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Studiens syfte var att beskriva hur förskollärare ser att deras empati kan komma 
till uttryck i samverkan med vårdnadshavare. Frågeställningarna löd: Hur 
beskriver förskollärare ett empatiskt förhållningssätt i mötet med 
vårdnadshavare, samt vilken betydelse tillskriver förskollärarna empatin i 
samverkan med vårdnadshavare? Resultatet bygger på en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer. Urvalet bestod av åtta förskollärare från fem olika 
förskolor. Via en tematisk analys fastställdes fem teman som avspeglade de svar 
som framkom. Resultatet visade att förskollärarna såg att empatin tog sig i 
uttryck genom ett empatiskt förhållningssätt innehållande lyssnande, 
perspektivtagande och förståelse. Förhållningssättet kännetecknades av en 
balanserad empatisk förmåga som gav upphov till personliga relationer med 
barnets bästa i centrum, innefattande tillit samt tydlig ansvarsfördelning. 
Empatins betydelse i samverkan med vårdnadshavare synliggjordes därmed. 
Resultatet visade även hur hinder för empati kan uppstå när det saknas 
förutsättningar i verksamheten för att agera empatiskt.   

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Genom olika medier exponeras vi allt mer för värdsliga kriser som innebär att människor 
måste ta ställning, reagera och agera. Förståelsen för andra kulturer, för skilda livsöden 
och för varandra, kräver empati och medmänsklighet. Empati innebär med andra ord att vi 
som människor känner känslor, kan tänka oss in i andra människors situation och därmed 
kan handla medkännande (Hilmarsson, 2018). Empati är en viktig förutsättning i 
samhället då den är av betydelse i alla relationer som växer fram i olika möten.   

Forskning i USA (Konrath, O’Brien & Hsing, 2011) har dock visat att empatin ser ut att 
sjunka bland unga vuxna. Stress för den egna individuella utvecklingen, inkomst och 
framgång bidrar helt enkelt till svårigheter att hinna med att bry sig om andra. Även 
Kinge (2015) pekar på denna ”skrämmande” utveckling genom att belysa att frånvaro av 
empati i dagens samhälle kan vara ett direkt resultat av den teknologiska tid vi lever i och 
där framtiden tycks bära med sig än mer av individualism snarare än det mänskliga 
samspelet. Bristande empati är något vi som både studenter och vårdnadshavare 
reflekterat över i förskolan, där vi upplevt hur mötet mellan vårdnadshavare och 
förskollärare många gånger känns distanserat och stundtals till och med problematiskt.  

Samverkan med vårdnadshavare ingår i förskollärarens uppdrag och förskolläraren ska 
enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) agera ansvarskännande i uppdraget. Hur 
förskolläraren tar sig an uppgiften görs beroende av den individuella yrkeskompetensen. 
Hilmarsson (2018) påtalar att empati bör vara en av de främsta färdigheterna för att kunna 
utöva ett professionellt arbete inom skolväsendet eftersom den utgör grunden i samspel 
och samverkan. Empati, förmågan att förstå känslor och humör hos den vi möter samt 
kunna omvandla den kunskapen till goda möjligheter för att skapa en relation utgör 
därmed viktiga aspekter i förskolläraryrket. Då en väl fungerande föräldrasamverkan i 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) lyfts fram som av stor vikt för barnens 
möjligheter att utvecklas rikt och mångsidigt, ser vi det som betydelsefullt att studera 
empati närmre utifrån det samverkansuppdrag som förskolan och förskolläraren har.   

Forskning som studerar förskollärarens uppfattning om empatins betydelse inom 
samverkan med vårdnadshavare upplevs dessutom vara begränsad. Däremot har vi under 
utbildningens gång kommit i kontakt med en mängd litteratur och forskning som 
påvisar vikten av samverkan för förskolans kvalitét och barns utveckling. En samverkan 
som med andra ord bidrar till förskolans förändrings- och förbättringsarbete. Som 
blivande förskollärare väljer vi att studera fenomenet empati ur ett förskollärarperspektiv 
för att förbereda oss för vår framtida yrkesroll samt möjliggöra för en djupare förståelse 
för fenomenets betydelse i den professionella samverkan med vårdnadshavare.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva hur förskollärare ser att deras empati kan komma till 
uttryck i samverkan med vårdnadshavare.   
 	

• Hur beskriver förskollärare ett empatiskt förhållningssätt i mötet med 
vårdnadshavare?   

• Vilken betydelse tillskriver förskollärare empatin i samverkan med 
vårdnadshavare?   
 

1.2 Disposition    

Studien inleds med ett avsnitt där vi redogör för bakgrunden till studien, här presenteras 
litteratur och tidigare forskning för att etablera en vidare förståelse för begreppen empati, 
goda samarbeten och samverkan med vårdnadshavare samt en koppling dessa emellan. 
Därefter följer ett avsnitt som behandlar studiens teoretiska utgångspunkt, vilken ligger till 
grund för analys och den avslutande diskussionen. Efterföljande avsnitt synliggör valet av 
datainsamlingsmetod samt dess utförande, hur urvalet av respondenter skett samt 
intervjuernas genomförande. Avsnittet fortsätter med att beskriva studiens 
dataanalysmetod och avslutas med att redogöra för vilka etiska aspekter som tagits i 
beaktande samt hur kvalitetskriterier uppfylls. Avsnittet därefter presenterar de resultat 
som framkommit via datainsamlingen, sedan följer ett avsnitt där resultatet analyseras mot 
teori, litteratur samt tidigare forskning. Studien avslutas med en diskussion kring metod 
och resultat, en redogörelse för studiens betydelse för yrkesrollen samt förslag på vidare 
forskning.    

