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Sammanfattning 

Att vara empatisk innebär att vara medveten om andra människors känslor och att 

handla efter dessa. Vissa forskare anser att denna intelligens är medfödd, men att den 

som andra intelligenser måste tränas för att utvecklas (Smith 2006; Hoffman 2000) 

Enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket 2010) ska empatiarbete finnas med i 

den dagliga verksamheten, genom att arbetsmetoder som främjar förmåga till inlevelse 

och medkänsla med andra inkluderas.  

Syftet med arbetet är att undersöka hur förskolepersonal kan ta del av metoder som 

stöds av forskning, för att stärka och uppmuntra barns empatiska handlingar och 

utveckla dem. Flera forskare och författare anser att verksamma metoder i detta arbete 

är vuxnas närvaro och förhållningssätt, hur/att barn får använda känslor och blir 

bekräftade i dessa samt hur empatiska handlingar uppmärksammas i vardagen (Niss, 

Hindgren och Westin 2007; Öhman 2003). Genom att systematiskt tillämpa det 

väsentliga i sådana metoder i en småbarnsgrupp under sex månader, har jag följt och 

observerat vad de haft för inverkan på barnens empatiska förmåga.  

Observationerna i arbetet är uppdelade i två delar. Första delen visar exempel på 

spontana empatiska handlingar hos barnen. Dessa observationer har analyserats utifrån 

Hoffmans (2000) teorier om hur barn reagerar på empatisk nöd. Enligt Hoffman blandar 

barn i ett till tvåårsåldern ofta ihop andras oro med sin egen och tröstar med medel som 

lindrar den egna oron, vilket även mina observationer visat. Några av observationerna 

visar på en stegvis ökad empatisk förmåga, vilket enligt Hoffman sker när barnet 

anpassar sin handling efter andras behov. Den andra delen av observationerna, som 

visar på samspel barn- vuxen, har analyserats enligt Vygotskijs teorier om ”den 

närmaste utvecklingszonen” (Smidt 2010), vilken kan förklaras som ett stöd, ofta i 

dialog mellan vuxen och barn. Den vuxne eller mer kompetente hjälper barnet att 

komma vidare från sin aktuella prestationsnivå till den potentiella nivån. Mina 

observationer visar att; genom att förskolläraren i dessa situationer upprättar en dialog 

som förstärker de empatiska handlingarna, hjälper det barnet att senare återkoppla och 

reflektera över det som har hänt. En utvärdering i arbetslaget visar att metoderna som 

använts har haft en positiv inverkan på både arbetslaget och barngruppen.  

Nyckelord 

empati, empatisk förmåga, förhållningssätt, förskolan, förutsättningar, känslor 
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1. Inledning 

Den empatiska förmågan utvecklas speciellt mycket under det andra levnadsåret, då 

barnen börjar använda språket och utvecklar sin lek (Höjer 2007). Detta gör att 

förskolepersonalen bör ha goda förutsättningar att kunna utveckla och förstärka denna 

förmåga, med början redan hos de små barnen. Villkoren för att lyckas med detta arbete 

är att förskolepersonalen hittar de rätta verktygen. För att kunna genomföra detta krävs 

även ett stort engagemang. Förskolepersonalen måste rannsaka sig själva och få tid till 

samtal kring bemötande, attityder och värderingar. Om barnen ska ges möjlighet att 

utveckla den empatiska förmågan, som av många anses vara medfödd (Öhman 2003), 

måste de genom förskolepersonalens bemötande få uppleva att de är duktiga, värdefulla, 

delaktiga och respekterade.  

Jag har i mitt arbete valt att kalla oss som arbetar inom förskolan för förskolepersonal. 

Inom förskolan arbetar både barnskötare och förskollärare och ibland annan outbildad 

personal, men i det empatiskt stärkande arbetet bör alla vara aktiva oavsett titel. 

1.1 Vad säger förskolans styrdokument 

I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2010) står det att förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar: 

 öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 

 förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att 

hjälpa andra, 

 förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

eller funktionsnedsättning (sid.8). 

Enligt Lpfö 98 ska förskolan arbeta för att ta till vara barns förmåga till social 

handlingsberedskap och ansvarskänsla, samt utveckla dessa så att barnens förmågor för 

solidaritet och tolerans grundläggs.  Verksamheten ska inkludera arbetsmetoder som 

uppmuntrar och stärker barnens förmåga till inlevelse och medkänsla med andra, med 

syfte att utveckla barns förmåga att känna empati och omtanke. Omsorg om individens 

utveckling och välbefinnande ska prägla verksamheten. 
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I Skolverkets Allmänna råd (2012), som behandlar arbete mot diskriminering och 

kränkande behandling kan man läsa att: 

Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och 

kränkande behandling. De ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete 

för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och 

förhindra trakasserier och kränkande behandling (s.8)  

Förskolans personal ska kartlägga verksamheten och ha ett främjande arbetssätt som 

stärker verksamhetens förutsättningar för likabehandling, vilket dock inte betyder att de 

behöver utgå från identifierade problem i verksamheten. Däremot bör det förebyggande 

arbetet ta sikte på identifierade riskfaktorer och utgå ifrån dessa. Barnens ålder och den 

aktuella verksamheten bör tas i beaktande när det gäller både det främjande och det 

förebyggande arbetet (Skolverket 2012). I det förebyggande arbetet kan exempelvis 

följande ingå; 

 Se till att miljön i förskolan är överblickbar och underlättar kontakten mellan barn och personal. 

 Leka rollekar och träna empati med barn i förskolan (s.12). 

2. Bakgrund  

I detta avsnitt har jag undersökt vad forskare och författare har för syn på begreppet 

empati, samt vilka förutsättningar som anses användbara för att stärka barns empatiska 

förmåga. I den första delen tar jag upp bakgrunden till begreppet empati, samt 

skillnaden på empati och sympati. Andra delen berör forskning i ämnet, genom 

vetenskapliga artiklar, avhandlingar samt i litteratur. I den tredje delen har jag tittat på 

barns förutsättningar för empatisk utveckling och de följande delarna, fyra till sex, 

belyser hur vuxnas bemötande av barn kan påverka den empatiska utvecklingen genom 

förhållningssätt, uppmärksammande av empatiska handlingar samt genom att 

medvetandegöra olika känslor tillsammans med barnen. 

2:1 Begreppet empati  

Att vara empatisk innebär att vara medveten om andra människors känslor och att 

handla efter dessa. Empatibegreppet står även för inlevelse och medkänsla och kommer 

från grekiskans ”empatheia”, där em=in och pathos=känsla vilket blir ungefär 

inkännande. Den grekiskinspirerade termen myntades enligt Johansson (2004) av 
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Edward B. Titchener år 1909, som då överförde Theodor Lipps begrepp från 1897 

(”Einfühlung”, dvs. inlevelse), till engelskan. Trots att detta begrepp infördes för mer än 

hundra år sedan, har överraskande nog inte konsensus nåtts angående dess definition. Ett 

annat begrepp som ibland används i liknande sammanhang som empati och blandas 

ihop med empati är sympati. Sympati handlar enligt Höjer (2007) om att vara välvilligt 

inställd till någon eller hålla med om något. Sympatin visar sig inte i heller form av 

handling utan handlar mer om medkänsla. Till skillnad från empatin riktas den 

nödvändigtvis mot någons negativa upplevelser. Att känna glädje med andra utgör inte 

fall av sympati (Johansson 2004). 

I Nationalencyklopedin (NE) definieras ordet empati som;  

Att man kan leva sig in i och förstå hur en annan människa känner sig eller uppfatta vad 

hon eller han behöver. Empati är viktigt överallt där människor lever tillsammans. För att 

kunna känna empati måste man kunna förstå sina egna känslor och skilja på sina egna och 

andra människors känslor. Ett annat namn på empati är inlevelseförmåga. 

Nationalencyklopedins definition av begreppet sympati är; 

Känsla av varm uppskattning (av någon) (särskilt av egenskaper som vänlighet, pålitlighet, 

hjälpsamhet o.d.); välvillig förståelse (och ofta solidaritet). 

Empati innefattar enligt Öhman (1996) även att genom handling försöka göra någonting 

för att hjälpa någon. Handlingen är det som syns medan större delen av den empatiska 

processen pågår inom oss genom iakttagelser, tolkningar och utvärderingar av 

situationer. Empatiska handlingar kan visa sig genom omtänksamhet, 

samarbetsförmåga, hjälpsamhet, generositet samt gottgörande i olika situationer. Denna 

handlingskaraft bör dock inte förväxlas med medgörlighet eller snällhet. En empatisk 

handling kan även innefatta kraftfullt gränsdragande för ett barns agerande för att hindra 

det från att ”förlora ansiktet” inför andra eller hindra ett destruktivt agerande. För att ett 

barn inte p.g.a. ett negativt beteende ska riskera att hamna utanför i barngruppen, kan 

det av omtanke om barnet vara nödvändigt att handgripligen hindra barnet från att 

utföra sådana handlingar. Att handla empatiskt innebär i vissa situationer att förstå vad 

individens agerande beror på, men ändå påvisa hur detta påverkar omgivningen 

(Öhman 1996). 
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2:2 Vad säger forskningen? 

Adam Smith (2006) beskriver i sin artikel Cognitive empathy and emotional empathy in 

human behavior and evolution, vad empati anses vara enligt några olika forskare. Hollin 

(1994) anser empati vara ”möjligheten att se världen, inklusive sitt eget beteende, ur en 

annan persons synvinkel” (Smith 2006, s.3). Hogans (1969) beskrivning av empati är 

”att bygga upp en förståelse för en annan människas mentala tillstånd”(Smith 2006, s.3) 

och Eisenberg och Strayers (1987) syn på empati är ”en känslomässig reaktion som 

härrör från ett tidigare känslomässigt skick eller tillstånd och som överensstämmer med 

den andras känslomässiga tillstånd eller situation” (Smith 2006, s.3). Enligt Smith 

(2006) illustrerar dessa olika definitioner av empati, att termen hänvisar till två 

relaterade mänskliga förmågor; cognitive empathy (CE) och emotional empathy (EE). 

Enligt Smith kan dessa beskrivas som följer; CE- ökar den sociala funktionen och gör 

det möjligt för människor att förstå och förutse andras beteende när det gäller 

utmärkande drag av själsliga tillstånd. CE hjälper oss även att manipulera eller lura 

människor till vår egen fördel och gör det möjligt att inse om andra ljuger eller luras. 

