara ett  litet tillskott av t.ex. förödmjukelse för att 
ta ut sin aggressivitet på andra och detta är påverkat av deras otrygga och 
empatifria uppväxtmiljö (Granström 2010). Granström (2010) fortsätter 
med att  beskriva att barn som mobbar har svårt att sätta sig in i andras 
känslor på grund av sina egna problem och att de saknar medel för att 
använda sin empatiska förmåga. Empati är det som gör det möjligt att 
förstå och bry  sig om medvetanden utanför oss själva (Håkansson 2003). 
Den empatiska förmågan är ett  socialt medel av vikt för att skapa goda 
relationer till andra och även till sig själv.    
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3 SYFTE
Syftet med detta examensarbete är att belysa hur pedagoger arbetar med 
att stödja barns utveckling av den empatiska förmågan. Under 
förskoleåldern lär sig barn om hur de ska fungera och agera gentemot 
andra barn och vuxna. Att få stöd i utvecklingen av den empatiska 
förmågan redan i förskolan kan ge konsekvenser för barnet utveckling 
genom hela sin skoltid och sitt fortsatta liv. Frågeställningarna lyder 
följaktligen;

3.1 Frågeställningar

• Hur beskriver lärarna barns utveckling av den empatiska förmågan?
• Hur arbetar lärarna med att  stödja barns utveckling av den empatiska 

förmågan?
• Vilka fördelar kan arbetet med att stödja barns empatiska förmåga ge 

barnen i framtiden?
• Vad kan konsekvenserna bli av att inte stödja barn i deras utveckling av 

empatisk förmåga?
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4 METOD
Examensarbetet utgår ifrån kvalitativa intervjuer med pedagoger om 
ämnet barns empatiska förmåga i verksamheten. I detta kapitel 
presenteras metoden som valts med rubrikerna val av metod, urval av 
intervjupersonerna, utrustning under intervjun, etiska ställningstaganden, 
genomförandet av intervjuerna, hur materialet bearbetades samt kritiska 
ställningstaganden av metoden.  

4.1 Metodval

Valet av intervju som en av metoderna i examensarbetet är för att med 
intervju som metod kan företeelser som rör sig om människors 
erfarenheter, känslor och insikter komma i fokus snarare än resultat som 
rör sig om enkla okonventionell fakta (Denscombe 2009). Lantz (2007) 
beskriver att  olika typer av intervjuer ger olika resultat och kan användas 
i olika sammanhang, de ger på så vis olika resultat. Formen på själva 
intervjun är av den semistrukturerade typen som enligt Denscombe 
(2009) syftar på intervjuer där en färdig lista har framställts med ämnen 
och vissa frågor som ska behandlas under intervjun. Frågorna hävdar 
Denscombe (2009) lämnar även rum för flexibilitet i ämnenas 
ordningsföljd samt att låta den intervjuade tala utförligt kring frågan och 
ämnet med egna ord utan total styrning från den intervjuande. Tonvikt 
ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter (ibid). Lantz 
(2007) beskriver denna typ av intervju som den riktat öppna 
intervjuformen där den som svarar avgränsar och definierar fenomenet i 
fråga och den intervjuande använder sig av vida frågor som ges under 
intervjun. Formen på intervjun är även av den personliga karaktären där 
intervjuaren och den intervjuade möts (Denscombe 2009). Alternativet 
till detta skulle vara att ha gruppintervju vilket inte anses realistiskt att 
uppnå på grund av examensarbetets tidsangivelser. Personliga intervjuer 
har flera fördelar enligt  Denscombe (2009). Fördelarna sägs vara att 
intervjun härstammar från en säker källa (den intervjuade) vilket 
förenklar att lokalisera speciella idéer som kan visa sig under intervjun. 
En annan fördel enligt  Denscombe (2009) är att med denna intervjuform 
har intervjuaren endast en människas idéer att  sätta sig in i och utforska. 
Vid utskriften av intervjuns ljudupptagning är det mer tydligt att lyssna 
vad en person säger på inspelningen än flera som pratar samtidigt som 
t.ex. en gruppintervju (ibid). En klar nackdel med personliga intervjuer 
hävdar Denscombe (2009), speciellt i förhållande till gruppintervjuer är 
att  materialet har en strikt begränsat antal åsikter och synvinklar som 
presenteras. Vilket i sin tur kan uppnås av flera personliga intervjuer med 
samma frågeställningar (ibid). Detta arbete om barns empatiska förmåga 
kommer bygga sin kvalitativa del på intervjuer av till antal tre 
förskollärare.
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4.2 Urval

Urvalet av de intervjuade har skett  inom yrkesgruppen pedagoger som 
arbetar med små barn från åldrarna 0-6 år i svenska förskolans 
pedagogiska verksamhet. Förfrågningar gjordes över telefon till de 
pedagoger som ansågs kunde bidra med kunskap  om barns sociala 
samvaro samt utveckling. Pedagogerna som intervjuas har valts ut  i ett 
strategiskt urval då de rimligen kan svara på frågor om barns empatiska 
förmåga. Informanterna har viss specifik kunskap om ämnet som är till 
examensarbetets fördel. Detta genom flera års arbete med små barn samt 
förskollärarutbildning som gjort dem välunderrättade kring ämnet. 
Antalet pedagoger som intervjuas i studien är sammanlagt tre stycken. 
Pedagogerna som intervjuades kände inte varandra.     

4.3 Utrustning

Utrustningen som används under intervjun är ljudupptagning med hjälp 
av smartphone och fältanteckningar. Innan intervjun har påbörjats, så har 
ljudupptagningen testats så att utrustningen inte kommer störa under 
själva intervjun, utan endast vara ett  hjälpmedel i efterarbetet.  
Ljudupptagning används med fördel i intervjun då det erbjuder ett 
permanent och näst intill fullständig dokumentation av vad som sägs 
under intervjun (Denscombe 2009). Anledningen till att  ljudupptagning 
används i samband med intervjuerna, är på grund av att det på ett 
effektivt och diskret sätt dokumenterar intervjun. Användningen av en 
smartphone som är testad för att klara av detta anser jag vara av en klar 
fördel i intervjusituationen då den är ett vardagligt föremål som inte 
behöver ligga till hinder för att  intervjun ska genomföras på ett 
avslappnat sätt. Denscombe (2009) tar upp att utrustningsföremål kan 
störa och även hämma den intervjuade då denna kan känna sig pressad att 
prestera inför ljudupptagningen eller videoinspelningen. Det problemet 
överbryggas med användning av en smartphone som ljudupptagare på 
grund av att det är idag ett vardagligt föremål. Att använda sig av video i 
intervjun har trots detta en klar fördel i att både dokumentera kroppsspråk 
och verbalt språk som inte endast ljudupptagning har. Här används 
fältanteckningarna som ett komplement till ljudupptagningen av intervjun 
då det semistrukturerade intervjumetoden bygger på att den intervjuade 
känner sig avslappnad att  tala fritt, utan att  uppleva hämningar från t.ex. 
en videodokumentation.
    