 

2 Bakgrund     

Nedanstående avsnitt inleds med en beskrivning av begreppet empati, följt av en 
uppdragsbeskrivning samt en presentation av tidigare forskning. Avslutningsvis, under 
rubriken Teoretiska utgångspunkter, presenteras den teori som studiens resultat 
analyserats via.   

 

2.1 Begreppet empati   

Empati är ett mångfacetterat begrepp, forskning kring begreppets teoretiska och praktiska 
betydelse är inte fastslaget men har rönt ett stort intresse där forskare löpande söker 
nyfunnen kunskap. Ordet empati härstammar från grekiskan där en sammansättning av 
en/em och pathos översatt till svenska står för in-känsla, inlevelse eller inkännande 
(Bohlin, 2013). Empati anses av Hilmarsson (2018) och Holm (2013) omfatta åtminstone 
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tre olika delar: en känslomässig respons på en annan persons känslor, en tankemässig 
bedömning samt ett handlande baserat på avsikten att förmedla förståelsen. 

Bohlin (2013) delar in begreppet empati i två delar, en kognitiv empati som berör 
förmågan att förstå sig på någon annan genom att inta dennes perspektiv samt en affektiv 
empati som innebär en mer emotionell empati där prosociala känslor leder till förmågan 
att dela den andres känslor i olika situationer. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 
synliggörs Bohlins (2013) definition, då empati skrivs fram som medkänsla samt förståelse 
för andra. Däremot saknas den beskrivning av empati som Hilmarsson (2018) och Holm 
(2013) relaterar till det handlande som följer medkännandet och förståelsen.  

Sammantaget innebär dessa förmågor att empati är något som uppstår i mötet. När vi 
möter en annan människa uppkommer en slags känslosmitta, benämns även som 
emotionell smitta, som omedvetet sprider känslor som får människan att både reagera och 
agera. Som yrkesutövare krävs en medvetenhet om känslosmittans betydelse för att kunna 
finna en känslomässig balans för att handlandet ska resultera i bästa möjliga samarbete. 
Att känna in för lite respektive för mycket kan försämra möjligheten att bemöta den andre 
empatiskt (Hilmarsson, 2018). Kinge (2015) poängterar dock, hur empatin i samhället 
tycks minska till förmån för individualismen. Hon vill dessutom mena att mindre tid inom 
pedagogiskt arbete läggs på empati i och med ökade krav på effektivitet samt ökat fokus på 
mer mätbara resultat varpå hon lyfter betydelsen av att tillämpa empati i förskolans 
verksamhet. 

 

2.2 Empati i det professionella samspelet   

Begreppet professionell åsyftar i studien till att det finns en yrkesmässig kunskap som 
erhållits via utbildning samt att den professionelle via sin yrkesprofession får lön för utfört 
arbete. Hilmarsson (2018) lyfter fram hur empati blir ett verktyg för att etablera 
produktiva och professionella samarbeten samt påvisar empatins funktion i bland annat 
skolans värld i mötet mellan lärare och elev. Med samtal i fokus beskrivs hur den 
professionella genom ett empatiskt förhållningssätt kan lägga grunden för att upprätthålla 
en hållbar relation. Hilmarsson (2018) tar emellertid mest stöd i vård- och 
omsorgsforskning i vilken han noterat empatins positiva inverkan på samarbeten. Sonnby-
Borgström (2013) menar på ett liknande vis att empatins funktion inom vård och omsorg 
bidrar till förståelsen av den andra människans behov, vilket ger upphov till ett anpassat 
handlande som resulterar i en produktiv samverkan. Både Hilmarsson (2018) och Sonnby-
Borgström (2013) anser därmed att arbetet med empati i möten inom vården är av stor vikt 
då det resulterar i att skapa förändring och förbättring både för individen och 
organisationen. Något Hilmarsson (2018) även kopplar samman med utbildningsyrket 
med fokus på det empatiska mötet mellan lärare och elev.   

Kinge (2015) väljer i sin tur att använda sig av uttrycket dialogisk process och menar att 
det är den professionella som bör skapa ett klimat som möjliggör för att låta det empatiska 
mötet ta tid och närvaro i anspråk.  Ansvaret i samverkan med vårdnadshavare tillskrivs 
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även av Jensen och Jensen (2008) förskolläraren som med sin yrkeskunskap innehar 
makten att styra samarbetet. Att vara äkta och genuin genom ett empatiskt förhållningssätt 
skriver Kinge (2015) fram som viktiga förutsättningar för att skapa tilltro i relationen. Hon 
ser dock inte på empati som en metod då hon belyser risker med att utöva metoder som 
indirekt ska leda till positiva resultat då det riskerar medföra bemötande och handlingar 
vilka båda kan uppfattas samt anses klichéliknande och oäkta utan genuin närvaro (a.a.).    