Milstolpar vad det gäller barns utveckling av CE verkar inkludera gemensam 

uppmärksamhet, som uppstår först vid 9- 14 månaders ålder och tillskrivningen av falsk 

tro (false belief), vilket innebär att man börjar kunna skilja på sant och falskt, vid ca 4 

års ålder. EE- motiverar människor att uppföra sig osjälviskt mot anhöriga och 

kamrater, förutsatt att personen kan skilja på egna känslor och empatiska. Smith menar 

att detta verkar vara den fundamentala basen för den sociala sammanlänkningen mellan 

förälder och barn. EE kan också underlätta gruppsammanhållning. Redan en dag gamla 

bebisar verkar ha EE-känslighet, vilket kan visa sig genom att de kan börja gråta när 

någon annan bebis gråter. Smith (2006) anser att båda dessa komponenter bör finnas 

med om en handling ska vara empatisk.  

En svensk empatiforskare vid namn Jakob Håkansson (2006) tar i sin artikel, Empati: 

att uppleva främmande upplevelser, upp att de varierade uppfattningarna ovan gör att 

vad som kallas ”empati” väcker många frågor; 

Innebär det att man förstår den andre? Vad är det i så fall för typ av förståelse? Känner man 

vad den andre känner eller känner man en speciell känsla av medkänsla och medlidande? 

Behöver man ha haft en liknande erfarenhet för att förstå den andre? Innebär empati att man 

bryr sig om den andre? (s.8). 
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Mitt examensarbete, som jag valt att inrikta på barns empatiska förmåga, kan kopplas 

till frågorna i citatet ovan. Paul D Hastings och Carolyn Zahn- Waxler m.fl (2000) har 

studerat detta i sin artikel The Development of Concern for Others in Children With 

Behavior Problems. Där belyser de bl.a. att det kan finnas skillnad mellan pojkar och 

flickor och att flickor visar mer oro för andra än vad pojkar gör, från det första 

levnadsåret fram till puberteten. Dessutom har, hur barn svarar på andras nöd, visat sig 

vara individuellt och mycket varierat under de första två åren i livet.  

 Håkansson (2006) har i sin artikel fördjupat sig i Edith Steins (1917) fenomenologiska 

undersökning av begreppet empati. Håkansson har översatt empati som ”upplevelsen av 

främmande medvetande över huvudtaget, oberoende av vilket upplevande subjekt och 

vilket subjekt vars medvetande är upplevt”(s.16).   

Enligt Håkansson intresserade sig Stein snarare för hur vi får kunskap om och tar del av 

andras upplevelser, än om dessa verkligen finns eller om vi bryr oss om dem. Hennes 

antagande var, att när vi upplever vad andra människor upplever, så upplever vi dem 

inte bara som fysiska varelser som beter sig på olika sätt, utan som människor som 

upplever, tänker, känner och vill bestämda saker. Ofta ser vi detta direkt genom 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Stein urskilde empatiupplevelsen i tre olika nivåer; 

(1) att den andres upplevelse uppenbarar sig/ dyker upp framför mig som ett objekt, (2) den 

uppfyllda/ förverkligade explikationen av upplevelsen och (3) att den främmande 

upplevelsen uppenbarar sig på nytt, men nu mer klargjord och begriplig för mig än innan 

jag levt mig in i den Håkansson (2006,s.13). 

Den andra empatinivån beskrivs enligt Stein som att leva sig in i. Empatisören kommer 

att uppleva något som liknar det den andre personens upplever genom att dras in i den 

andres upplevelse. Enligt Håkansson (2006) verkar det som om Stein betraktar 

kännande som den centrala komponenten i empatisörens upplevande. Håkansson själv 

ser i samma artikel empati som en kombination av att empatisören känner den andres 

känsla och en speciell känsla. Till skillnad från litteraturen, där dessa positioner ställs 

mot varandra, ser han dem som en syntes av de två. Han förklarar det som att empati 

inte är en känsla på samma sätt som rädsla, ilska, sorg och glädje. Empati kan involvera 

vilken känsla som helst, men fokuserar på ett främmande subjekts situation i stället för 

på sin egen. ”Då den andre känner en egoistisk glädje, känner empatisören en altruistisk 
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glädje; då den andre känner en egoistisk ledsnad, känner empatisören en altruistisk 

ledsnad”( s.20) 

I översiktartikeln The role of emotionality and regulation in empathy-related 

responding av Eisenberg, Wentzel och Harris (1998) har författarna analyserat studier 

av vuxna och barn kopplade till empatisk förmåga. Ett exempel är ”The Empati 

Training Program”, som utvecklades som en metod för att minska aggressiva beteenden 

och förbättra barns empatiska förmåga hos barn i åk 3- 5. Här tränades olika färdigheter 

som att identifiera känslor, känna igen diskriminerande känslor i sig själv och andra 

samt utveckla förmågan att ta någon annans perspektiv, i olika pass under 10 veckor. 

Barn som deltog i denna studie visade mer prosocialt beteende än kontrollgruppen, det 

vill säga, de visade mer empati, omsorg och lyhördhet för andra.  

Något annat som framkom i ovan nämnda studie var att barn, i artikeln benämnda som 

sympatiska, verkade ha en högre kvalitet på den sociala funktionen. Det är troligt att 

sympatiskt beteende och socialt kompetent beteende delvis är resultat av barns förmåga 

att hantera sina känslor optimalt. Hastings och Zahn- Waxler (2000) beskriver i sin 

artikel att studier visat att socialt fungerande barn och icke socialt fungerande barn inte 

skiljer sig så mycket i förmågan att känna med andra i förskoleåldern. Däremot kan det 

visa sig högre upp i mellanstadieåldern, att icke socialt fungerande barn har lättare att 

göra överträdelser mot andra och har mindre förmåga att känna med andra. Dessa barn 

kan både sakna intresse och bortse från, eller vara känslokall mot andra i nöd. Samma 

författare anser att om lärare uppmärksammar, erkänner och delar situationer där någon 

är i ”nöd” öppnas barnens ögon för empati. Om barnet är den som orsakat situationen 

kan en ökad upphetsning fungera som negativ fysiologisk återkoppling, så att dessa 

beteenden eller skadliga handlingar inte fortsätter eller ökar.  

Mitt val av forskningsområde grundas på att det har varit svårt att finna publicerade 

studier kring just barns empatiska förmåga. Det område det saknas forskning kring 

anser jag främst vara de allra yngsta barnens förmåga att känna, visa och utveckla 

empati.  
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2:3 Förutsättningar för empatisk utveckling  

Den empatiska förmågan anses vara en medfödd intelligens. Historiskt har forskarna 

tvistat om det är arv eller miljön som styr den empatiska förmågan. Nu är dock allt fler 

eniga att mycket av denna förmåga finns nedärvd hos oss. Intelligensen är medfödd, 

men den måste tränas för att utvecklas. Detta framkommer i en intervju med Birgitta 

Kimber, i Dan Höjers bok Empati (2007). Enligt Höjer utvecklas den empatiska 

förmågan under goda omständigheter och hur det lilla barnet tas omhand har stor 

betydelse. Barnet måste tidigt uppleva omsorg och medkänsla för att kunna känna 

empati. Detta gör, enligt Öhman (2003), föräldrarna till de mest betydelsefulla 

personerna för barnens empatiska utveckling. Men alla vuxna som omger barnen har 

ansvar. Barnen påverkas av allt vi gör och allt vi säger, men även av allt vi inte gör och 

inte säger. Öhman betonar att alla som fostrar barn, förälder eller verksamma inom olika 

yrken, som kommer i kontakt med barn, har som största uppgift att hjälpa barnen 

utveckla sin inneboende empati. Det kan finnas brister i hemmiljön av olika skäl, vilket 

gör förskolans roll desto viktigare när det gäller att stärka de sociala och emotionella 

skyddsfaktorerna. 

 Även Gottberg (2007) belyser vikten av att ha tillgång till positiva förebilder även 

utanför familjen. Att ha en viktig vuxen i sin närhet, utanför den egna familjen, som kan 

ge god vägledning och som har ett stödjande förhållningssätt är en tillgång för alla barn, 

även de som växer upp i trygga miljöer. Enligt Öhman (2003) vidgas barnets nätverk av 

att lära känna andra vuxna, vilket också gör att barnet har fler förebilder att identifiera 

sig med. Hon beskriver vidare att i förskolan har barnen goda förutsättningar att 

utveckla språket och leken. Detta är nära sammanflätat med empatiutvecklingen. Att få 

tillgång till ett verbalt uttryckssätt är en god förutsättning för empati, och detta 

möjliggörs genom leken, där språket stimuleras med en otrolig intensitet. Leken är en 

arena för att få pröva och utveckla sin empatiska förmåga. Barnen kan ta sig tillfälle att 

pröva andra roller och leva sig in i andras situation. På detta sätt banar leken väg för den 

empatiska utvecklingen. Varje barn ges även möjlighet att utforska vilka förutsättningar 

som gäller för att vara tillsammans, genom att vistas i grupp. När barnens 

känslomässiga och intellektuella utveckling ökar avtar den tidigaste empatiska 

responsen och den reaktiva empatiförmågan behöver allt mer nyanserad stimulans för 

att utvecklas, enligt Öhman. Johansson (2001) beskriver arbetet med etik i förskolan 
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som en ständigt pågående process som måste bygga på pedagogers och barns specifika 

erfarenheter, på läroplanens värdegrund (Skolverket 2010) samt de konkreta 

sammanhang som förskolans specifika vardag erbjuder.  

2:4 Vuxnas förhållningssätt 

En viktig del i att bygga upp den empatiska förmågan hos barnen är hur 

förskolepersonalen förhåller sig gentemot varandra. Vilka empatiska förebilder är 

förskolepersonalen gentemot varandra och barnen i alla små vardagliga situationer? 

Barnen lär mer av hur vuxna gör än vad vuxna säger, så kallad medinlärning. Niss, 

Hindgren och Westin (2007) menar att: 

Genom våra attityder och vårt beteende är vi modeller för barnet: barnet tar efter det 

mönster som finns i de vuxnas samspel med barnen och med varandra (s.16).  

Det är också viktigt att vi vuxna försöker sätta ord på våra empatiska handlingar. 

Mycket av det empatiska engagemanget är osynligt för barnen, även om de får ett 

omsorgsfullt omhändertagande (Öhman 2003).  

2:5 Att uppmärksamma barns empatiska handlingar 

Enligt flera författare kan vuxna arbeta effektivt med att stärka barnens empatiska 

förmåga bara genom att lägga fokus på dessa handlingar. Att ha ett främjande 

förhållningsätt innebär att fokusera på det positiva som sker i verksamheten med 

barnen. Allt barnen gör för att hjälpa, trösta, bry sig om, bör uppmuntras ständigt. 