4.4 Etik

Vid insamlingen av data har forskningsetiken tagits i beaktande i form av 
att respektera deltagarnas rättigheter och värdighet. Detta med 
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Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer som berör att deltagarna har blivit 
informerade vad intervjun kommer att handla om i förväg, hur data 
kommer att användas i examensarbetet som ingår i en kandidatexamen 
och även att det är helt  frivilligt att delta i intervjun. Behandlingen av 
persondata sker genom att de intervjuade är anonyma i datainsamlingen 
och ingen information som rör namn eller beskrivning av den intervjuade 
lagras i samband med utskriften av intervjun (ibid). De som deltar i 
intervjun har getts möjligheten att  få ta del av utskriften från intervjun då 
den färdigställts. Detta för att komma med synpunkter och kontrollera 
riktigheten i data, så att den intervjuade kan avgöra om det som sades i 
intervjun verkligen var det som avsågs (Denscombe 2009).

4.5 Genomförande

Kontakten med de intervjuade skedde över telefon på förskolan där 
informanterna arbetade. Hädanefter kommer jag att benämna 
förskollärarna för pedagoger eftersom flera av dem var vidareutbildade 
inom olika pedagogiska inriktningar. Alla pedagoger blev intervjuade var 
för sig då intresset för intervjun låg i att ha enskilda intervjuer med 
individuella svar. Innan intervjun påbörjades poängterades det  att den var 
frivillig så att ingen skulle känna sig pressad att  delta. De pedagoger som 
intervjuades hade inte fått intervjufrågorna innan intervjun på grund av 
att  få fram deras direkta svar under intervjusituationen. Detta för att få 
fram en bild av deras personliga upplevelser och inte på förhand 
konstruerade svar, kring de frågor som ställdes (Bilaga 1) (Denscombe 
2009).

Intervjuerna utgick fritt från tidigare antecknade frågor (Bilaga 1) och 
stämningen som eftersträvades var att intervjun sågs som ett avslappnat 
samtal om barns empatiska förmåga och pedagogernas erfarenheter kring 
detta. Intervjuerna fortlöpte där pedagogerna talade spontant och fritt 
efter intervjuarens frågor.     

4.6 Bearbetning av material

Materialet som spelades in med hjälp  av diktafon på en smartphone, 
transkriberades sedan ned för hand. Hela intervjun transkriberades för att 
få med alla delar och att ingen detalj av vikt skulle försvinna (Trost 
2005). De delar som stämde med examensarbetets syfte och 
frågeställningar, delades in i olika kategorier i resultatkapitlet för 
dokumentation. 
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4.7 Kritiskt förhållningssätt 

Patel och Davidsson (2003) samt Denscombe (2009) framhåller att 
transkribering av ljudupptagning kan vara en felaktig källa till viss del då 
gester, mimik och kroppsspråk inte kommer med under 
ljudupptagningen. Detta har tagits i bekanting under bearbetning av 
resultatet och fältanteckningar har till viss del återgivit detta.

Lantz (2007) beskriver att forskarens egen förförståelse, i detta fall kring 
begreppet empati kan påverka resultatet som presenteras. Det resultat 
som presenteras kan vara färgar av egna tankar och erfarenheter kopplat 
till begreppet. Vilket kan färga min tolkning av de svar de intervjuade ger 
under intervjun.      

Ett slumpmässigt val av intervjupersonerna samt ett större urval hade 
kunnat ge större bredd av resultatet. Syftet med denna ansatts är dock att 
belysa intervjupersonernas levda erfarenheter. Vilket inte hade gynnats av 
det slumpmässiga urvalet och av denna anledning gjordes urvalet 
strategiskt i examensarbetet.    
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5 RESULTAT
I detta kapitel presenteras det resultat som framkommit under 
intervjuerna med tre pedagoger. Efter uppsatsens frågeställningar delades 
resultatet in olika kategorier om hur barns empatiska förmåga utvecklas, 
pedagogernas arbete med att stödja empati, fördelar att  stödja denna 
förmåga samt konsekvenser att  inte stödja empatins utveckling hos barn. 
Kategorierna har även underrubriker efter vad som framgick av 
intervjuerna i resultatanalysen. 

5.1 Hur barns empatiska förmåga utvecklas enligt 
pedagoger 

5.1.1 Föräldrarnas och vårdnadshavarnas roll
Pedagogerna berättar under intervjun att allra viktigast är att föräldrarna 
eller de signifikanta personerna för barnet, svarar på barnets samspel. Det 
första året är väldigt viktigt för utvecklandet av den empatiska förmågan. 
Samspelet med det lilla barnet svarar föräldrarna eller vårdnadshavaren 
väldigt starkt på och det allra första är att föräldrarna svarar på barnets 
behov och att man gör så att barnet blir tryggt i att det kan samspela med 
sin värld. Under intervjun berättar pedagogerna att när ett litet barn gör 
en min t.ex. ler så ler vi extra mycket tillbaka och det är början till att 
läsa av känslor. Pedagogerna hävdar att detta gör vi automatiskt så det 
verkar ligga psykobiologiskt hos oss. Här börjar utvecklingen av en 
empatisk förmåga hos spädbarnet i samspel med sina föräldrar. Så 
grunden för den empatiska förmågan är att  man samspelar med barnet, 
ger det trygghet och svarar på barnets känslomässiga behov enligt 
pedagogerna.

5.1.2 Kommunikation och samspel
Pedagogerna uttrycker i intervjun att från början så kommunicerar det 
lilla barnet direkt. Det nyfödda barnet är kommunikativt  och har en 
massa färdigheter hävdar pedagogerna. 

Det lilla barnet kommunicerar ju direkt /…/ jag tänker på när de e 
nyfödda /…/ de är ju redan då kommunikativt å har en massa 
färdigheter /…/ (Citat från intervju).