Vikten av självkännedom förs fram av Holm (2013) som ett av kraven för att kunna 
uttrycka empati i sitt professionella förhållningssätt. Självkännedom resulterar i kunskap 
om sina egna behov och känslor vilket mynnar ut i ett kontrollerat handlande av dessa i 
mötet med andra. Vidare redogör hon för vilka faktorer som upplevs påverka amatörer 
respektive professionellas förhållningssätt. Skillnaden är att amatörerna påverkas av en 
känsla av isolering samt avsaknaden av bekräftelse i mötet, medan de professionella 
upplever känslan av att inte räcka till samt mängden av olika krav som ett hinder för en 
professionalism. Detta innebär enligt Holm (2013) ett krav på yrkeskompetens samt 
vetskapen om yrkesrollens innebörd. Professionell likställs inte med att vara opersonlig 
poängterar Holm (2013) och menar vidare att missförståndet mellan begreppen privat och 
personlig är en av anledningarna till osäkerheten kring ett professionellt förhållningssätt. 
Hon förklarar sedan begreppen privat med att agera affektivt utan eftertanke och personlig 
med att agera med en närvaro och visa genuint intresse för att på så vis särskilja dem åt. 
Den sistnämnda anses av Holm (2013) lite mer besvärligt att inta.   

 

2.3 Samverkan med vårdnadshavare    

Bohlin (2013) anser att empati är nödvändigt i både vardagsliv och yrkesliv för att som 
människa kunna fungera i olika sociala sammanhang. Han menar vidare att det därav finns 
ett stort forskningsintresse inom flera olika områden där forskare studerar empatins 
betydelse i mellanmänskliga möten. Inom yrken som vård och utbildning ses den 
empatiska förmågan som av stor vikt för att kunna erbjuda ett adekvat bemötande. Ett av 
förskollärarens uppdrag enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) är att samverka 
med vårdnadshavare, vilket då kan kopplas till betydelsen av empati inom 
förskolläraryrket som dagligen kräver den mänskliga relationen. Även Höjer (2007) visar 
att empati är ett viktigt begrepp inom förskola och skola genom att belysa empati utifrån 
förskollärare och vårdnadshavares perspektiv som en viktig grundsten för att kunna bygga 
relationer mellan både vuxna och barn i förskolans verksamhet.   

Maktförhållandet i förskolan idag är under förändring, på flera olika sätt, vilket gör att 
förskolläraren måste utveckla nya kompetenser för att kunna möta dessa (Jensen & 
Jensen, 2008). Förutom att vårdnadshavare själva kan välja mellan olika förskolor som 
deras barn kan gå på, förväntas de ta mer plats och ges mer utrymme i förskolans 
verksamhet. Samarbetet mellan vårdnadshavaren och förskolläraren syftar då till det 
gemensamma målet att utveckla förskolan som instans för lärande och utveckling. Vidare 
lyfter Jensen och Jensen (2008) tre kompetensområden för arbetet med samverkan med 
vårdnadshavare: relationsbyggande, gränssättande samt egen reflektion. Empatins 
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funktion i förhållande till samverkan skrivs dock inte fram i ren mening men de belyser 
vikten av en väl fungerande samverkan med vårdnadshavare som kräver professionalism 
inom yrket 

Jonsdottir och Nyberg (2013) betonar hur samarbetet med vårdnadshavare till stor del 
bygger på den vardagliga relationen där handlandet styrs av samhälleliga och personliga 
förväntningar. Samtalet är därför av stor betydelse när både rollen som förskollärare och 
rollen som förälder påverkas i en positiv riktning när en trygg, tillitsfull relation skapas. De 
lyfter vidare hur det övergripande syftet med en god samverkan med vårdnadshavare 
handlar om barnets bästa i slutändan och vidhåller att trygghetsaspekten är en stor och 
betydande del av en fungerande samverkan. Via den trygghet vårdnadshavare erfar skapas 
en tillit vilket gynnar förutsättningar för barnen att lära och utvecklas (a.a.).   

 

2.4 Tidigare forskning   

Avsnittet inleds med en redogörelse för det empatiska förhållningssättet, följt av empatins 
plats i dagens samhälle, därefter beskrivs amerikanska förskollärares syn på empati ur ett 
professionsperspektiv. Vidare redovisas det för kännetecken och premisser inom 
samverkan med vårdnadshavare följt av hur stress i denna samverkan påverkar empatin. 
Avsnittet avslutas med strategier för bibehållen empati i ansträngda mänskliga möten som 
i förskolans arena kan relateras till relationen med barnens vårdnadshavare. 

 

2.4.1 Empatiskt förhållningssätt  

Håkansson (2003) presenterar i sin avhandling tre olika studier om empati som han utfört 
för att söka svar på vad som kan beskriva upplevelsen av empati. Studierna bestod av en 
kombination av både kvalitativ och kvantitativ datainsamling. Både den som förväntades 
inta empati för den andra samt den som beskrivs som målet för empatin studerades för att 
finna gemensamma nämnare som skulle kunna påvisa vilka komponenter som behövs för 
att kunna uttrycka äkta empati för en annan människa. Resultatet tyder på att empati ofta 
frammanas i situationer som på ett eller annat vis är svåra för den ena parten eller där 
dessa svårigheter kommer fram i samtalet.   