Maria-Pia Gottberg lyfter detta i sin bok Social och emotionell träning för alla barn 

(2007). 

För det finns där, bara vi är villiga att se det. De barn som vi upplever som allra ”struligast” 

gör faktiskt också positiva saker, och de gör det dessutom oftare än vi kanske tror. Det 

handlar alltså om att utnyttja de tillfällen som ges – att ta dem på bar gärning när de gör 

rätt! (s.77) 

Även Öhman (2003) delar Gottbergs uppfattning: 

Att sätta ord på och bekräfta det goda, göra det synligt och ge det en röst, så att det goda 

ges utrymme och växa och inte kvävs av tystnad eller ondska, är något som alla vuxna kan 

göra i sitt vardagliga möte med barnen. (s.10) 
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Får barnen ingen uppmärksamhet för önskvärda beteenden eller handlingar, så förstärks 

de inte utan blir mindre vanliga. Om vi inte uppmuntrar handlingskraften i barnens 

omsorgsförmåga, medkänsla och empati, utvecklas den inte. 

Barn vill bli bekräftade och ha uppmärksamhet, och märker de att ett visst beteende 

krävs för att få det så anpassar de sig. Det fungerar kanske inte direkt, utan kan ta lite 

tid. Att som förskolepersonal välja vilket beteende du riktar uppmärksamheten emot 

kallas selektivt seende. Vanan att uppmärksamma oönskade handlingar kan dock vara 

svår att bryta (Gottberg 2007). Men barnets självbild berikas om fokus riktas på att 

stödja det goda, vilket ger barnet en möjlighet att kanalisera och hantera sin ilska och 

vrede. Detta banar i sin tur vägen för barnet att hitta sin empatiska kompetens (Öhman 

2003). 

En annan person som styrker dessa åsikter är Birgitta Kimber, specialpedagog och 

psykoterapeut, i en intervju i UR:s programserie Samtal med: Livsviktigt! (2007). Även 

hon anser att fokus bör ligga på det positiva. Det vi vill att barnen ska göra mer av ska 

vi uppmärksamma. Då gör barnen mer av detta. ”Uppmärksammar vi det dåliga de gör, 

så gör de mer av det!” Kimber har bl.a. arbetat fram ett manualbaserat program SET 

(Social och Emotionell Träning) för barn och ungdomar. Hon har även skrivit boken 

SET i förskolan (2009) i vilken hon beskriver hur pedagoger kan arbeta med känslor 

genom sagor på olika nivå, anpassade efter barnens ålder.  

2:6 Att arbeta med känslor 

Att få uppleva olika känslor och få dessa bekräftade anses viktigt när det gäller att 

bygga upp den empatiska förmågan. Barn måste bli bekräftade i att få vara arg, men 

samtidigt lära sig hantera det på ett acceptabelt sätt. Det är aldrig okey att skada någon 

annan. Det är också viktigt att få förståelse för hur andra människor kan känna och 

varför. Att lära sig handskas med sina känslor är en viktig del i den empatiska 

processen. I början, innan barnet har ett utvecklat språk, kan det inte sätta ord på sina 

känslor, utan känslan sitter bara i kroppen. Det är då det är viktigt att omgivningen 

hjälper barnet att sätta ord på dessa kroppsliga reaktioner (Holm, 2001: Brodin & 

Hylander, 2010). En målsättning bör vara att varje barn får utveckla ett så stort 

känslomässigt register som möjligt, och att barnen ges tid att stanna i en känsla. Om vi 
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slätar över, skojar bort eller negligerar vad barnet känner, riskerar att vi frånta dem 

rätten till sina egna känslor. Detta skapar osäkerhet hos barnet som då inte vet vad det 

känner och om det är rätt eller ens okey att känna så (Gottberg 2007). De grundkänslor 

vi har, som man har funnit liknande uttryck för över hela världen och i olika kulturer är 

enligt författaren glad, ledsen, arg och rädd. Om, och på vilket sätt, känslorna uttrycks 

kan dock skilja. Detta är viktigt att beakta om det finns barn med annan etnisk bakgrund 

i barngruppen. 

Barn blir ofta berörda av när kamrater visar känslor så som vrede, smärta sorg och 

obehag. De stannar ofta upp i leken och tycks undra vad det är som hänt. Många barn 

agerar och frågar vuxna om situationen som uppstått. Vissa barn agerar mer aktivt, 

genom att t.ex. uppmärksamma vuxna på barn som gråter, söka kontakt och försöka 

trösta eller uppmuntra (Johansson 2010). Om en kamrat agerar oväntat eller på ett sätt 

som hen inte brukar i en situation, förstår barn att något kan vara på tok. Barnen iakttar 

då ofta den andre noga och visar både oro och intresse. Johansson anser det vara en 

pedagogisk utmaning att ta vara på dessa situationer. Att problematisera kring 

kamratens situation, uppmuntra och ta tillvara barnens intresse för vad som hänt och 

prata om vad som kan göras för att kamraten ska må bättre. Viktigast i detta arbete är att 

barnen tillåts och uppmuntras att reflektera över den andres situation, inte att barnen 

behöver veta vad som kan göras. Om pedagoger diskuterar tänkande kring känslor med 

barnen stimuleras utvecklingen av ömsesidigt tänkande. Frågor som: Hur kan vi hjälpa? 

Hur tror du det känns? Hur skulle du känna? Stimulerar barnen att pröva och ta reda 

på.(Öhman 2003). 

Ömsesidigt tänkande är en avancerad mental operation, som innebär att kunna växla 

position i sitt tänkande och förstå hur den andra tänker. Men vägen dit är lång. Det tar tid 

innan denna förmåga utvecklas och befästs. Många teoretiker, däribland Piaget; menar att 

först i 10- 12-årsåldern har barnet utvecklat den intellektuella kapacitet som krävs för att 

självständigt initiera och hantera sådana tankeoperationer (s. 234). 

Stimuleringen av denna förmåga kan dock inte vänta till dess, utan måste ständigt tränas 

om den ska utvecklas. 
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3. Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka vad forskare och författare anser vara väl 

fungerande metoder att använda i förskolan, för att stärka barns empatiska förmåga. I 

syftet ingår även att observera hur barn, i en småbarnsgrupp på en förskola, visar 

omtanke samt hur de svarar på införandet av några utvalda empatistärkande metoder. 

Jag har därför valt att fokusera på frågeställningarna: 

 Hur lever sig yngre barn in i andras situation och visar omsorg och empati? 

 Hur och genom vilka metoder kan yngre barns empatiska förmåga utvecklas och 

stärkas i förskolans verksamhet? 

4. Metod 

I följande avsnitt presenteras och motiveras mitt val av metod, deltagare och 

tillvägagångssätt samt hur jag bearbetat och analyserat mina insamlade data. 

4:1 Val av metod  

För att kartlägga den nuvarande sociala situationen bland barnen, bestämde jag mig för 

att som observationsmetod under hösten 2012, föra loggbok över empatiska, 

hjälpsamma och omtänksamma handlingar, som skedde spontant i barngruppen. 

Observationer brukar inom pedagogiken uppfattas som uppmärksamma iakttagelser, 

dvs. lärare försöker koncentrerat att observera något som är av pedagogisk betydelse 

(Bjørndal 2005). Det gäller att som observatör avgränsa sitt skrivande till just det man 

fokuserar på i kunskapssökandet (Rönnerman [red.] 2012). Det kan ses som en 

professionell färdighet kopplad till förskolepersonalens arbetsuppgifter. Observationens 

grundtanke är att den ska rätta till situationer som fungerar mindre bra, för att barnen 

ska få ett så bra lärande som möjligt. Mina loggboksanteckningar kan ses som 

observationer av den andra ordningen, eftersom jag observerade samtidigt som jag var 

en del av den pedagogiska situationen (Bjørndal). Loggboksskrivande i 

samhällsvetenskapliga sammanhang ligger nära, vad antropologerna kallar, ”thick 

descriptions.” 

Omfattande redogörelser för vad som skett i en social situation och vilken den omfattande 

kontexten är (Geetz 1973 citerad i Bjørndal 2005, s.61). 
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Loggboksskrivande kan enligt Bjørndal likna sådana ”fylliga beskrivningar”, eftersom 

de utförligt beskriver situationer som äger rum i yrkesvardagen. Mina 

loggboksanteckningar genomfördes inte systematiskt, utan när situationer uppstod, dels 

i min närvaro, men även genom muntlig och skriftlig information från övrig personal. 

Bjørndal anser att det kan vara en fördel att loggboken är ostrukturerad eftersom man då 

är öppen för att upptäcka saker man inte är helt medveten om eller som man inte tagit 

sig tid att fundera över. En nackdel enligt samma författare är att det kräver tid både till 

skrivande och senare reflektion. Att bearbeta allt insamlat material, så att mönstren i det 

som skrivits synliggörs, kräver både tid och energi.  

Jag delade kontinuerligt mina erfarenheter från loggboken med mina kollegor. Bjørndal 

(2005) beskriver nyttan av detta. Han menar att loggboken ska betraktas som ett privat 

dokument i utgångsläget, men; 

Det finns dock intressanta möjligheter med att använda loggboken som en utgångspunkt för 

en kollegial eller kollegabaserad utvärdering. En loggbok kan exempelvis vara en grund för 

grupphandledning kollegor emellan.(s.19) 

Samtidigt som jag förde loggbok, studerade jag litteratur, vetenskapliga artiklar samt 

avhandlingar i ämnet empati. Därefter sammanförde jag loggboksanteckningarna med 

vad som stod nedskrivet angående framforskade och i litteraturen beskrivna metoder, 

vad det gäller att stärka barns empatiska förmåga. Vi i personalgruppen bestämde oss 

för att pröva de metoder som ansågs effektfulla för att öka barns empatiska förmåga, i 

barngruppen. Vi införde detta under tre månader med start december 2012. För att 

kartlägga hur barnen svarade på dessa metoder, fortsatte jag skriva loggbok över 

situationer som handlade om empatiska/omtänksamma handlingar, då vi arbetade mer 

aktivt med dessa ”verktyg” i verksamheten.   