Senare i barnets liv kommer bredvidleken då barnet iakttar andra som 
leker och leker bredvid själv, för att sen börja samspela mer och mer vid 
dryga ett års ålder. Pedagogerna hävdar att detta hänger ihop med den 
empatiska förmågan i att läsa av andra. Pedagogerna som arbetat med 
inskolning i flera år poängterade att vissa barn hade en tidig känsla för 
empati och kunde visa detta redan under inskolning. Detta genom att 
trösta och visa omsorg mot de barn som blev ledsna. 
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Mycket av vår kommunikation är ju ordlös /…/ läsa av kroppsspråk, 
hållningen ja det är ju mycket man läser av. I bredvidleken iakttar 
barnen världen och iakttar för att sen börja samspela mer och mer /…/ 
ungefär vid ett till två års ålder /…/ allt det samspelet hänger ihop med 
den empatiska förmågan (Citat från intervju).  

Pedagogerna berättar att utvecklingen fortsätter sedan med rollekar vid 
ett  till två års ålder, där barnet lär sig förstå världen i att samspela och 
läsa av varandra. Vid fem till sex års ålder kommer det att barnet faktiskt 
kan börja beskriva världen så att andra förstår och ta andras perspektiv 
och beskriva det enligt pedagogerna. Barnet har innan kunnat ta andras 
perspektiv men inte förstått att de behöver beskriva sitt  perspektiv för att 
den andre ska förstå. När barnet kan göra detta har vi en riktig empatisk 
förmåga med ett tydligt ”jag” och ”du”. Detta grundläggs i förskoleåldern 
hos barnet hävdar pedagogerna under intervju.

Sen fortsätter det här utvecklandet med rollekar där barnet lär sig 
förstå världen och också förstå samspel /…/ å läsa av varandra i det 
här utvecklar man den empatiska förmågan /…/ vid fem och 
sexårsåldern kommer någon där barnet faktiskt kan börja beskriva 
uhm världen så att andra förstår! Ta andras perspektiv och beskriva 
det /…/ här är en riktig empatisk förmåga utvecklad (Citat från 
intervju).

5.1.3 Ett stabilt Jag
För att  barnet ska grundlägga en empatisk förmåga så måste det  få 
utveckla ett stabilt jag. Empati kräver att man har ett stabilt jag och 
därför är det första året och föräldrarnas omsorg av väldigt viktigt för 
barnet i dess prosociala utveckling enligt pedagogerna. Det är viktigt för 
en rad saker men empati är en komplicerad förmåga så det kräver mycket 
av personen säger pedagogerna.

/…/ och för att man ska grundlägga en empatisk förmåga så måste 
barnet utveckla ett ”jag” /…/ ett stabilt ”jag” /…/ å de allra viktigaste 
är att de signifikanta vuxna som mamma och pappa svarar på barnets 
eh sökande av samspel! (Citat från intervju). 

5.2 Arbetet med att stödja barns utveckling av 
empati

5.2.1 Närvarande förebild
För att stödja barnets utveckling av sin empatiska förmåga ansåg 
pedagogerna att  det var av vikt att förskolläraren var närvarande här och 
nu i barngruppen. Att  vara närvarande kräver att kunna lyssna utan att 
döma vad barnen säger. Pedagogerna delar samma uppfattning i att  se sig 
själva som empatiska förebilder gentemot barnen i verksamheten. De 
vuxna i verksamheten har ett stort ansvar att vara närvarande och vara 
med i barnens aktiviteter. Att inte enbart låta barnen leka själva utan delta 
som vuxen och på så vis få in lärandet i leken när det behövs. 
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Att öva empati kräver empatiska förskollärare som är kunniga på barn 
och deras utveckling /…/ (Citat från intervju).

Ett exempel på vad en lärare kan göra om denne är närvarande i t.ex. 
leken ute är att förskolläraren kan följa upp någon situation som inträffat 
som inte varit så bra i den senare undervisningen. Genom denna konkreta 
konflikt eller dilemma kan pedagoger och barn lösa det tillsammans och 
göra dem medvetna om andras perspektiv. Detta gör inte lärare som inte 
är närvarande i barnens aktiviteter. Pedagogerna ansåg att  det var mycket 
viktigt att ha förebilder för den empatiska förmågan för att lära sig att 
vara empatisk som barn. Detta på grund av att  den empatiska förmågan 
lärs genom det sociala samspelet.

5.2.2 Känslor
En pedagog tog upp under intervjun att denna arbetade mycket med att 
prata känslor med barnen. Att reda ut vad som har hänt och att hjälpa 
barnen sätta ord på vad som de kände i olika situationer. Detta var av vikt 
för den empatiska förmågan enligt pedagogen. 

Att alla barn får ge uttryck för vad de känner och tänker /…/ det är 
inte alla barn som får det hemma ”vad känner du och vad vill du?” att 
man tar sig tid eller har tolkningsföreträde av barnet /…/ (Citat från 
intervju).

Pedagogerna ansåg att det var viktigt att prata om barnens tankar för att 
de skulle bli mer medvetna om andra människors synsätt  i t.ex. 
konfliktsituation. Pedagogerna ser tydliga fördelar för det enskilda barnet 
i att prata om dennes känslor och upplevelser. Speciellt viktigt var det  att 
prata extra mycket med de barn som ofta hamnade i konfliktsituationer. 
Detta för att reda ut vad som gick snett med kompisarna och hur 
konflikten uppstod. Genom att göra detta ansåg pedagogerna att det 
kunde bidra till att  just detta barn lärde sig att se andras perspektiv lättare 
genom pedagogens hjälp.   

/.../ jag pratar mycket känslor med barnen om hur de känner å inte 
säger att de är rätt eller de är fel utan ah ”du känner såhär” och å ”jag 
uppfattar att dethär har hänt” /.../ så jag har en dialog i domhär 
situationerna (Citat från intervju).

5.2.3 Rollspel
Rollspel var användbart  när barn skulle utveckla sin empatiska förmåga 
enligt pedagogerna. Under intervjun beskrivs det att barnet kommer i mer 
kontakt med sina känslor och använder sig av sina tidigare erfarenheter 
med rollspelet som verktyg. Under intervjun berättade pedagogerna att  ha 
övningar där barnen fick spela upp konfliktsituationer och testa på olika 
roller, bidrog till att  barnen utvecklade sin empatiska förmåga då de 
konkret fick testa olika perspektiv på samma dilemma eller konflikt. 