Håkanssons (2003) slutsats av de olika studierna visar att det finns olika beståndsdelar 
som måste finnas med i ett empatiskt förhållningssätt, 1) att känna igen sig, 2) att bry sig 
om, 3) känna någon annans känsla samt 4) förståelse. En genuin förståelse för en annan 
person handlar enligt Håkansson (2003) om att känna igen sig i en persons situation 
genom sina egna erfarenheter och därför kunna förstå den andre, att bry sig om den andre 
genom förmågan att känna oro. Att känna någon annans känsla handlar om att kunna läsa 
av en annan person och vad den erfar, medan det som rör förståelsen ska mynna ut i en 
behovsanpassad lösning för vad den enskilda individen förstås behöva (a.a.).    
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2.4.2 Empatins varande   

Empati tillåter människor att relatera till andra vilket ger upphov till samhörighet och 
gynnar samarbete, empati är även en viktig del i att kunna utstaka det egna handlandets 
konsekvenser (Konrath m.fl., 2011). Att resa sig upp på bussen, hålla upp en dörr, skänka 
pengar till behövande eller rätt och slätt nicka medkännande i ett samtal kan då ses som 
uttryck för en empatisk förmåga. En amerikansk studie som Konrath m.fl. (2011) utfört 
över tid tycks visa att empatin är på sakta nedgång bland unga vuxna, vilket i deras resultat 
indikerar på en ökad risk för konflikter och avskildhet. De anser att perspektivtagandet är 
den del inom empati som främst är på nedgång, vilket kan leda till ett samhälle där 
individualism och det egna jaget stärker narcissismens varande samtidigt som sociala 
relationer blir lidande. En sådan förändring befarar Farstad Peck m.fl. (2014) skulle kunna 
påverka förskolan i en negativ bemärkelse i dess framväxande roll som en mångkulturell 
mötesplats.   

Dagens unga vuxna beskrivs av Konrath m.fl. (2011) som självcentrerade, egoistiska, 
självmedvetna och tävlingsinriktade. De ser dessa egenskaper som ett resultat av 
föräldraskapets förändring samt en trolig anledning till den nedåtgående empatin. 
Föräldrar antas inneha egenskaper som ökat kontrollbehov, ökat självfokus samt 
svårigheter att acceptera föräldraskapets uppoffringar. Dessutom tros föräldrar acceptera 
sina barns stridslystna beteende, vilket i slutändan resulterar i en uppfostran av barn med 
färre empatiska förmågor. En ”obehaglig spiral” poängterar Konrath m.fl. (2011) men 
fortsätter med att det negativa resultatet kan bidra till vidare forskning och arbete för 
stärkandet av empatin samhället igenom.  

 

2.4.3 Empati ur ett förskollärarperspektiv   

Farstad Peck m.fl. (2014) anser att empatins roll i samarbetet med föräldrar inte har 
studerats i någon vidare mening och vill med sin studie lämna ett bidrag till 
forskningsområdet. Deras kvalitativa studie, baserad på intervjuer av amerikanska 
förskollärare, visar att empati ur ett förskollärarperspektiv innebär att känna och förstå 
vårdnadshavarens känslor samt innefattar kunskapen att kommunicera samt omsätta 
förståelsen i ett handlande utifrån vårdnadshavarnas behov. De beskriver hur en viktig del 
i det praktiska handlandet är att arbeta välkomnande gentemot alla som vistas i 
verksamheten. En förutsättning för att familjer ska känna sig välkomnade beskrivs med att 
tillgodose allas behov via ett avslappnat och harmoniskt förhållningssätt. Genom att arbeta 
mer personligt än privat och således bli mer tillgänglig skapas en tillit vilken upplevs 
underlätta samarbetet med vårdnadshavare. 

Farstad Peck m.fl. (2014) menar att empati till stor del handlar om förståelse för individen 
framför sig och utgör basen för det egna förfarandet. Resultatet visade att förskollärarna 
genom att acceptera och besvara familjers kulturer samt lyfta fram kulturerna i olika 
pedagogiska situationer fick en ökad förståelse för familjerna förskollärarna mötte. Ett 
empatiskt förhållningssätt hos förskollärarna resulterade dessutom i inkludering samt en 
positiv inställning till mångfald. Empati ses med det som ett nödvändigt verktyg för 
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förskollärare att bygga upp ett mer lyckat samarbete med vårdnadshavare. Utöver 
betydelsen av ett väl fungerande samarbete framkom att förskollärare med ett empatiskt 
förhållningssätt kände sig mer nöjda med sin arbetssituation och stannade inom yrket 
längre. Farstad Peck m.fl. (2014) slår därmed fast att empati borde tillskrivas en viktig 
plats i utbildningen till yrket samt inom vidare fortbildning.   