Min studie bygger på så kallad aktionsforskning (Bjørndal 2005).  Författaren 

uppmärksammar oss på att forskning i sin egen verksamhet ofta är av intuitiv art. ”Den 

uppvisar sällan de formella kännetecken som utmärker vetenskaplig forskning”(s.19). I 

Aktionsforskning i förskolan- trots att schemat är fullt (Lärarförbundet 2010) skriver 

Rönnerman att aktionsforskning utgår ifrån praktikerns frågor och observationer. Det är 

det som skiljer aktionsforskning från akademisk forskning. 
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Enligt Bjørndal är det sannolikt få praktiserande pedagoger som är i stånd eller har tid 

att i strikt vetenskaplig bemärkelse att ”forska” på sin egen praxis. Praktikern kan dock 

dra nytta av samhällsvetenskapliga metoder för att bättre kunna se och få förståelse av 

sin egen praxis. Även Stukàt (2011) belyser aktionsforskningens fördelar och nackdelar 

och menar att en fördel är att: forsningsresultatet omsätts i praktisk verksamhet och kan 

bidra till problemlösning och självutveckling i den undersökta gruppen. En nackdel är 

dock en oro för bristande objektivitet hos forskaren, eftersom denne har en nära relation 

till gruppen som undersöks. I Nylund, Sandback, Wilhelmsson och Rönnerman 

(Lärarförbundet 2010) beskriver Rönnerman aktionsforskning som olika steg i en 

process; planera- agera- observera- reflektera. Man vill undersöka något som man 

undrar över, planerar utifrån detta och följer aktiviteten genom att observera vad som 

händer. Observationerna analyseras sedan och arbetslaget diskuterar och reflekterar över 

vad som har skett. Dessa reflektioner och analyser ger upphov till nya frågor och så 

vidare. 

Att förhålla sig till vad forskningen säger, men samtidigt söka kunskap om hur det 

specifikt förhåller sig i den egna praktiken, är enligt Rönnerman (2004) vad 

aktionsforskning handlar om. Forskarens kunskaper möter praktikerns erfarenheter i  

en utmaning och strävan att nå aktionsforskningens syften (Lärarförbundet 2010). 

Forskningsresultatens problematik kanske inte uppenbarar sig i den egna praktiken, 

även om de kan vara bra att relatera till. Aktionsforskning kan även relateras till den 

vuxnes lärande. Den förbinder tänkandet om praktiken med handlandet i praktiken och 

handlar om att utveckla och förändra verksamheten. Samtidigt skaffar man sig kunskap 

om hur detta går till och på vilket sätt förändringen sker. Som praktiker får man genom 

detta arbete en bättre grund att arbeta utifrån. Man ställer själv frågorna och arbetar 

aktivt för en förändring – ett så kallat ”bottom-up”-perspektiv. Detta kan jämföras med 

ett ”top-down”- perspektiv, vilket i sin tur innebär att någon annan beslutar om vad som 

ska hända i verksamheten (Rönnerman 2004). Den stora frågan är hur de nya kunskaper 

som framkommer i aktionsforskningen tas tillvara? Införlivas nyvunna insikter eller 

återgår arbetslaget till att göra som det alltid gjort? ( Lärarförbundet 2010)  

Resultatet av en undersökning, som bygger på en studie av endast en barngrupp, kan 

inte användas i någon statistisk generalisering. Enligt Egerbladh och Tiller (1998) är 
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statistisk generalisering ovanligt, om undersökningen berör ett samspel (en grupp) av 

t.ex. lärare eller elever, som slumpvis hämtats ur en population. Om man däremot 

använder sig av teoretisk generalisering, kan resultatet med mer eller mindre säkerhet 

generaliseras till en liknande pedagogisk situation. Egerbladh och Tiller beskriver detta 

som en motsvarande pedagogisk kontext. Vilka kriterier den teoretiska generaliseringen 

har avgörs på logiska grunder och från fall till fall. I min studie utgörs de teoretiska 

grunderna bl.a. av barngruppens storlek, könsfördelning, närvaroantal, social bakgrund, 

etnisk tillhörighet samt personalens utbildning/ intresse för empatifrämjande arbete. 

4:2 Arbetsmetoder 

De ”verktyg” vi tillförde vår verksamhet under undersökningen bestod av tre delar 

(Öhman 2003; Gottberg 2007; Holm 2001; Brodin och Hylander): (1) vuxnas 

förhållningssätt, (2) positiv förstärkning vid empatiska, omtänksamma handlingar, samt 

(3) arbeta med olika känslor. Vi tänkte mer på hur vi förhöll oss gentemot varandra och 

gentemot barnen samt arbetade för ett positivt klimat på avdelningen. När vi såg 

omtänksamma, empatiska handlingar gick vi in och gav positiv förstärkning, samtidigt 

som vi uppmuntrade barnen till att utföra handlingar av omtänksamhet samt att hjälpa 

varandra. Vi försökte lägga fokus på handlingarna och inte på att barnen var ”duktiga”. 

Samtidigt fokuserade vi på att betona och bekräfta känslor i olika uppkomna situationer. 

4:3 Deltagare 

När jag började studera barngruppen bestod den av sexton barn fördelade på fem 

ettåringar, sex tvååringar och fem treåringar. Fördelningen könsmässigt var nio pojkar 

och sju flickor. Alla barnen hade liknande social bakgrund och inget barn hade annan 

etnisk tillhörighet.  

Under hösten bestod personalgruppen av två förskollärare (mig inräknad) samt en 

barnskötare. Jag hade då stort stöd i min studie eftersom de andra delade mitt intresse 

för detta arbete. Personalgruppen förändrades under undersökningen och det 

gemensamma intresset för empatiarbetet var större hos personalen under slutet av 

höstterminen än i början av vårterminen. Personalgruppen bestod under våren av en 

förskollärare (jag) samt en barnskötare och en outbildad poolvikarie. Barngruppens 
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sammansättning förändrades också i början av vårterminen. Den bestod då av 15 barn. 

Sex tvååringar och nio ettåringar fördelade på sju flickor och åtta pojkar.  

4:4 Tillvägagångssätt 

Innan min studie startades upp, tog jag del av de forskningsetiska regler som finns 

gällande liknande undersökningar (Vetenskapsrådet 2002). Eftersom min studie har 

skett inom ramen för ordinarie arbetstid och riktat in sig på min egen förskolegrupp, 

behövdes inget speciellt papper för samtycke lämnas ut till vårdnadshavare. Däremot 

har berörda informerats genom ett förklarande brev (se bilaga 1) om att studien utförs 

och i vilket syfte. Vårdnadshavarna informerades även om arbetet på ett föräldramöte 

och responsen var positiv. Efter att ha tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer, beslutade jag ge barnen i observationerna fingerade namn. Barnens ålder är i 

observationerna något detaljerad med år och månad, men eftersom undersökningen 

pågick under några månader och datum för observationstillfället inte framgår, anser jag 

att barnens identitet är skyddad. 

Loggboksanteckningar som fördes under studien har analyserats, dels utifrån vad 

forskningen och litteraturen påvisar vad det gäller empatisk förmåga, samt om man kan 

urskilja något mönster i hur små barn handlar i situationer av omtänksamhet. 

Loggboksanteckningarna har även utvärderats i syfte att uppmärksamma om de verktyg, 

för ökat empatiskt handlande som tillförts i verksamheten, har haft någon effekt. Enligt 

Rönnerman (2004) får man som lärare genom detta arbete en ökad beredskap att göra 

förändringar utifrån hur det faktiskt ser ut i verksamheten och inte enbart utifrån hur 

man antar att det förhåller sig. Detta kan skapa varaktigare förändringar eftersom 

observationerna bygger på erfarenhet ur den egna praktiken och inte på generella 

modeller för åtgärder. 

4.5 Analysverktyg  

Observationer av barnens spontana empatiska handlingar har analyserats med hjälp av 

Hoffmans (2000) teorier om barns handlande i ”empatiska nödlägen”. Han ser fem 

distinkta steg i hur barn svarar på andras nöd. Dessa steg hänger ihop genom att varje 

steg kombineras med vinsten från det tidigare steget. Det första steget (1) omfattar det 

svarande skriket från en nyfödd. Detta första tecken på empati kan ses hos barn i åldern 
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0-1 år, ofta redan hos 2-3 dagar gamla spädbarn, som kan reagera på skrik från ett annat 

spädbarn i närheten genom härmanden. Det andra steget (2) ”egocentric empahic 

distress” uppstår när barn svarar på oro som om de själva var oroliga, men där det 

särskiljs från (1) på det viset att det är mer än ett automatiskt svar på ett otrevligt ljud. I 

steg (2) är oron triggad och senare lindrad av uppkomsten och försvinnandet av någon 

annans oro. I Hoffmans steg (3) ”quasi- egoistic empathic distress” förstår barnet att 

någon annan är orolig men blandar ihop den andres oro med sin egen oro, Barnet 

närmar sig att känna vad den andre känner, men vet bara hur det tröstar den andre med 

medel som skulle lindra dess egen oro. Vid steg (4), ”veridical emphatic distress”, så 

har det skett stora framsteg när barnen, sent i sitt andra levnadsår, lär sig urskilja andras 

inre tillstånd från sitt eget. Barnet närmar sig att känna vad den andre känner, och börjar 

anpassa de valda medlen att trösta för att stämma in på den andres behov.  

När barnen nått steg (5), någon gång mellan 5 och 6 års ålder, så börjar de känna empati 

för den andres upplevelser bortom den närmaste situationen, i kontext av ett större 

livsmönster, till exempel någons kroniska sjukdom eller ekonomiska svårigheter osv. 

Barnen förstår nu att andra har liv som kan vara generellt ledsamma eller glada, och lär 

sig också att känna empati för en hel grupp istället för bara en individ.  

De situationer där jag själv varit aktiv genom dialog med barnen, har analyserats utifrån 

några av Vygotskijs teorier. I (Smidt 2010) används termen ”byggnadsställning” 

(scaffolding), vilket betyder stödstruktur. Barnet får hjälp att överbygga klyftan mellan 

vad det kan göra själv och vad det kan göra med hjälp av en vuxen eller annan 

kompetent person. Den mer erfarne hjälper novisen från att vara beroende till att vara 

mer oberoende. Jerome Bruner (1997b) använde denna term (byggnadsställning) som 

svar på Vygotskijs ”närmaste utvecklingszon”. Detta kan förklaras som ett stöd, ofta i 

form av en dialog mellan vuxen och barn. Denna dialog upprättas av den vuxne för att 

framväxten av barnets intrapsykologiska funktioner, det som händer hos barnet, ska 

maximeras. Enligt Vygotskij sker detta genom att utvecklingsprocesserna delas av 

barnet och den vuxne eller den mer kompetenta personen. Efter hand lär sig barnet att 

på egen hand ge gensvar till omvärlden. Internaliseringsprocessen ligger, enligt 

Vygotskij, till grund för detta. Barnet verkar ta in det lärande som har ägt rum i sitt 

medvetande och blir därmed medvetet om vad som lärts. Enligt Smidt (2010) innebär 
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detta att den vuxnes eller den mer kompetenta personens uppgift är att hjälpa barnet 

vidare från sin aktuella prestationsnivå till sin potentiella (vad barnet kan utföra med 

hjälp). Stödet ges genom ett steg i taget och kan liknas med en byggnadsställning  

som ger stöd ett tag men som sedan kan plockas bort. Den mer kompetente personen, 

som Vygotskij omnämner, behöver enligt honom inte alltid vara en vuxen. Denna 

person kan även vara ett annat barn, dock mer kompetent än det första, inom ett visst 

område.  Kamratundervisning eller tvåvägsundervisning är ett resultat av hans 

tankegångar och arbetet inom detta har visats positivt med såväl mycket små barn som 

äldre. Vygotskij studerade även minnet, förmågan att i tanken återkalla saker som redan 

inträffat. Han talade om yttre sociala processer (hur andra hjälper barnet att förstå en 

sak) samt inre psykologiska processer (hur barnet kan återkoppla till saker som tidigare 

hänt och reflektera över dessa). Vygotskij såg ett nära samband mellan dessa processer 

(Smidt 2010).   