22



Rollspel anses vara givande övningar. Detta för att se olika perspektiv 
vilket är viktigt för den empatiska förmågans utveckling. Däremot anser 
en pedagog under intervjun att de vuxna ska stå för rollspelet och inte 
barnen. Detta för att det blir för stort ansvar för barnen att reda ut den 
spelade konflikten själva. För att lösa en konflikt eller ta upp en situation 
som läraren behöver reda ut  tillsammans med barnen så finns det 
fördelen att arbeta med dockor och rollspel när det gäller de yngre barnen 
i förskolan. Dockorna blir då ett pedagogiskt verktyg och rollspelen 
spelas upp  av de vuxna för att visa barnen en specifik situation. Detta för 
att  barnen ska träna på att tänka och känna efter vad som händer och vad 
det kan betyda. 

/.../ man kan iscensätta någon situation å då kan man ju ta något 
aktuellt som har hänt i barngruppen å alla får testa på de olika rollerna 
i rollspelet /.../ känna på andra perspektiv å roller (Citat från intervju).

5.2.4 Uppmuntran
På frågan om barnets spontana empati uppmuntrades på förskolan 
svarade pedagogerna att  det gjorde det när tillfälle gavs. När en situation 
uppstod där ett barn visade empati mot en annan uppmuntrades det av 
pedagogerna i verksamheten. Att uppmuntra och att som vuxen sätta ord 
på det sker med barnen var viktig. Om barnet visar empatisk förmåga är 
det bara att vara med och uppmuntra, ”vad bra att du såg det” ”vad roligt, 
vad tror du personen tänkte berätta” är exempel på uttryck som 
pedagogerna använde sig av. Genom detta utvecklas barnens språk. 
Språket är viktigt för att utveckla samspelet kring den empatiska 
förmågan. Pedagogerna uttrycker att en människa kan ha en empatisk 
förmåga men det  blir inget samspel runt det om man inte kan ge uttryck 
för det. 

Nä men det är ju att om man ser ett positivt beteende ska det 
uppmuntras /.../ för det är ju bra! Man får mer ut av en positiv 
uppmuntran än en negativ tillrättavisning /.../ (Citat från intervju).

Pedagogerna nämner i intervjuerna att uppmuntran görs av pedagogerna 
gentemot barnen. Under intervjun kom pedagogerna fram till att det var 
viktigt att uppmuntra och berömma det goda beteendet, som när ett barn 
visade empati mot ett annat barn. Att bara klaga på ett barn när det gör fel 
ger inte lika mycket som att ge beröm när barnet visar ett gott  beteende. 
Pedagogerna under intervjun tar även upp att förskolläraren blir en 
central punkt i att hjälpa barnet i att  utveckla den empatiska förmågan. 
Då utvecklingen inte bygger på bestraffning utan på att förklara, visa och 
hålla gränser, ”nu är det  inte din tur” t.ex. och göra det begripligt för det 
lilla barnet vad som pågår.
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5.3 Fördelar att stödja barns empatiska förmåga

5.3.1 I samspelet
Den empatiska förmågan behövs i allt samspel enligt pedagogerna. De 
barn som har svårt att läsa av andra blir stressade av allt som händer 
vilket leder till att det inte blir någon lek, inget samspel och ingen glädje 
över att vara tillsammans. All energi går åt att försöka förstå och då blir 
förskollärarens uppgift att göra världen begriplig och strukturerad för 
barnen. Att lugna ner alla intryck i miljön t.ex. Förutom empatisk 
förmåga krävs impulskontroll och att  man kan vänta på sin tur. Att barnet 
kan koncentrera sig och att se att andra har behov och kunna stå tillbaka 
när fröken behöver hjälpa någon annan mer. Då finns det klara fördelar 
att  stödja den empatiska förmågan med övningar och en nedtonad miljö 
som inte stör barnets koncentration.

5.3.2 Förebygga mobbning
Pedagogerna ansåg att empati i förskolans vardag var mycket viktigt och 
kopplade det till att en god empatisk förmåga förebygger mobbning på 
skolan. Har ett barn en utvecklad empatisk förmåga hade de lättare för att 
prata om moraliska frågor och reda ut saker.

/…/ för har du den empatiska förmågan väl utvecklad så är det lättare 
att prata om i ämnen som mobbning /…/ å i dom frågorna med barnen 
där de måste använda sin empatiska förmåga (Citat från intervju).

5.3.3 Bättre inlärning
Pedagogerna uttrycker under intervjun att de kan se positiva tendenser till 
bättre inlärning med en väl utvecklad empatisk förmåga. De hävdade att 
empatin hos ett barn klart  kunde påverka barnets inlärning. Att lära sig att 
vänta på sin tur och att kunna stötta en kompis som har det svårt i något 
ämne senare i skolan, var positivt för den egna inlärningen. Att bjuda på 
sin kunskap till sin kompis hade stor påverkan på klimatet i klassrummet 
och hade även klara positiva konsekvenser för inlärningen för givaren av 
empati. Att inte bara tänka på sig själv utan också på kompisarna 
öppnade upp för flera tankar. Pedagogerna såg stora fördelar för gruppen 
att arbeta med barns empatiska förmåga. Fördelarna för gruppen var att 
barnen med sin empatiska förmåga tog hänsyn till varandra och kunde 
hjälpa varandra istället för att avbryta och stjälpa andra.

/.../ jag ser hur fina de är mot varandra när någon har svårt för matte 
till exempel /.../ att de kan stötta å hjälpa å visa utan att jag säger till 
de är att vara empatisk tycker jag /.../ (Citat från intervju).
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5.3.4 Inför barnens framtid
Pedagogerna tog upp att de tänkte på barnens framtid och hur de skulle 
fungera i ett framtida yrke och att den empatiska förmågan blev även 
viktig. Att inte kunna samarbeta med kolleger eller hantera känslor får 
konsekvenser för barnets framtid. Att  kunna fungera med många olika 
människor i olika miljöer var en fördel med den empatiska förmågan. 
Den empatiska förmågan är en viktig social kompetens som barnen 
kommer behöva i framtiden.

5.4 Konsekvenser att inte stödja barns utveckling av 
empati

5.4.1 Social oförmåga
Vid fråga om vilka konsekvenser det får att inte uppmuntra barnets 
empatiska förmåga under intervjun svarar pedagogerna att det blir 
djungels lag. Att den starke vinner i barngruppen hela tiden och får 
bestämma lekens utformning. Alternativt att enbart det populära barnet, 
av olika skäl får vara med i leken och välja vad som ska göras. Vissa barn 
kanske aldrig får vara med i leken och enligt pedagogerna blir en av 
konsekvenserna att de stöts ut. Pedagogerna nämner även att  det inte är 
alla förskollärare som ser vad som händer i barngruppen och att det lätt 
sker mobbning bland barnen.  