 

2.4.4 Samverkan med vårdnadshavare, kännetecken och premisser 

Ellis, Lock och Lummis (2015) förklarar i sin studie vilka omständigheter lärare i 
Australien anser skapar god respektive sämre samverkan. Resultatet visade att ett 
tillmötesgående beteende, ärlighet, gott lyssnande, relationsskapande, god 
informationsöverföring samt stöttning var viktiga faktorer för ett produktivt samarbete. En 
sämre samverkan menade lärarna skapades av ett affektbetonat beteende, brist på 
information och stöd samt avsaknaden av en tillmötesgående attityd. Begreppet empati 
nämndes som avgörande i skapandet av en relation innehållande goda samtal. Att framstå 
som empatisk förklarades av en lärare i studien göra dem mindre hotfulla och mer 
tillgängliga. Dock menade lärarna att en gränssättning i de goda samtalen behövs för att 
inte riskera att relationen till vårdnadshavare blir alltför privat. En rädsla tycks därmed 
skönjas för att för mycket empati riskerar att en privat relation kan ha en negativ påverkan 
på det professionella förhållningssättet (Ellis m.fl., 2015).  

Erikson (2013) belyser hur samverkansuppdraget sedan länge ingått i lärarens profession, 
dock har förväntningarna på uppdraget förändrats i takt med samhället och skolans 
utveckling. I en kvalitativ studie behandlar han vad som kännetecknar en god samverkan 
mellan lärare och vårdnadshavare. Resultatet visade på att en tydlig ansvarsfördelning 
mellan de olika rollerna var av stor vikt för att uppnå en tillitsfull relation med ett 
gemensamt mål för barnet. Den tillitsfulla relationen grundades på ett empatiskt 
förhållningssätt där bägge parter genom ett ömsesidigt erkännande tillskrev varandra ett 
värde, vilket var relevant i strävan efter att samverka för barnens bästa, känslan av 
tillhörighet styrktes därmed i relationen. Möjliggörandet av att inta ett balanserat 
förhållningssätt genom att inte vara för distanserad men inte heller för privat i relationen 
till vårdnadshavare, bidrog enligt Erikson (2013) till en personlig professionalism. En 
balansgång han anser är svår att bemästra inom lärarprofessionen men av vikt för att 
närma sig en god samverkan med vårdnadshavare.     

 

2.4.5 Stress i samverkan med vårdnadshavare - ett hinder för empati  

Platsiodou och Agaliotis (2016) visar i sin studie att samverkan med vårdnadshavare kan 
upplevas som en stressfaktor vilket påverkar lärares förmåga att både känna och visa 
empati. Samverkan med vårdnadshavare upplevs emellanåt utmanande, vilket resulterar i 
ett stresspåslag som hämmar lärarens möjlighet till perspektivtagande och leder till 
försvarsställning. Anledningen till att samverkan med vårdnadshavare kan upplevas 
negativ och innefatta känslor av osäkerhet visade sig i studien bero på organisatoriska 
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faktorer och bristfällig yrkesutbildning. Därav menar Platsiodou och Agaliotis (2016) att 
diskussioner om empatins betydelse i samverkan med vårdnadshavare bör lyftas inom 
verksamheten samt yrkesutbildningen.   

 

2.4.6 Strategier för empati i svåra möten   

I vissa möten kan empati upplevas svårt att frammana fullt ut, detta kan vara 
problematiskt då empati är av vikt i alla möten människor emellan. Hur empatin kan 
möjliggöras genom att använda olika strategier har Behrin, Lundgren och Theodoris (2014) 
studerat i en svensk studie där de intervjuat och på så sätt kartlagt sjuksköterskors taktik 
för att framkalla empati i mötet med svårbemötta patienter. Resultatet visar att 
strategierna skiljer sig åt sjuksköterskor emellan men samtliga har målet att kunna 
upprätthålla en relation som är produktiv parterna emellan.  

Patientfokuserade samt självfokuserade strategier blev enligt Behrin m.fl. (2014) 
huvudstrategier som innehöll olika förfaranden. Genom att rikta blicken inåt kunde den 
egna rollen och ansvaret som den innebar, samt livsfilosofin väcka samt stärka empatin 
medan en utåtriktad blick istället bidrog med kunskap och förståelse för patienten vilket 
också ökade den empatiska känslan. Studien som Behrin m.fl. (2014) redogör för kan i 
förhållande till samverkan med vårdnadshavare kopplas till Platsiodou och Agaliotis (2016) 
forskning som visar på att uppdraget många gånger kan upplevas som svårt och dessutom 
bidra till stress. En stress som försvårar det perspektivtagande som ses som en 
förutsättning för att kunna frammana empati i mötet.  

 

2.5 Teoretiska utgångspunkter   

En tysk filosofiprofessor vid namn Alex Honneth har utformat en teori om erkännande. 
Huvudtanken med teorin är enligt Honneth (2003) att människan behöver respons från 
andra människor för att utvecklas samt bilda en god självbild. Ett ömsesidigt erkännande 
är således grundläggande för utvecklandet av en god relation.    