5. Resultat 

Resultatdelen inleds med observationer av barns empatiska handlingar i situationer som 

uppkommit spontant, där man kan se hur barnen lever sig in i andras situation och visar 

omsorg och empati. Efter situationsbeskrivningarna följer en analys där jag beskriver 

min tolkning av det som skett, utifrån hur Hoffman (2000) ser på barns utveckling av 

den empatiska förmågan. Vidare följer några loggbokssituationer där jag själv är mer 

aktiv som vuxen och i dialoger uppmärksammar barnen på vad som händer i situationer 

med empatiskt handlande, genom att använda några av de arbetsmetoder arbetslaget 

använt under studien. Efter situationsbeskrivningarna kommer min tolkning av 

samspelet med hjälp av teorier från Vygotskij. Därefter följer det avslutande avsnittet i 

resultatdelen, där jag utvärderar responsen på metodarbetet och hur de metoder vi 

arbetat mer aktivt med under en period, påverkat barnens förmåga att handla mer 

empatiskt. Barnen har i situationerna fått fingerade namn och deras ålder beskrivs med 

hur många år: månader de var vid obsevationstillfället. 
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5.1 Observerade situationer med empatiska handlingar 

Situation1 

Kalle 1:2, har precis börjat på förskolan och har det lite jobbigt. Han gråter ofta och 

tycker inte om att vara där det är för många barn. Han har nyss börjat gå och tar sig inte 

fram så lätt. Den här förmiddagen är det ganska många barn och Kalle är ledsen. Ellen 

3:2 sitter tillsammans med en personal i soffan och lyssnar på saga. Efter en stund kan 

man se att Ellen har svårt att koncentrera sig på boken. Hon tittar hela tiden på Kalle  

och ser till slut tårögd ut.  

– Han vill nog ha nappen och trasan! utbrister hon plötsligt.  

Situation2 

Kalle 1:2 är ledsen ute på gården. Han har nyss lärt sig gå och har besvärligt att ta sig 

fram. Jag har burit honom en stund, men beslutar mig för att hämta skrindan i förrådet 

för att skjutsa honom i. Jag sätter ner Kalle i sandlådan med några andra barn och går 

till förrådet. När jag är på väg tillbaka från förrådet får jag se Oskar 1:10 sitta på huk 

framför Kalle som gråter. Jag stannar upp och studerar vad som händer. Oskar pratar 

med Kalle och försöker erbjuda honom en bil och en spade. Kalle tystnar och tittar 

förundrat på Oskar en stund, men börjar sedan gråta igen.  

Situation3 

Stina 2:1 och Lisa 1:2 får hjälp med avklädningen innanför dörren i hallen. Jag drar av 

överdragsbyxorna på Lisa. Under har hon blå strumpbyxor med prickar på. När jag 

hängt upp lite kläder ser jag att Stina stryker handen flera gånger över Lisas ben. 

 – Tycker du att hon har fina blå strumpbyxor? frågar jag. 

– Hon har sand där. Jag hjälper henne ta bort, svarar Stina. 

Situation 4 

Stina 2:5 blir inträngd i kojan och kan inte komma ut. När hon lyckats ta sig ut gråter 

hon hysteriskt. Hon sitter i knät på en av personalen och gråter och skriker; 

– Nallen! Nallen! Hon syftar på sin egen nalle som ligger ute i hallen i hennes fack. 

Personalen försöker trösta och lugna henne, men hon fortsätter gråta hysteriskt. 

– Nallen! Nallen! 
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Plötsligt kommer Olivia 1:8 med en av förskolans teddybjörnar och räcker fram den till 

Stina. Stina skriker då bara mer och slår bort den. 

Situation 5 

Det är dags för handtvätt före mellanmål. Några barn har redan börjat när jag kommer ut 

i tvättrummet. Jag ser då Anders 2:7 stå och försöka dra upp ärmarna på Kalles (1:7) 

tröja. När han är klar sträcker han sig till tvålautomaten, tar lite tvål på sin hand och för 

över den på Kalles ena hand. Han tar sedan Kalles händer i sina och gnider dem mot 

varandra. Kalle låter sig hjälpas utan protester. 

– Bubblor, säger Anders.  

Sedan för han Kalles händer till vattnet. Medan Kalle håller händerna under det 

rinnande vattnet, tar han en pappershandduk och försöker sedan hjälpa Kalle att torka 

händerna. 

I situation 1, reagerar Ellen på att Kalle är ledsen genom att först tappa 

uppmärksamheten på den bok som en förskolepersonal läser för henne. Hon visar att 

hon blir oroad genom att hela tiden titta på Kalle. Ellens ögon blir tårögda. Ellen förstår 

att oron är Kalles och inte hennes egen, men blandar ihop hans tillstånd med sitt eget 

och vill trösta på ett sätt som skulle lindra den oro som uppkommer i henne själv. När 

denna situation uppstod hade Ellen sedan en tid tillbaka, slutat med sin napp och trasa, 

vilka hon tidigare använt frekvent. Om man ser på barnens agerande utifrån Hoffmans 

(2000) teorier, visar Ellen i situation 1, att hon börjat ta sina första hjälpsamma steg till 

att hjälpa ett annat barn. Detta sker enligt Hoffman under andra levnadsåret och 

markerar starten på steg 3 i hans teori, ”quasi- egcentric- empathic distress” (sken-

egoistisk empatisk oro) vilket innebär att barn förstår att någon annan är orolig. Barnet 

blandar ihop den andres inre tillstånd med sitt eget, och tröstar den andre med medel 

som skulle lindra sin egen oro. 

Oskar, i situation 2, kan anses befinna sig i en liknande situation som Ellen i situation 1. 

Han hade, när situationen uppstod, en jobbig inskolning bakom sig, vilket kan innebära 

att han, när Kalle börjar gråta, förstår Kalles frustration över att bli lämnad men blandar 

ihop sina egna känslor med Kalles. Han försöker då trösta Kalle genom att erbjuda 

honom leksaker som han själv tycker om. Enligt Hoffman (2000) börjar dock barn, 
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under det andra levnadsåret, trösta sina syskon eller jämlikar genom beröring, att klappa 

eller komma med omtyckta saker till dem för att lindra deras upprördhet. Situationen 

kan även visa på att Oskar nått detta steg i Hoffmans utvecklingsteori, när han försöker 

erbjuda Kalle en bil och en spade för att lindra hans upprördhet. 

Om man ser till situation 3, vilken mer visar på omtanke än empati, visar Stina, när hon 

borstar bort sanden från Lisas ben, prov på vilja att hjälpa ett annat barn. Enligt 

Hoffman (2000) uppkommer sådana reaktioner/beteenden under det andra levnadsåret. 

Även här kan det vara en spegling av den egna viljan. Lisa har inte påvisat någon form 

av oro på grund av sanden på benet, utan Stina utför handlingen utifrån egna 

erfarenheter och ser det utifrån sina egna känslor, att hon själv inte skulle vilja ha sand 

på strumpbyxan. Enligt Hoffman dyker det även, i åldern 2-4 år, upp en primärt 

självcentrerad ömsesidighet av typen gentjänster, exempelvis åt de som ”förtjänar” det. 

Detta kan visa på att situationen kanske inte uppstått om barnet varit ett annat. 

Olivias handlande, i situation 4, när hon hämtar en nalle åt Stina som gråter och skriker, 

kan ses dels som ett svar på vad Stina faktiskt frågar efter: En nalle. Samtidigt kan det 

jämföras med steg 2 i Hoffmans teori, att hon på ett sätt svarar på Stinas alarmerande 

gråt, blir själv orolig och vill lindra denna gråt för att på så sätt lugna sig själv. Hon kan 

även tänkas handla utifrån en början på Hoffmans steg 4, nämligen genom att barn sent 

i sitt andra levnadsår, lär sig urskilja andras inre tillstånd från sitt eget. De närmar sig att 

kunna känna vad den andre känner och börjar anpassa de valda medlen att trösta för att 

stämma in på den andres behov. 

I situation 5, verkar Anders handla utifrån egna erfarenheter, när han hjälper Kalle att 

dra upp tröjärmarna, ta tvål och tvåla in hans händer. Kalle befinner sig inte i ”empatisk 

nöd”, men Anders har märkt att Kalle inte klarar handtvättssituationen på egen hand, 

genom att han studerat hur vuxna tidigare agerat i samma situation. Han kan, liksom 

Olivia i situationen 4, som kom med en nalle, ha påbörjat steg 4 enligt Hoffmans (2000) 

teori, nämligen att lärt sig urskilja andras inre tillstånd från sitt eget och därigenom 

uppmärksammat Kalles behov av hjälp. Även här får man ha i åtanke att situationen 

kunde ha sett olika ut ifall det handlat om ett annat barn, eftersom det enligt Hoffman 

uppstår en primärt självcentrerad ömsesidighet av typen gentjänster i ålders 2-4 år, där 

hjälp ges till de som förtjänar det. 
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I alla fem situationerna går att finna likheter med vad Hoffman (2000) anser vara barns 

utvecklingsfaser i, att handla i ”empatiska nödlägen”, under andra levnadsåret. Det är 

dock svårt att säga ifall något av de empatiskt handlande barnen i observationerna med 

säkerhet nått Hoffmans steg 4. Hans ”veridical emphatic distress”, innebär att barnen 

lärt sig urskilja andras inre tillstånd från sitt eget. De har också närmat sig att känna vad 

den andre känner och börjat anpassa de valda medlen att trösta för att stämma in på den 

andres behov.  Handlandet i situationerna kan också enbart vara en effekt av att försöka 

lindra sin egen oro. Barnens handlande i situation 3, när Stina borstar bort sand, och i 

situation 5, när Anders hjälper Kalle med handtvätten, skiljer sig dock från de andra på 

det viset att barnen som utför de empatiska handlingarna inte direkt har någon egen 

vinning. Enligt Hoffman uppstår dock inte helt icke-egoistisk generositet eller att dela 

med sig, genom igenkännande av andras behov, förrän vid c:a 6 års ålder.  