/…/ alla får inte vara med utan bara vissa som kanske är populära just 
då /…/ men det är inte alla pedagoger som ser för dom har egna ehm 
problem och är inte närvarande i sitt arbete. (Citat från intervju).

5.4.2 Mobbning
Att inte stödja den empatiska förmågan kan leda till mobbning på 
förskolan och senare i skolan. En pedagog poängterade under intervjun 
att alla barn inte är empatiska och att de får svårigheter att  få kompisar 
när de enbart tar hänsyn till sin egen vilja i leken. Detta är av betydelse 
när nya vänskapsband ska knytas mellan barn. Här uttrycker pedagogerna 
att  avsaknad av empatisk förmåga kan orsaka problem i det sociala 
samspelet framtiden.  

Empati är grunden /…/ har ett barn utvecklat empatisk förmåga och är 
grundtrygg med bra självbild å såna saker då visserligen kan man dras 
med i mobbning också men inte med lika stor risk att de barnen gör 
det /…/  (Citat från intervju).
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6 DISKUSSION
I detta kapitel följer en diskussion i syfte att besvara arbetets 
frågeställningar utifrån det resultat från intervjuer med pedagoger som 
presenterats innan. Rubrikerna handlar om den empatiska förmågans 
utveckling, arbetssätt  att stödja empatins utveckling hos barn, framtida 
fördelar att få stöd i empatins utveckling och möjliga konsekvenser av att 
inte få stöd av sin empatiska förmågas utveckling hos ett barn. Kapitlet 
avslutas med en kort sammanfattning av diskussionen, förslag på 
fortsatta studier av ämnet samt en konklusion av funnet resultat.

6.1 Den empatiska förmågans utveckling hos barn

6.1.1 Innan förskolan
Pedagogerna berättar under intervjun att allra viktigast är att föräldrarna 
eller de signifikanta vuxna för barnet svarar på barnets försök till 
samspel. Även forskare hävdar att detta är här grunden för den empatiska 
förmågan läggs, i den första kontakten med barnens föräldrar. Förälderns 
genuina empatiska förmåga är av betydelse för barnets utveckling av 
empati och även av kontaktförmågan (Holm 2001). Barnets första 
grundläggande behov behöver tillgodoses av föräldrarna och barnens 
egna uttryck behöver få stöd i att föräldrarna speglar dessa för att barnet 
själv ska förstå vad de betyder. Spädbarnet börjar imitera sina föräldrars 
ansiktsuttryck på grund av den genetiska uppsättning som barnet är 
utrustad med från födseln (Bauer 2005). Alltså är det inget som barnet 
gör medvetet  utan finns psykobiologiskt hos barnet från födseln vilket 
även pedagoger nämner under intervjun. Denna genetiska uppsättning 
ställer ett antal så kallade spegelneuroner till förfogande för barnets 
utveckling (Bauer 2005). På detta sätt utvecklar barnet ett jag vilket den 
empatiska förmågan kräver att man har. Därför så anses det första året av 
barnets liv vara av vikt både av de intervjuade pedagogerna och av 
forskare. En av pedagogerna under intervjun tog även upp vikten av att  få 
utveckla ett stabilt jag för att kunna förstå en annan människa senare i 
livet vilket även Bauer (2005) tar upp. Denna utveckling hos spädbarnet i 
samspel med sina föräldrar är av vikt  för att barnet ska kunna utveckla en 
empatisk förmåga. Det är både pedagoger och forskare överens om. 

Grunden till den empatiska förmågan läggs innan barnet börjar i 
förskolan. Vilket  kan leda tankarna till att arbete med barnens utveckling 
av sin empatiska förmåga är onödigt i förskolan. Behöver den empatiska 
utvecklingen hos barn stödjas om det mesta redan bestämt under barnets 
första år? Det första året är viktigt för barnets utveckling av den 
empatiska förmågan senare i livet. Trots det så är det sociala samspelet 
som sker i förskolan med både vuxna och med andra barn utanför 
familjen av betydelse för barns utveckling av flera sociala förmågor, 
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empati är en av dem. Rogers (1975) hävdar att den empatiska förmågan 
alltid kan förbättras och läras. Vilket stödjer tesen att den empatiska 
förmågan kan utvecklas och behöver få träning i förskolan oberoende av 
barnets uppväxtmiljö. 

6.1.2 I förskolan  
Utvecklingen fortsätter med rollekar när barnet har passerat cirka ett års 
ålder där barnet lär sig förstå världen men också samspel och läsa av 
varandra enligt pedagogerna.  Vilket  stöds av Engdahls (2011) forskning 
om små barns tidiga sociala liv.  Både pedagogerna och forskning av 
Engdahl (2011) visar på att barnet tidigt i förskolan har egenskaper till 
empatisk kompetens som behöver stödjas och uppmärksammas av 
förskolans lärare. Pedagogerna och forskarna talar om tidiga åldrar när 
barnet verkar kunna ta en annans perspektiv och visa på förmåga till 
empati. Tidigare forskning av Piaget (1971) tyder på att barn fram till 
fyra års ålder inte har någon kognitiv förmåga att  kunna ta någon annan 
människas perspektiv. Piaget (1971) hävdar att detta är på grund av barns 
egocentriska tänkande som är rådande under barnets tidiga år. Här är 
både forskning av Engdahl (2011) och erfarenheter från pedagoger som 
arbetet flera år med små barn i förskolan divergerande med Piagets 
(1971) teori. Barns brist på att kunna uttrycka vad de tänker med ord kan 
vara en av svårigheterna att undersöka vilken förmåga de kan ha eller 
inte ha i att förstå andras perspektiv och känsloliv. Pedagogerna hävdar 
under intervjun att  vid fem till sex års ålder kan barn ofta börja beskriva 
världen så att andra förstår att ta andras perspektiv och beskriva det. 
Vilket tyder på att förståelsen kan komma tidigare än språket i utveckling 
av empatisk förmåga. Martinovski (2007) visar även på detta i sin 
forskning att barns tidiga förståelse för andras känslouttryck och egna 
perspektiv föregår barnets förmåga att  uttrycka detta i ord. Barnet svarar 
ofta på känslouttryck hos andra med kroppsspråk och gester för att t.ex. 
trösta (Martinovski 2007). Vilket även är Engdahls (2011) slutsats i sin 
forskning kring barns tidiga sociala samvaro med andra barn. 
Pedagogerna som arbetat under inskolning berättade att barn tröstade 
andra ledsna barn med tröstande läten och klappar med mera. Vilket även 
stödjer teorin att barnet har en tidig förståelse för empati och är då inte 
fast i ett egocentriskt tänkande som Piaget (1971) hävdar. 