Erkännandet anses av Honneth (2003) ha tre former där samtliga anses nödvändiga för att 
uppnå god relation till sig själv samt sitt självförverkligande. Först ett affektbetonat stöd 
baserat på ett känslomässigt engagemang från den andre, ett möte där de egna 
önskningarna tillskrivs ett värde för den andre. Den andra formen handlar om ett 
erkännande uttryckt med rättfärdighet och respekt från den andre personen vilket i mötet 
skapar en känsla av att båda ingår på lika villkor. Den tredje och sista formen av 
erkännande uppkommer av att personen i mötet visar dig uppskattning och lojalitet som 
bidrar till en känsla av sammanhållning. Det resulterar i känslan av att inneha kunskaper 
viktiga för omgivningen, vilket stärker egenvärdet. Utan ett erkännande från den vi möter 
som innehåller bekräftelse, kan känslan av att inneha en personlig identitet med förmågor 
samt ett egenvärde med tillhörande rättigheter hindras. Befogenheten att känna sig som 
människa tas ifrån en kort och gott. Honneth (2003) menar vidare att när erkännandet i 
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ett möte mellan människor uteblir upplever individen sig inte heller uppskattad, vilket kan 
tänkas hindra samarbetet parterna emellan.   

 

3 Metod   

Detta avsnitt innefattar en beskrivning av vilken datainsamlingsmetod som studien utgått 
från samt hur urval och procedur skett. Det kommer även framgå hur resultatet 
analyserats, tolkats och bearbetas, hur hänsyn tagits till etiska aspekter samt hur 
kvalitetskriterier tagits i beaktande.  

	

3.1 Metodval samt procedur  

Vi valde en kvalitativ ansats då vi ansåg att en kvalitativ undersökning som utgår från 
personliga utsagor var det som kunde bidra till möjligheten att få en mer nyanserad 
bild av det fenomen som vi i studien valt att undersöka.  Den datainsamlingsmetod 
som användes för studien var det som Bryman (2018) beskriver som öppna, 
semistrukturerade intervjuer.  
 
Intervjuer ansåg vi som den mest lämpade metoden då vi vill undersöka hur det 
empatiska förhållningssättet utifrån ett förskollärarperspektiv kan komma till uttryck 
i samverkan med vårdnadshavare.  Med tanke på att studien syftar till att beskriva 
hur empati kan skildras hade exempelvis en datainsamlingsmetod som baseras på 
kvantitet och mätbara resultat, gjort fenomenet svårt att fördjupa sig i. Intervjuerna 
utgick från en intervjuguide (bilaga 2) där vi i förväg valt ut ett antal relevanta frågor 
som respondenterna fick möjlighet att besvara utifrån sina tankar om empatins 
betydelse relaterat till samverkan med vårdnadshavare. Beroende på vad som 
framkom i samtalen ställdes sedan följdfrågor för att fånga upp ytterligare 
dimensioner och aspekter. På så vis blev intervjuerna mer levande och flexibla samtal 
som öppnade upp för djupare analys av förskollärares beskrivning av empati och dess 
betydelse för en god samverkan med vårdnadshavare.     
 	

3.2 Urval 

I urvalet utgick vi från det som Bryman (2018) beskriver som ett målstyrt 
bekvämlighetsurval och intervjuade åtta förskollärare från fem olika förskolor. Urvalet 
innefattade förskollärare vars yrkeserfarenhet varierade mellan några månader till 
förskollärare som hade arbetat över 20 år inom yrket. Det fanns en medveten tanke med 
att göra ett urval utifrån kriterierna att finna förskollärare med olika lång erfarenhet inom 
yrkesprofessionen. Tanken var att det skulle kunna öppna upp och eventuellt fånga 
empatins varande över tid. Goda förutsättningar för att nå studiens huvudsakliga syfte 
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skapades genom att intervjua flera olika förskollärare från skilda förskolor. De olika 
utsagorna av hur empati kommer till uttryck i samverkan med vårdnadshavare kunde 
därefter tolkas och analyseras gemensamt. 

Flertalet av de tillfrågade respondenterna var förskollärare vi var bekanta med eller kunde 
få skyndsam kontakt och relativt snabb respons från. Vi tillfrågade varje förskollärare 
enskilt via personliga möten eller email om deras deltagande. Då det var yrkesverksamma 
förskollärares personliga utsagor och beskrivningar studien ville söka svar på, kontaktades 
inte rektorerna på de olika förskolorna för att ge sitt samtycke till deltagande.    

Urvalet utifrån nämnda kriterier gjordes för att insamlat material skulle kunna återge en 
varierad syn på fenomenet. Bryman (2018) benämner det som ett urval med så stor 
variation som möjligt. Urvalet ansågs därmed relevant till de frågeställningar studien sökte 
svar på. Nackdelen med ett målstyrt urval likt detta skulle dock kunna vara att beslutet om 
urval måste tas tidigt i proceduren (Bryman, 2018). För vår del skulle det kunna innebära 
att de kriterier vi inledningsvis ansåg vara väl valda och avsedda för att kunna svara för 
frågeställningarna inte var av egentlig betydelse för att kunna nå studiens syfte.   

 

3.3 Procedur  

Intervjuerna utfördes enskilt med var och en av respondenterna och varade mellan 25-35 
minuter. Vi utförde fyra intervjuer var vilket innebar att endast en av oss kunde ta del av 
varje enskild respondents utsagor. Detta val gjordes med tanke på studiens tidsram och 
med hänsyn till var vi och respondenterna antingen bor eller arbetar. För att anpassa oss 
till respondenterna var vi flexibla i valet av tid och plats. Respondenter fick själva möjlighet 
att välja datum, tid och plats för intervjutillfället utifrån flera olika förslag som 
presenterades. Intervjuerna ägde rum antingen på arbetsplatsen eller på annan plats vald 
av respondenten, i anslutning till rast eller tid utanför barngrupp.  