5:2 Observerade situationer i dialog med vuxen 

Situation1 

Det är blöjbytesdags före lunch. Ellen 3:2 och Stina 2:1 är i tvättrummet. Jag håller på 

att hjälpa barn av med kläder i hallen, men kan se flickorna. Ellen tar själv av sig sin 

blöja och kastar den i blöjhinken. Stina försöker ta av sig byxorna, men lyckas inte så 

bra. Ellen erbjuder hjälp och hon drar och drar i Stinas byxor som till slut åker av. 

Flickorna skrattar. Jag uppmärksammar från hallen att jag ser dem. 

– Vad bra att du kan hjälpa Stina eftersom jag hjälper barnen här i hallen!  

Sedan hjälper Ellen Stina av med blöjan. Ellen tar på sig en ny blöja själv, men ber mig 

hjälpa Stina på med sin. Jag uppmärksammar Ellen på vad det var bra att hon som kan, 

kunde hjälpa Stina av med byxorna och blöjan. Och vad glad Stina blev när hon fick 

hjälp. Jag uppmärksammar även Stina på vilken snäll och hjälpsam kompis Ellen är som 

hjälpte henne. När det är dags att byta blöja före mellanmål återkopplar Stina till 

situationen före lunch; 

- Ellen hjälpte mig med mina röda byxor, säger hon och ler stort.  

  Jag bekräftar och svarar; 

- Ja vilken snäll hjälpsam kompis Ellen är, och tänk vad glad du blev när hon hjälpte 

dig! Vad bra det är när man kan hjälpa varandra.  
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Situation 2 

Jag sitter på soffan i hallen med Olle 2:2, Karin 1:8 och Per 1:4 och tittar ut genom 

fönstret. Plötsligt gråter någon förtvivlat i lekrummet. Pontus 2:8 har ramlat och slagit 

sig. Barnen som sitter med mig i hallen reagerar på att han gråter. 

– Lessen, säger Karin. 

– Ja nu blev Pontus ledsen när han ramlade. Nu gör det ont på Pontus, bekräftar jag.  

Pontus har krupit upp i knät på en förskolepersonal som sitter på golvet i lekrummet, 

men han gråter fortfarande. Vi ser det ifrån soffan där vi sitter. 

– Kan vi trösta Pontus? Vad kan vi göra för att han ska bli glad igen? Kan vi ge honom 

en kram kanske? 

– Aa, bekräftar Karin, men sitter kvar på bänken. 

– Kan vi kanske ge honom en nalle? säger jag, men får ingen respons. 

Efter en liten stund förflyttar vi oss från hallen in i lekrummet där Pontus sitter i 

förskolepersonalens knä och snyftar fortfarande. Efter ett tag uppmärksammar jag att 

Olle, som varit med mig ute i hallen, står på soffan och pekar och säger; 

- Potu, Potu! 

Han pekar på en nalle som sitter i hyllan ovanför soffan och som han inte når. Jag ger 

honom nallen och han springer iväg till Pontus med den. Pontus ser mest överrumplad 

ut, men jag berättar att Olle ville ge honom nallen för att trösta, så att det skulle kännas 

bättre för honom. Efter en liten stund upphör gråten. Jag bekräftar Olle i hans handling 

som tröstande kompis och han ser mycket nöjd ut. 

Situation 3 

Den här situationen är en uppföljning på situation 4, i föregående del, där Stina slår bort 

nallen som Olivia försöker ge henne. Eftersom Stina var i affekt, gick det inte 

uppmärksamma henne på Olivias goda handling i den omedelbara situationen. När Stina 

fått sin egen nalle från facket och lugnat ner sig tog jag upp ämnet igen med henne. 

– När du var ledsen förut och ropade efter nallen, visste inte Olivia att det var din egen 

nalle du ville ha. Hon trodde nog att du ville ha vilken nalle som helst och var ju 

jättesnäll som kom med en nalle till dig. Hon ville nog trösta dig, så du skulle bli glad 

igen. 

– Men jag ville ha MIN nalle! 
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– Ja det förstår jag också, men det förstod inte Olivia. Hon ville bara göra bra och att du 

skulle bli glad. Det var väl jättesnällt av henne! 

– Jaa. 

I situation 1 kan Ellen i början, när hon hjälper Stina med hennes byxor, ses som den 

mer kompetente vägledaren och jag uppmuntrar och bekräftar henne i detta. Hon har 

tidigare erfarenhet av hur man tar av byxor och utför genom sitt handlande en form av 

kamratundervisning. Ellen inser dock sin begränsning när det kommer till att sätta på en 

ny blöja. Där får jag kliva in som den mer erfarne. Både när det gäller att sätta på en ny 

blöja samt att uppmärksamma flickorna på det positiva som skett i situationen och 

vilken bra kompis Ellen är när hon hjälper Stina av med byxorna. Jag uppmärksammar 

även flickorna på hur det kan kännas när man får hjälp; Man blir glad. Detta kan 

kopplas till Vygotskijs ”närmaste utvecklingszon”. En dialog mellan vuxen och barn 

som upprättas av den vuxne för att framväxten av barnets intrapsykologiska funktioner, 

det som händer hos barnet, ska maximeras (Smidt 2010). Stinas återkoppling till 

situationen några timmar efteråt, visar att hon förstått den sociala processen. När jag i 

den tidigare situationen, genom dialog, uppmärksammade henne på vad som faktiskt 

skedde, kopplar hon ihop denna med den inre psykologiska processen. Hon återkopplar 

till och reflekterar över situationen. 

När barnen som sitter i soffan i hallen tillsammans med mig, i situation 2, reagerar på 

Pontus gråt i det andra rummet, gör jag dem först uppmärksamma på vilken känsla det 

handlar om och varför den uppstått. Pontus är ledsen för han ramlade och det gjorde ont. 

Därefter delger jag dem min egen erfarenhet av hur man kan trösta någon som är ledsen, 

genom att komma med några förslag. Även i denna situation kan Vygotskijs ”närmaste 

utvecklingszon” eller Bruners ”byggnadsställning” kopplas till mitt handlande (Smidt 

2010). Genom en dialog ger jag barnen stöd i att utveckla en kunskap kring hur man kan 

trösta någon som är ledsen.  Först är responsen på min dialog i det närmaste obefintlig, 

medan vi sitter kvar på soffan i hallen. Efter en stund visar dock Olle att han kan koppla 

den sociala processen; att jag förmedlade olika alternativ för att trösta, till den 

psykologiska processen; hur han senare återkopplar till det jag sa. När vi lämnar hallen 

och går in i lekrummet, utför han den handling jag pratat om, genom att han vill ta ner 

en nalle från hyllan och ge till Pontus. Jag uppmärksammar både Olle och Pontus på det 
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positiva i situationen genom att upprätta en dialog kring Olles handling; att han vill 

trösta Pontus genom överlämnandet av nallen. Utvecklingsprocessen delas av mig och 

barnen, vilket enligt Vygotskij gör att barnens intrapsykologiska processer (vad som 

händer hos barnen) maximeras (Smidt 2010). Detta kan ses som en grund till att barnen 

så småningom på egen hand kan ge gensvar till omvärlden genom att visa omtanke och 

ge tröst.  

I min dialog med Stina, i situation 3, återkopplar jag till en tidigare situation efter att 

Stina lugnat ner sig. Genom att dela utvecklingsprocessen i en dialog med Stina och 

göra henne uppmärksam på att Olivias handling, när hon kom med en nalle, var god. 

Genom dialogen vill jag att Stina på egen hand lär sig ge gensvar på omvärldens 

handlingar och får förståelse för hur dessa kan te sig. Liksom i situation 1, när Stina 

återkopplar till hjälpen hon fick med byxorna och situation 2, när Olle återkopplar till 

mitt förslag på tröst, kan man i denna situation koppla samman den yttre sociala 

processen med den inre psykologiska processen.  Jag hjälper Stina att förstå att Olivias 

handling var god och Stina kan återkoppla till situationen och reflektera över denna.  

Alla tre situationerna kan relateras till Bruners term ”byggnadsställning” och Vygotskijs 

”närmaste utvecklingszon”. Den vuxne eller mer kompetente hjälper barnet att komma 

vidare från sin aktuella prestationsnivå till den potentiella nivån.   

5:3 Sammanfattade reflektioner av metodarbetet 

Vi i personalgruppen upplever att vi, efter att ha tillfört de olika ”verktygen”, som 

fokuserade på (1) vuxnas förhållningssätt, (2) positiv förstärkning vid empatiska, 

omtänksamma handlingar, samt (3) att bekräfta och arbeta med olika känslor, har ett 

positivare klimat både bland personal barn på avdelningen. Jag upplever att vi personal 

blivit mycket gladare när vi mer medvetet bemöter varandra på ett positivt sätt. Att glatt 

uppmärksamma att någon kommer på morgonen, gärna med en positiv komplimang har 

även påverkat barnen, som glatt välkomnar personalen och varje nytt barn med förälder 

som kommer under dagen. Speciellt roligt är att utomstående som kommit på tillfälliga 

besök, påpekat den positiva andan som finns på avdelningen.  

Efter att vi uppmuntrat barnen vid hjälpsamma handlingar har vi märkt en ökning av 

hjälpsamhet bland barnen. Detta är dock både på gott och ont, eftersom en del barn inte 
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alltid godtar att bli hjälpta av en kamrat. Vi har då arbetat mycket med att barnen måste 

fråga först ifall en kamrat vill ha hjälp. Den som inte vill ha hjälp uppmärksammas dock 

på att erbjudandet om hjälp är en god handling, även om kamraten inte vill ha hjälp för 

tillfället. Det mesta av hjälpsamheten riktas dock för det mesta mot de allra yngsta, som 

också ofta uppskattar hjälp från ett äldre barn. Barn som går in på det tredje året vill 

kunna väldigt mycket själv. Vi har upptäckt att det då kan vara svårt att ta hjälp från en 

kamrat som redan har lärt sig att ”göra själv”. Det kanske kan kännas lite som ett 

nederlag. Då kan det i vissa situationer kännas bättre att få hjälp av en vuxen.  