Pedagogerna berättar att de har erfarenheter av att barn har kunnat ta 
andras perspektiv men inte förstått att de behöver beskriva sitt egna 
perspektiv. När barnet kan göra detta har vi en riktig empatisk förmåga 
med ett tydligt ”jag” och ”du”. Raundalen (1997) skriver att för att 
empati ska ges behöver barnet ha kontakt med sina känslor. Vilket 
pedagogerna verkar styrka under intervjun angående vad de uppfattar 
som en riktig empatisk förmåga. Förskolan ska arbeta med barnets 
utveckling av den empatiska förmågan då den enligt flera forskare 
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behöver stöd för att utvecklas till en färdig förmåga. Holm (2001) skriver 
att  barnet behöver få möjlighet att  utveckla förmågan att  förstå att  andra 
har sitt eget perspektiv. Detta ska förskolan stödja barnet  i att kunna 
utveckla enligt Lpfö98 (Skolverket 2010). 

6.2 Arbetssätt för att stödja barnets utveckling av 
empati

6.2.1 Förebilder i det sociala samspelet
Läroplanen Lpfö98 (Skolverket 2010) tar upp begreppet empati då det 
beskriver vikten av att hjälpa utvecklingen av barnets förmåga för empati 
som ett led för att respektera människor med andra levnadssätt. 
Ruandalen (1996) tar upp  att pedagogerna i verksamheten ska använda 
sig själv som en förebild av den empatiska förmågan i kontakten med 
andra och på så sätt förmedla det till barnen. Pedagogerna som 
intervjuades delar samma uppfattning som Raundalen (1996) i detta fall 
genom att se sig själva som empatiska förebilder. Att  pedagogerna är 
medvetna om att de är förebilder för barnen även i utveckling av den 
empatiska förmågan speglar deras uppfattning att empati lärs socialt. Den 
sociala samvaron är tongivande för hur den empatiska förmågan 
utvecklas. Detta hävdar även det sociokulturella perspektivet vara 
tongivande i barnets utveckling och lärande. Hundeide (2006) beskriver 
att  det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i att  barn föds in 
i en social värld. Detta hävdar både forskare och pedagoger under 
intervjun överensstämmer med hur den empatiska förmågan lärs ut i 
förskoleåldern hos barn. Även Lpfö98 (Skolverket 2010) tar fasta vid den 
sociala utvecklingens betydelse då förskollärare i arbetet med 
barngruppen ska vara just förebilder i den värdegrund som ska förmedlas.  
Öhman (2010) tar även upp  att den vuxne är en viktig empatisk förebild 
och beskriver detta genom att använda termen att använda sig själv som 
ett verktyg i processen att barn lär sig prosocialt beteende. Processen står 
i fokus i Öhmans (1996, 2010) beskrivning om hur empati utvecklas 
vilket kan ses i beskrivningen som pedagogerna ger på situationer där 
processen och främst samtalet stå i fokus för lärandet. Den empatiska 
förmågan utvecklas i samspelet och pedagogerna är i sin tur viktiga 
förebilder. Däremot är det även viktigt att poängtera att detta samspel 
behöver uppmärksamhet och tid från pedagogernas sida. Att engagera sig 
i leken och vara närvarande som en av pedagogerna tog upp i intervjun, 
är ett  arbetssätt  att använda för att vara närvarande i barnens sociala 
samspel. Raundalen (1996) beskriver ett allmänt förhållningssätt i 
vardagen bidrar till utveckling av empati snarare än utefter en planerad 
aktivitet som Öhman (1996) förespråkar. Den empatiska förmågan 
behöver få träning men också uppmuntran enligt Hoffman (2000) och 
stöds av Rogers (1975) teorier om hur den empatiska förmågan 
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utvecklas. Raundalen (1996) beskriver att barnets sociala erfarenheter är 
centrala i utvecklingen av empati vilket pedagogerna också verkar anse 
när de var för sig uttrycker att uppmuntran samt beröm är viktigt. 

6.2.2 Rollspel
Pedagogerna ansåg att rollspel var användbart när barn skulle utveckla 
sin empatiska förmåga. Rasmusson & Erberth (2008) anser också att 
barnets känslomässiga utveckling utvecklas med estetikens olika uttryck. 
Goleman (1997) skriver att en förutsättning för den empatiska förmågan 
är självinsikt. Denna självinsikt kan enligt Sternudd (2000) nås genom 
estetiska uttrycksformer som pedagogiskt drama. Vilket  även 
pedagogerna uttrycker när de tar upp att genom att låta barnen spela upp 
rollspel som övning för den empatiska förmågan. Att arbeta med 
pedagogiskt drama kräver ett  fokuserat arbete från pedagogernas sida och 
bör bli något som arbetslaget arbetar kontinuerligt med och inte bara 
plockar fram när en konflikt ska hanteras (Sternudd 2000). Arbetet med 
att utveckla barnets empatiska förmåga kan också ses som ett  ämne som 
bör arbetas kontinuerligt  med för att uppnå effekt. Den empatiska 
förmågan är komplicerad, som en av pedagogerna tar upp  under intervjun 
och behöver få tid och hjälp av övningar för att utvecklas. Håkansson 
(2003) och Rogers (1975) hävdar att  den empatiska förmågan kan läras in 
hos barn samt förbättras genom träning. Träningen i detta fall som 
forskarna syftar till är fokuserad träning på empatiutveckling. 
Övningarna behöver alltså vara konkreta övningar där empati är i fokus. 
Speciellt  viktigt  är detta för de barn som behöver träna denna förmåga 
mer än andra. Öhman (1996) skriver att övningarna ska utgå ifrån det 
enskilda barnets behov och att en noggrann planering kring varje barn 
bör ske innan själva övningen. Detta pekar på att för att barns empatiska 
förmåga ska utvecklas behövs fokuserad träning, noggrant planerad av 
arbetslaget och över en längre tid. Att enbart låta barns sociala kompetens 
utvecklas i barnens fria lek utan närvaro av en vuxen är inte främjande 
för en ökad empatisk förmåga. Det gynnar de barn som redan i hemmet 
av sina vårdnadshavare eller föräldrar fått och får sin empatiska förmåga 
stödd i sin utveckling. De andra barnen i barngruppen blir här lämnade 
att själva klara det sociala samspelet.   