Samtliga intervjuer spelades in efter godkännande av respondenterna för att som Bryman 
(2018) påpekar möjliggöra för oss som intervjuare att vara flexibla, lyssna aktivt och följa 
upp respondenternas utsagor.  Inspelat material transkriberades sedan så snart som 
möjligt efter varje genomförd intervju. Bryman (2018) ser det som en fördel att 
kontinuerligt under datainsamlingen transkribera respondenternas intervjusvar. Dels då 
transkriberingen i sig ordagrant kan fånga upp på vilket sätt något sagts, samt dels för att 
underlätta för den kommande analysen. Utöver ovanstående beskrivna procedur ägde även 
en respondentvalidering rum i anslutning till intervjuerna, då respondenterna genom en 
kortare sammanfattning av de svar som givits, gavs möjlighet att komma med synpunkter 
för att undvika eventuella missuppfattningar (Bryman, 2018).   
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3.4 Dataanalysmetod 

Det insamlade materialet har analyserats genom det som Bryman (2018) benämner som en 
tematisk analys och som ska syfta till att organisera och ta tillvara på data metodiskt. 
Under samt efter färdigställande av de transkriberade intervjuerna har vi till en början 
enskilt, sedan gemensamt läst, antecknat samt noga gått igenom respondenternas utsagor 
för att finna lämpliga teman. De teman som valts ut är i sin tur ett resultat av att materialet 
i samband med flertalet genomläsningar kodats utifrån ett antal nyckelord och centrala 
begrepp som framkommit. Exempelvis har temat Tillit uppkommit ur det centrala 
begreppet ömsesidigt förtroende samt nyckelorden lita på, trygga, otrygga, lögner och 
ärlighet. Denna kodning har bidragit till en slags reduktion av det insamlade materialet och 
varit grundläggande för analysarbetet (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Valda teman har 
sedan säkerställts genom att de återkommit via repetitioner i underlaget för 
datainsamlingen genom språket. Likheter och skillnader i respondenternas intervjusvar 
har således resulterat i teman som går att förbinda med studiens frågeställningar och 
samtidigt kan stärkas med hjälp av annan forskning och litteratur (Bryman, 2018).  

Hjerm m.fl. (2014) tillskriver syftet med att använda sig av tematisering vid en studie av 
beskrivande karaktär, likt denna, som en metod att begränsa analysen till ett mindre antal 
nyckelteman. Arbetet med att koda och finna teman har således skett parallellt med övriga 
moment i studien och genom våra gemensamma reflektioner möjliggjort att förstå och 
sortera ut vad som framkommit som mest betydelsefullt för det studien söker svar på 
(Hjerm m.fl., 2014).   

Både Hjerm m.fl. (2014) och Bryman (2018) belyser dessutom betydelsen av att låta 
kodning och tematisering ske löpande under arbetet, då data kan bearbetas samt växa fram 
och få ett annat djup än vid första tolkningen. Tematisk analys som analysmetod skulle 
kunna bidrar till att studiens transparens påverkas negativt, dock har vi försökt undvika 
detta genom en beskrivning av hur vi gått tillväga för att finna våra teman.  

 

3.5 Etiska aspekter 
  

Inledningsvis informerade vi deltagarna om hur de etiska aspekterna i enlighet med 
Vetenskapsrådet (2017) och god forskningssed skulle tas i beaktning i studien. Via ett 
missivbrev (bilaga 1) beskrevs de fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2018).  

Informationskravet - delaktiga personer ska informeras om studiens syfte samt att 
deltagandet är utan tvång och kan avbrytas utan vidare förklaring (Vetenskapsrådet, 2017). 
Som ansvariga för intervjuerna tog vi informationskravet i beaktande genom att vara 
tydliga med studiens syfte och användningsområde i den information som delgavs 
respondenterna. Respondenterna informerades om att deras medverkan i studien var 
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ytterst frivillig samt att de hade möjligheten att avböja att svara på specifika frågor eller 
helt ångra sitt deltagande.  

Samtyckeskravet - det är upp till respondenten att bestämma om sitt deltagande i studien 
(Vetenskapsrådet, 2017).  Samtyckeskravet införlivades då respondenterna blev tillfrågade 
att delta i undersökningen samt upplystes om deras rättigheter i ett missivbrev (bilaga 1). 

Konfidentialitetskravet - obehöriga har inte rätten till insamlat material (Vetenskapsrådet, 
2017). Information angående respondenterna ska behandlas konfidentiellt (Bryman, 
2018). Enligt konfidentialitetskravet utelämnades respondenternas personuppgifter vid 
transkribering samt övrig hantering av materialet. Vidare benämns respondenterna 
därmed inte vid sina riktiga namn i studien, detta för att respondenterna ska få förbli 
konfidentiella.  

Nyttjandekravet - insamlad data ska endast nyttjas för aktuell studies syfte 
(Vetenskapsrådet, 2017). I enlighet med nyttjandekravet har respondenterna fått 
information om att insamlat material enbart kommer att användas för studiens 
forskningssyfte. Vidare kan vi på grund av att ensamma inneha rättigheter till insamlat 
material säkerställa att det raderas när det nyttjats för sitt ändamål, det vill säga när 
studien färdigställts och publicerats i databasen DiVA.  