Att gå in i konflikter och jobba med positiv förstärkning har varit ett tufft arbete. Det 

kräver mycket att gå in i varje situation och försöka göra barnen medvetna om hur man 

bör handla på bästa sätt. Det finns fortfarande situationer som uppstår som snabbt 

överstökas genom tillsägelse till förövaren och tröst till den som är ledsen, men vi gör 

det mer ingående så ofta vi bara kan. Att få barnen att inse att förlåt inte bara är ett ord, 

utan att det hänger ihop med en gottgörande handling, är ett arbete som tar tid. Barn 

som är ledsna på en förövare, vill ofta inte ta emot en kram eller annan ömhetshandling 

i samma stund som de blivit utsatta. Ofta får förskolepersonalen i dessa situationer 

åkerkoppla till det som hänt efter en stund och då kan förövaren få ”göra” bra. Det är 

dock lätt att detta glöms bort, eftersom mycket händer i verksamheten hela tiden. Vi har 

märkt att i situationer där barnen tagit en leksak ifrån någon, som därmed blev ledsen, 

snabbt lärt sig att ett sätt att ”göra” bra igen är att ge tillbaka leksaken. Detta innebär 

dock inte att barnen slutat ta av varandra saker! Efter att vi pratat mycket om varför 

någon är ledsen och hur de kan ”göra” bra igen har jag upptäckt att fler barn är 

engagerade i situationer som uppstår. Många vill trösta och många uppmärksammar 

även oss vuxna på saker som kan påverka andra barn på ett negativt sätt; som om någon 

är snorig, behöver byta blöja, har tappat skon eller vanten, blivit knuffad eller har 

ramlat. Detta sker många gånger innan barnet ifråga har visat tecken på ”empatisk nöd”.  

Efter att vi metodiskt arbetat med att benämna och bekräfta känslor i olika situationer, 

märker vi att barnen som har ett språk, oftare använder dessa ord både när det handlar 

om dem själva och andra, i olika situationer som uppstår. Vi upplever även att barnen 

uppmärksammar oftare när någon är ledsen och även gör oss personal uppmärksamma 

på detta i större utsträckning. Barnen återkopplar oftare till tidigare situationer som hänt, 
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när någon varit ledsen eller arg av någon anledning. Trots att vi pratat mycket om olika 

känslor, med hjälp av bl.a. minspel och bilder, har vi upptäckt att barnen lättast tar 

intryck och påverkas av känslorna ledsen och arg.  

Eftersom personalgruppens sammansättning förändrades då vårterminen började, blev 

”verktygen” vi hade börjat tillföra, inte lika införlivade under några veckor. Det var 

svårt att få tid till att sätta in ny personal i arbetssättet i början av terminen, eftersom vi 

även hade nya inskolningar. Jag upplevde dock hela tiden ett stort intresse från de 

övriga i personalgruppen, vilket bl. a. visade sig i form av frågor om hur situationer som 

uppstod kunde lösas på bästa sätt. Jag försökte delge information från mina 

litteraturstudier, men tiden för detta var svår att hitta. Mina kollegor fick läsa 

bakgrunden i mitt arbete och detta ökande det gemensamma tänket kring empatiarbetet. 

Hur det empatiskt främjande arbetet framskrider har nu blivit en stående punkt vid våra 

möten för planering och reflektion.  

6.Diskussion  

Att synen på vad empati är och hur det uppkommer varierar, är något jag fått klart för 

mig genom att titta på den forskning som finns i ämnet. Empati är en känsla som 

definierats olika av forskare. Den skiljer sig från sympatin och jag skulle, efter studier i 

ämnet, definiera skillnaden som att sympati är en mer ytlig känsla av förståelse, som att 

tycka synd om eller känna medlidande, medan empatin handlar mer om inlevelse. Att 

känslomässigt sätta sig in i en annans situation och ofta även koppla denna känsla till en 

handling.  

Mitt arbete riktar in sig på förskolans roll när det gäller att stärka och utveckla denna 

förmåga, med inriktning på de yngsta barnen. Det har varit oerhört intressant att gå 

djupare in i situationer med barnen och sedan analysera dessa med hjälp av tidigare, 

framforskade teorier. Att forska på sin egen praxis innebär alltid att det kan vara svårt 

att vara objektiv och gå in i arbetet helt förutsättningslöst. Resultatet kan ha blivit ett 

annat om studierna gjorts på en för mig okänd barngrupp. Det finns dock 

omständigheter som omöjliggjorde detta eftersom jag arbetat och studerat parallellt. 

Eftersom mina loggboksanteckningar kan ses som observationer av den andra 

ordningen, då jag observerade samtidigt som jag var en del av den pedagogiska 
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situationen, medför detta att de anteckningar som skrevs ner i efterhand inte ger en helt 

exakt beskrivning av vad som sades och skedde i situationerna, utan beskriver i stora 

drag situationernas samspel med de empatiska handlingarna i fokus. Att videofilma kan 

vara att föredra när observatören själv är delaktig i det som observeras, men eftersom 

jag fångat spontana, oplanerade situationer kopplade till empati har den metoden inte 

varit användbar för mig. 

Väldigt få forskare har studerat just små barn och deras empatiska förmåga. En 

författare som har studerat etik och små barn är Johansson (2001) . Enligt författaren 

kan etik stå för hänsyn till sig själv och andra. Etikens värden handlar om hur barn 

uttrycker och erfar positivt och negativt, gott och ont, rätt och fel, i sina egna och i 

andras handlingar. Johansson (2001) anser att i en småbarnsgrupp ges såväl saker som 

samspel värden och detta påverkar barns etiska utveckling. Hon ser det som ett 

grundproblem i förskolan även om vuxna inte alltid ser och tar ställning till detta. Ett av 

de viktigaste fundamenten i förskolan är just spänningen mellan det individuella och det 

kollektiva. Om man ser till läroplanens intentioner (Skolverket, 2010) kan det, om 

förskolans personal inte griper in, reflekterar och skapar mål för dessa frågor, utvecklas 

oönskade värden och normer i barngruppen enligt samma författare. Om jag ser till min 

barngrupp har det väsentliga för oss varit att se över de värden som är centrala för våra 

små barn och hur vi kan stödja barnen i deras lärande i dessa frågor. Vi i vårt arbetslag 

ansåg att vi måste vara mer närvarande vuxna, för att kunna fånga de situationer som 

uppstår bland barnen, i det sociala samspel som sker i den dagliga verksamheten.  

I läroplanens mål när det gäller normer och värden ingår att utveckla barnens förmåga 

att leva sig in i andras situation samt en vilja att hjälpa andra. Dialogerna i mina 

observerade situationer kan kopplas till just detta. Detta stöds av Johansson (2001) som 

belyser vikten av att kollegor emellan diskuterar och analyserar läroplanens etiska 

värden. Vad betyder de för var och en och hur kan de gestaltas i vardagens olika 

sammanhang? Att reflektera över hur jag själv som förskolepersonal hanterar olika 

situationer är också nödvändigt enligt samma författare. Öhman (2003) betonar, liksom 

Johansson, vikten av reflektion kring förhållningssätt. Hon menar att om vi inte klargör 

dessa via kommentarer och i diskussioner, förblir värdena vi förmedlar osynliga och 

osagda. De viktiga etiska frågorna riskerar då att trängas undan av vardagsrutiner och 
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aktiviteter eller av ”nya” pedagogiska trender. En pedagog måste vara medveten om vad 

som styr egna handlingar för att över huvud taget ha en aning om hur dessa påverkar 

barnen. Didaktiskt sett är personalens agerande i olika situationer avgörande för hur 

barnen tillägnar sig kunskapen om empatiskt handlande. Skall barnen kunna tillägna sig 

denna kunskap måste förskolans personal utgå från samma grund. Verksamheten måste 

genomsyras av ett gemensamt synsätt.  

Vi i vårt arbetslag hade i stora drag pratat om förhållningssätt och hur vi skulle hantera 

olika situationer, men detta fungerade inte alltid. I stressade situationer utförs inte 

handlingar alltid som de bör. Viktigt är då att förskolepersonal tilldelas tid till 

reflektion, då situationer som inte fungerat så bra kan diskuteras. Ur didaktisk synvinkel 

är detta en viktig del i arbetet. Om arbetet med att stärka barns empatiska handlingar ska 

mynna ut i ett lärande, måste personalen få tid att diskutera vilka faktorer som påverkar 

barnen i denna lärandeprocess. Att som vuxen ta ansvar för att försöka förstå barns värd 

är också viktigt enligt Johansson. Att ta fasta på att aspekter som rättigheter, andras väl 

och makt är betydelsefulla för barn. Men även att även vara öppen för andra värden som 

kan uppstå i barngruppen. Jag återkommer här till hur viktigt det är att hela tiden 

samtala med barnen, även om de inte har ett eget språk. Att göra dem uppmärksamma 

på vad som sker i olika situationer, men även att som förskolepersonal vara 

uppmärksam på hur hierarkin i barngruppen ser ut och varför vissa situationer uppstår. 

Förskolebarnen kan sägas tillhöra en ”praxisgemenskap” (Smidt 2010). De kan 

identifieras som en grupp utifrån det som förenar dem – beteenden och principer som 

barnen anslutit sig till och som har utvecklats genom interaktion med varandra. Detta 

sker genom att de förs in i de roller, regler och vanor som förskolan har. Detta kan ske 

genom att använda medlemmarna som rollmodeller, genom dialoger, diskussioner eller 

deltagande i aktiviteter. Förskolepersonalen för ofta in barnen på gemensamhetens 

vanor. Enligt Smidt bör de då ha i åtanke att detta inte innebär att alla ”medlemmar” blir 

likadana. Varje barn behåller sin identitet och har med sig sin egen historia, 

förväntningar, känslor och behov samt kulturella habitus, med individuella och 

kollektiva vanor som är en produkt av landets historia. Detta medför att arbetet med att 

öka barnens empatiska förmåga inte alltid kan ske efter samma mall, utan metoderna 

kanske måste utformas olika. Vissa barn behöver mer stöd i detta arbete än andra. 
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Analysen av mina observationer av barnens empatiska handlingar, har genomförts med 

Hoffmans (2000) teorier om hur empati utvecklas. Dessa analyser tycker jag besvarar 

min första forskningsfråga om hur yngre barn lever sig in i andras situation och visar 

omsorg och empati. Som till exempel när Oskar, i situation 2, uppmärksammar att Kalle 

är ledsen och försöker trösta genom egen erfarenhet av tröst, eller när Anders visar 

omsorg, i situation 5,genom att hjälpa Kalle med handtvätten. Vissa delar av Hoffmans 

(2000) teorier ifrågasätts dock av författaren Eva Johansson (2001), vars bok belyser 

små barns etik. Hoffman anser att barn i två- till tre-årsåldern, kan börja ta en annans 

roll eller perspektiv för att på så sätt agera etiskt ”gott”. Hon ifrågasätter på vilka 

grunder små barn kan anses se världen precis lika som den andre personen gör och 

förstå den på samma sätt som den andre. Hur kan vi veta om detta är vad som ligger till 

grund när barn stödjer andra? Johansson anser att barn snarare strävar efter att förstå 

andra genom andras sätt att vara och agera, mer än att leva sig in i andras situation. När 

kamrater visar känslor, främst för smärta och sorg, talar detta till barnen, vilket gör att 

de ofta stannar upp i leken för att försöka förstå. Barn ”ser” den andres situation, sitt 

eget agerande och vad som sker med den andre, i ett nytt ljus. Hur den andra reagerar 

med handling, känslouttryck, ord och gester, är viktigt för denna förståelse. Efter vad 

jag märkte, i min egen barngrupp, var det ilska och sorg som var de känslor som barnen 

reagerade mest på. Beror detta på att dessa känslouttryck ofta är kraftiga, eller kan det 

bero på att dessa känslor ofta får mest uppmärksamhet? Johansson (2010) betonar 

vikten av att barnen bör få utveckla ett så stort känsloregister som möjligt vilket gör att 

uppmärksamheten bör öka även på andra känslor, vilket vi på vår avdelning tagit fasta 

på.  