6.3 Framtida fördelar för barn genom stöd i 
utveckling av empati

6.3.1 Bättre relationer
Att öva den empatiska förmågan gärna tidigt  i livet gör att den blir bättre 
och lättare tillhands att använda. Då används den mer i vår sociala 
gemenskap och vårt sociala liv. Hoffman (2000) beskriver att  de 
empatiska känslorna motiverar människor att bry sig och ta hand om 
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andra. Pedagogerna uttryckte att när barn var empatiska hjälpte de gärna 
sina vänner i uppgifter. Vilket som en av pedagogerna uttryckte även 
hjälpte deras egen inlärning. Bättre inlärning på grund av en utvecklad 
empatisk förmåga har inte hittats stöd i forskningen om men kan vara ett 
nytt ämne för fortsatta studier. De empatiska känslorna om de får läras in 
tidigt, påverkar hur en människa uppfattar och behandlar sina sociala 
relationer (Hoffman 2000). Detta tog pedagogerna upp betydelsen av när 
det handlade om att skapa vänskapsband mellan barn. De barns som hade 
låg empatisk förmåga verkade enligt pedagogerna ha svårare att knyta 
vänskapsband då kompisens perspektiv aldrig eller sällan togs i 
beaktande av barnet i fråga. Enligt det sociokulturella perspektivet har de 
barn med lågt utvecklad empatisk förmåga påverkats av de kulturella 
tendenser som uppväxten i hemmet har medfört i barnets beteende 
(Hundeide 2006). Att då få övning i förskolan på att skapa bättre 
relationer inom den proximala utvecklingszonen enligt det 
sociokulturella perspektivet hjälper barnet till bättre social förmåga. 
Detta stödjer Hoffmans (2000) tes om att den empatiska förmågan 
påverkar våra sociala relationer och har en stor påverkan hur framtidens 
sociala relationer utvecklas och vilka sorts relationer som knyts.

6.4 Konsekvenser att inte stödja barns utveckling av 
empatisk förmåga

6.4.1 Mobbning
Granström (2010) skriver att  mobbning kan ha flera förklaringar men 
uppstår ofta vid bristfällig genomförande av läroplanens värdegrund och 
även bristande ledarskap från pedagogernas sida. Läroplanens 
värdegrund är den värdegrund som skolans sociala samvaro ska utgå 
ifrån (Skolverket 2010). Därför är det återigen av vikt att barnen får 
möjlighet att träna sin empatiska förmåga genom konkreta övningar där 
den värdegrund som läroplanen tar upp används i det pedagogiska arbetet 
kontinuerligt. Konsekvenserna att inte uppmärksamma eller stödja den 
empatiska förmågan kan enligt Granström (2010) och pedagogerna leda 
till mobbning som ger allvarliga konsekvenser för alla inblandade barn. 
Övning den empatiska förmågan kan ses som ett medel att förebygga 
mobbning på förskolan men även senare i skolåldern. Att öva små barns 
empatiska förmåga genom lekfulla övningar kan bli avgörande för vilken 
frekvens mobbning kommer finnas senare i barnens skolgång.

6.4.2 Social oförmåga
En pedagog under intervjun poängterade att alla barn inte är empatiska 
och att  de får svårigheter att få kompisar när de enbart tar hänsyn till sin 
egen vilja i leken. De behöver då få möjlighet att träna sin empatiska 
förmåga för att  i framtiden kunna knyta nya vänskapsband eller andra 
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sociala relationer som bygger på en ömsesidighet i relationen. Lpfö98 
(Skolverket 2010) skriver om att förskolan ska: 

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta 
konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och 
respektera varandra (Skolverket 2010, sida 9).

Här visar Lpfö98 på att om det är svårigheter i en barngrupp att  t.ex. ta 
varandras perspektiv eller bearbeta konflikterna på ett  konstruktivt sätt så 
ska förskolan arbeta med detta i barngruppen. Pedagogerna uttrycker att 
det kan orsaka problem i framtiden utan den empatiska förmågan i det 
sociala samspelet. Vid fråga under intervjun om vilka konsekvenser det 
får att  inte uppmuntra barnets empatiska förmåga svarar pedagogerna att 
den starke vinner i barngruppen och får bestämma lekens utformning.  
Även här har pedagogerna en viktig roll enligt  Lpfö98 (Skolverket 2010) 
att  förhindra att den typen av dominans sker genom att stödja barnens 
utveckling av sin empatiska förmåga. Aggressivt beteende och en 
oförmåga att  förstå andra i det sociala samspelet leder inte till goda 
sociala relationer utan till relationer där makt är drivmedlet i relationen 
(Granström 2010).

6.4.3 Utanförskap
Enligt pedagogerna kan en annan av konsekvenserna av barns bristande 
empatiska förmåga, bli att vissa barn kanske aldrig får vara med i leken och de 
stöts ut. Vilket också är en konsekvens som Granström (2010) tar upp  när 
skolans eller i detta fall förskolans värdegrund inte efterlevs av varken 
förskollärarna och inte heller i förlängningen av barnen. Pedagogerna nämner 
även att det inte är alla lärare som ser vad som händer i barngruppen och att det 
lätt sker mobbning bland barnen.   Lpfö98 påkallar vilken värdegrund som 
förskollärarna ska förmedla till barnen (Skolverket 2010). För att denna ska 
förmedlas behöver förskollärarna vara närvarande i barngruppen. Utan 
närvarande förskollärare eller pedagoger blir värdegrunden barnens uppgift att 
efterleva, vilket kan vara svårt när konfliktsituationer uppstår. Detta kan skapa 
utanförskap  hos vissa barn som av olika anledningar har svårt att hävda sig när 
andra barn får bestämma över barngruppen. Pedagogerna uttrycker att brist på 
den empatiska förmågan kan orsaka problem i framtiden i det sociala 
samspelet. Brist på empatisk förmåga hos vissa barn kan alltså enligt forskare 
och pedagogerna påverka möjligheten för andra barn att få delta i den sociala 
gemenskapen i barngruppen. 

6.5 Sammanfattning diskussion

Den empatiska förmågans utveckling och dess betydelse för barn har 
diskuterats fram med hjälp av de kvalitativa intervjuerna med 
pedagogerna och forskning gjord inom ämnet empati. Empati börjar läras 
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ut till det lilla spädbarnet redan i den första kontakten med föräldrarna. 
Under det första viktiga året så skapar barnet ett stabilt jag, vilket 
påverkas främst av det sociala klimatet i barnets hemmiljö. Barnet kan 
även lära sig eller förbättra sin empatiska förmåga i förskolan. Förskolan 
med dess pedagoger kan erbjuda flera övningar där barnets empati 
utvecklas. Övningarna behöver vara konkreta och välplanerade av 
förskollärarna och kan uttrycka sig genom rollspel, dockteater och t.ex. 
samtal kring barnens olika perspektiv. Förskollärarens allmänna 
förhållningssätt i vardagen där pedagogen är en förebild för barnen 
utanför den planerade verksamheten, påverkar barns utveckling av sin 
empatiska förmåga. De behöver få förebilder i hur empati används i 
vardagen, för själva kunna visa empati mot andra. Att ge barnen tid för 
utveckling och samspel med både sina förskollärare och kamrater är 
nödvändigt för att den komplexa förmågan till empati ska kunna få 
utvecklas. Barn har en tidig empatisk förmåga som inte alltid kan 
uttryckas i ord utan visas med barnens kroppsspråk och med gester hos 
barnet. Har barn en brist i den empatiska förmågan kan den tränas med 
fokuserat arbete från förskolans lärare. Om barn med bristande empati 
inte får öva sin empatiska förmåga kan det skapa problem med sociala 
relationer för dessa barn. Problem som mobbning kan uppstå i skolans 
senare år eller risk för utanförskap riktat mot något annat barn, eller för 
det barn som inte klarar av att  ha sociala relationer där empati är 
nödvändigt. Lpfö98 reviderad 2010 tar upp betydelsen av barns 
empatiska förmåga i flera strävansmål och även i målen kring vad 
förskolan ska uppnå gentemot barnen. Empati är viktigt i våra sociala 
relationer och behöver förmedlas till barnen genom att de vuxna i 
förskolan är empatiska förebilder. Det sociokulturella perspektivets 
synsätt är att barn utvecklas i sin sociala miljö och med kommunikation 
som redskap. Den empatiska förmågan utvecklas i den sociokulturella 
miljön i förskolan och i hemmet vilket är av betydelse för barnets 
fortsatta sociala liv. 

6.6 Konklusion

De resultat från intervjuerna som har kommit fram i examensarbetet kan 
användas till det praktiska pedagogiska arbetet i förskolan. Resultatet 
tyder på att ett fokuserat arbete till att hjälpa barnen utveckla sin 
empatiska förmåga kan göras med fördel enligt pedagogerna. Detta 
genom att  låta barnen arbete med pedagogiskt drama t.ex. genom rollspel 
där olika perspektiv får testat på ett lekfullt sätt, samtidigt som barnet får 
testa på att lösa konflikter tidigt. Barnet behöver goda empatiska 
förebilder vilket  förskollärarna ska vara för barnet. Förskollärarna är 
detta genom att uppmuntra barnen när de visar på empatisk förmåga i 
samspelet med andra barn och även ge barnen möjlighet att hjälpa till i 
förskolans vardag med t.ex. med enklare sysslor. Genom att göra detta 
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undviker man till viss del att barnen utvecklar en bristande empatisk 
förmåga som kan leda till mobbning och utanförskap hos barnet i fråga 
men även andra barn i förskolan. 

6.7 Förslag till fortsatta studier

Möjligheter till ny  forskning om barns empatiska förmåga, som kom 
fram under intervjuerna med pedagogerna, kan vara att  vidare studera de 
positiva tendenserna till bättre inlärning med en väl utvecklad empatisk 
förmåga. De hävdade att  empatin hos ett barn klart kunde påverka barnets 
inlärning. Ett möjligt forskningsområde är då relationen empatisk 
utveckling och utveckling av den kognitiva förmågan. Hur ser detta 
samband ut? Enligt pedagogerna är att lära sig att vänta på sin tur och att 
stötta en kompis positivt för den egna inlärningen. Att bjuda på sin 
kunskap till sin kompis hade stor påverkan på klimatet i klassrummet och 
med klara positiva konsekvenser för inlärningen för givaren av empati. 
Detta skulle vara ett intressant område att  forska kring om empatins 
utvidgade betydelse för barnets kognitiva förmågor. 

Ett annat möjligt forskningsområde är att utforska den empatiska 
förmågan satt i ett genusperspektiv. Yttrar eller uttrycks den empatiska 
förmågan på olika sätt beroende på personens könstillhörighet? Får barn 
olika möjlighet att utveckla empati om de är flickor eller pojkar? Detta 
vore ett intressant ämne att  utforska då det kan spegla en skillnad hur 
empati förmedlas till barnen av förskollärarna.   
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Bilagor

Intervjufrågor

Intervjufrågor efter Denscombes (2009) semistrukturerade intervjumetod 
som utgår från planerat  ämne med vissa frågor, där den intervjuade talar 
fritt kring frågorna och ämnena som följer här;

Hur tänker du kring begreppet empati? 
Förklara hur du menar!
Berätta hur du tänker när du säger…?

Hur lär man sig att vara en empatisk människa tycker du?
Anser du att man lär sig vara empatisk?
Berätta hur du menar!
Är det något som barn har naturligt?
Ge ett exempel...?

På vilket sätt behövs förmåga till empati i skolans vardag?
Förklara hur du menar när du säger att…?
Ge ett exempel!

Uppmuntras barns spontana känsla för empati i den fria leken? 
Om det görs, i så fall på vilket sätt? 
Ge några exempel på en situation?
Om det inte görs, berätta om hur du tänker kring det!

Berätta hur du ser på att arbeta med barns empatiska förmåga!
De små åldrarna?
De äldre som är på väg in i skolan? 
Ge exempel!

Arbetar du på något speciellt sätt idag med barns empatiska 
förmåga? 
Om ja, på vilket sätt?
Berätta om varför det sättet är bra?
Om nej, hur skulle du kunna göra detta?

Berätta om hur din egna empatiska förmåga som lärare används i 
undervisningen?
Berätta vad du menar när du säger...?

Behöver barn empatiska förebilder?
Om nej, förklara hur du tänker när du säger…?
Om ja, på vilket sätt? 

1



Ser du på dig själv som en empatisk förebild?
Berätta om en specifik situation där en empatisk förebild behövs?
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