Att använda positiv förstärkning vid omtänksamma, empatiska handlingar, vilket flera 

författare (Gottberg 2007; Öhman 2003) anser vara effektivt för att öka den empatiska 

förmågan, har på vår avdelning visat sig vara en fungerande metod. Att uppmärksamma 

det positiva och uppmuntra goda handlingar har hos oss visat sig öka barnens spontana 

handlingar när det gäller hjälpsamhet och omtanke. Barn vill ha uppmärksamhet och om 

vi ger dem det när de gör något bra istället för när de gör något dåligt, leder detta oftast 

till att det önskade beteende ökar hos barnet. Det är dock viktigt att reflektera över HUR 

man använder sig av denna positiva förstärkning. Bengt Söderhäll problematiserade 

denna fråga genom att peka på riskerna med beröm, i ett seminarium i kursen Ledarskap 
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för lärande den 6/10 2012. Vi talade mycket om olika sätt att bemöta barn. Vi rörde oss 

kring distinktionen mellan att bedöma och bemöta. Bengt ifrågasatte metoden att 

använda sig av beröm för att nå önskat beteende hos barn. Att barn genom denna metod 

kan börja förvänta sig mer beröm och om detta uteblir blir de missnöjda och känner sig 

kanske dåliga. Vi talade i stället om att bekräfta och att se barn som fullvärdiga, hela 

individer i stället. Detta behöver dock inte alltid ske med ord, utan kan även utföras via 

andra handlingar, som t.ex. blickar, kroppskontakt eller ett leende. Vi ställde även 

frågan: kan beröm vara skadligt? Bengt Söderhäll, gjorde oss uppmärksamma på 

riskerna med att slentrianmässigt säga ”bra” och att berömma. Vi berörde även frågan 

att det att en vuxen ansvarig förskollärare berömmer kan förstärka hierarkin bland 

barnen i gruppen, samtidigt som ett ”bra” mitt i steget, när den sociala situationen är 

positiv, inte alls behöver vara skadligt. Det är dock viktigt att barnet förstår vilken 

handling som ses som positiv, och varför. I vårt arbetslag har vi upplevt positiv 

förstärkning när barnen gör rätt, som en väl fungerande metod. Vi försöker dock tänka 

på att inte använda ordet duktig, utan i stället framhäva det positiva i en handling och 

vad den kan leda till. Men vi håller med om att denna bekräftelse även kan ske med 

blickar, kroppskontakt och minspel och måste inte alltid ske verbalt.       

Birgitta Kimber, specialpedagog och psykoterapeut, är också en förespråkare för positiv 

förstärkning när barnen gör rätt, vilket tidigare nämnts i mitt arbete. Hon är även 

grundaren till det manualbaserade programmet SET (Social och Emotionell Träning) för 

barn och ungdomar. Detta program har dock kritiserats från flera håll. Socialstyrelsen 

utredde bl.a. en anmälan mot programmet 2010, där det kritiserades för att övningarna 

förmedlas av lärare och inte av hälso- och sjukvårdpersonal. Detta trots att övningarna, 

enligt anmälaren, har inslag av gruppterapi och inte enbart av pedagogik (se bilaga 2).  

Trots att definitionen av begreppet empati varierar, finns några gemensamma nämnare 

som flera författare i ämnet tar upp i sina böcker (Öhman 2003; Gottberg 2007; Holm 

2001;Brodin och Hylander 2010), nämligen att använda positiv förstärkning när barnen 

visar empati och omtänksamhet, samt att låta dem uppleva olika känslor, få dem 

bekräftade och lära sig hantera dem. Jag anser att dessa metoder har visat sig vara 

verksamma i min barngrupp och att det gett resultat ganska omgående. Inte hos alla 

barn, men hos övervägande delar av gruppen. Men, som det står i bakgrunden till mitt 
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arbete, är det mycket som påverkar barnens förmåga till empati, redan från födseln. Och 

om det är så att empati är en medfödd intelligens, är det kanske som med alla andra 

intelligenser, att vissa har lättare att utveckla den förmågan mer än andra.  

Något annat som både forskare och författare verkar vara eniga om är hur viktiga 

närvarande, aktiva vuxna är, i det empatiska arbetet. Förskolepersonal bör inta rollen 

som viktiga vuxna, som ger god vägledning och som har ett stödjande förhållningssätt. 

Jag tror också att om man ser till Vygotskijs ”närmaste utvecklingszon” eller Bruners 

”byggnadsställning” (Smidt 2010), måste förskolans och skolans personal agera som 

detta stöd en bra bit upp i skolåldern. Stödet kanske kan plockas ner bitvis ibland och 

byggas på igen vid behov eftersom den empatiska förmågan, enligt Öhman (2003), inte 

blir klar en gång för alla, utan kan utvecklas och förfinas även i vuxen ålder.  

Värdegrundsmaterialet REDE är en metod att använda med lite äldre barn. Den består 

av övningar för barn i olika åldrar med syfte att stärka barns empatiska förmåga. 

Övningarna fokuserar på relationen mellan människa och djur och bygger på 

vetenskapliga grunder. Kerstin Malm (FD Etologi) svarar för researchen tillsammans 

med pedagog Dan Einarsson. De har på uppdrag av Djurskyddet Sverige utarbetat 

övningarna. Mini- REDE riktar sig till barn ett till fem år och är anpassat efter 

förskolans läroplan (Lpfö98, Skolverket 2010). Jag ser dock få av övningarna som 

användbara för de allra yngsta barnen utan språk, eftersom mycket bygger på att 

reflektera, ta ställning och uttrycka sin ståndpunkt. Bilderna som finns till olika 

övningar kan dock användas att prata kring. Jag har delgett denna metod till personalen 

på avdelningarna med barn tre till fem år, med hopp om att våra barn, när de byter 

avdelning, får möta nya metoder för att vidareutveckla sin empatiska förmåga.   

Att öka barns förmåga till omtanke, medkänsla och inlevelse i andras situation är en 

viktig del i värdegrundsarbetet. Det empatiska arbetet bör ses som en lärande på samma 

sätt som matematik och språkinlärning. Frågeställningar som: Vem ska lära sig? Hur? 

Vad? Med vem? och Varför? känns lika befogade i detta lärande som i alla andra. Det 

känns som om värdegrundsarbetet har fått stå tillbaka och att andra pedagogiska 

arbetsmetoder har fått ta större plats i förskolans verksamhet. Lärandeprocessen i detta 

arbete har i huvudsak handlat om att som närvarande vuxen i dialog uppmärksamma 

och vägleda barnen i situationer med empatiskt handlande. Jag anser att denna metod 
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varit en bra grund för att öka våra barns möjligheter att tillägna sig denna kunskap.  

Barnens lärande inom andra områden har också ökat något tack vare att stämningen i 

barngruppen förändrats och barnen har ökat viljan att hjälpa och lära varandra. Att som 

personal inom förskola få kontinuerlig kompetensutveckling inom området värdegrund, 

där empatin ingår, borde vara en självklarhet. Detta gäller även skolans personal, då vi i 

mitt arbetslag upplever att barnen ofta tappar mycket av den empatiska förmågan när de 

börjar i skolan. I skolan omges barnen i klasserna av färre vuxna än i barngrupperna i 

förskolan. Kan det vara en orsak till att goda handlingar inte alltid hinner 

uppmärksammas och lyftas? Detta har väckt tankar hos mig om vidare forskning inom 

området, med frågeställningarna:  

 Hur tar skolans personal vara på barns empatiska förmåga?  

 Skapar skolan utrymme för någon form av värdegrundsarbete vid 

schemaläggning? 

Att ge barnen en chans att vidareutveckla denna förmåga känns som en nödvändighet 

både i förskolan och i skolan om barnen ska lyckas nå målen inom området; Normer 

och värden. Och nås dessa mål, så att barnen utvecklar förmåga till hjälpsamhet, 

omtanke, samarbetsförmåga, generositet samt att göra bra när något blivit fel, ökar nog 

förutsättningarna för att nå läroplanernas övriga mål. 
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Bilaga 1 

 

Hej alla föräldrar på Lönnen! 

Som de flesta av Er nog redan vet, läser jag, samtidigt som jag arbetar, 

upp mina poäng för att få min förskollärarlegitimation. Under våren 

kommer jag att skriva mitt examensarbete, och har inriktat mig på barns 

empatiska förmåga och hur vi kan arbeta mer effektivt för att stärka och 

utveckla denna förmåga hos barnen. Jag har under augusti fört loggbok 

över spontana empatiska handlingar som jag sett mellan barnen. Vi i 

arbetslaget tänker under hösten använda oss av de framforskade metoder 

som finns, för att försöka stärka barnens empatiska förmåga och kartlägga 

effekten av dessa på barngruppen. Även detta arbete kommer att uppföljas 

genom observationer i loggboksform. Loggboksanteckningarna kommer 

delvis att användas i mitt arbete, men de barn som omnämns i olika 

situationer kommer vara helt anonyma och endast omnämnas med 

fingerade namn och ålder. 

Vi hoppas kunna hitta en effektiv arbetsform för detta och att det kommer 

gagna både gruppen och varje enskilt barn. 

Jag hoppas att Ni kommer märka effekten av detta arbete, och Ni kan när 

som helst fråga om det är något Ni funderar över.  

Hälsningar Tina Bäckhage 2012-09-10 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Bilaga 2 



 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