Informationen om de forskningsetiska principerna repeterades även för respondenterna 
vid tidpunkten för intervjuerna. Vi frågade vidare respondenterna om vi fick kontakta dem 
senare i processen för att kunna stämma av eventuella funderingar. En fråga samtliga 
respondenter svarade jakande på.  

 

3.6 Kvalitetskriterier   

Bryman (2018) redogör för två huvudkriterier när det kommer till kvalitet i kvalitativa 
studier, tillförlitlighet samt äkthet. Tillförlitligheten handlar om att det ska finnas 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera.  Vi har 
använt oss av respondentvalidering då vi ser att den tillsammans med ett godkännande att 
om nödvändigt få återkomma vid analysen av givna svar styrker tillförlitligheten. Bryman 
(2018) beskriver vidare hur överförbarheten i kvalitativa studier blir bundna till de resultat 
som framkommer då svaren ofta är kontextuella. Denna studie avser, trots valet av 
tematisk analys, att med en transparent beskrivning av tillvägagångsättet samt en utförlig 
resultatdel försöka öka överförbarheten av empatins betydelse för samverkansformer inom 
förskolans verksamhet.    

Med möjlighet att styrka och konfirmera syftar Bryman (2018) på att arbetet med 
datainsamlingen ska ske utifrån en neutral position. En fördel med att ha varit två 
ansvariga för studiens genomförande samt tolkningsprocess är den möjlighet som getts att 
vara så neutrala som möjligt, genom att kontinuerligt samtala med varandra om vårt 
förhållningssätt vid intervjuerna samt under den gemensamma tolkningen av det 
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insamlade materialet. Exempelvis fick vi under analysen av resultatet påminna varandra 
om att studien utgick från ett förskollärarperspektiv och inte vårdnadshavarens perspektiv.  

Äktheten som det andra kriteriet handlar i vårt fall främst om huruvida studien har givit en 
rättvis bild av de som studerats (Bryman, 2018). I och med vår respondentvalidering under 
intervjun samt vår möjlighet att i efterhand stämma av eventuell uppkommen osäkerhet 
vill vi våga påstå att rättviseaspekten beaktats så långt som möjlig. 

 

4 Resultat   

Bearbetningen av datainsamlingen har genererat i fem olika teman som tillsammans utgör 
underlag för analys, dessa teman återfinns under egna underrubriker. Rubriken Allas lika 
värde behandlar förskollärarnas allmänna uppfattning om vad som ryms inom ett 
empatiskt förhållningssätt. Den andra rubriken Personligt bemötande förklarar hur empati 
ses i förhållande till föräldrasamverkan. Barnets bästa går in på vad syftet med en god 
empatisk samverkan handlar om. Under rubriken Tillit presenteras vad förskollärarna 
ansåg möjliggöra det empatiska mötet. I den femte och sista rubriken Verksamheten 
ansvar kontra den egna förmågan framkommer förskollärarnas tankar om vilka 
förutsättningar som empatin kräver.   

 

4.1 Allas lika värde  

Ett empatiskt förhållningssätt i allmänhet beskrevs av förskollärarna som ett samspel som 
utgår från uppfattningen om att alla människor är lika värda. Förskollärarna lyfte fram en 
gemensam uppfattning om att människors olikheter därför ska tas i beaktande och hur den 
andres känslor därmed är av vikt och måste ligga till grund och forma det bemötande som 
sker. Inom förskolans arena beskrivs bemötandet som sker gentemot barnen och deras 
vårdnadshavare, men även hur mötet kollegor emellan bör se ut. Att i sin yrkesroll ta 
ansvar för att utgå från varje individ, ge tid och visa omtanke är något förskollärarna 
nämner som betydelsefullt i förhållningssättet.   

En förskollärare drar exempelvis paralleller till både barnsyn och grundläggande 
värderingar i sin beskrivning av empati som förhållningssätt. Hon lyfter vidare fram hur 
det samspel som sker mellan henne, kollegor och vårdnadshavare i verksamheten måste 
vara lyhört och inkännande. Flera förskollärare förklarar empatin med att försöka sig på en 
förståelse för en annan person. En förskollärare beskriver det enligt följande;   

Jag ser på ett empatiskt förhållningssätt som att man måste ha en förståelse för att vi alla är 
olika, har olika upplevelser med oss i ryggsäcken och att man aldrig vet vad en annan person går 
igenom i sitt liv. Man måste därför försöka möta människor med vänlighet och respekt. För mig 
innebär ett empatiskt förhållningssätt att försöka förstå och respektera den andres perspektiv. 
Det betyder inte att vi behöver tycka och tänka lika, att jag behöver hålla med, men med ett 
empatiskt förhållningssätt söker jag förståelse för hur den andre känner eller tänker även om 
det är olikt hur jag själv tänker och känner.  
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Perspektivtagande lyfts ordagrant fram av flera av förskollärarna som av betydelse för att 
anamma ett empatiskt förhållningssätt. Genom att sätta sig in i en annan individs situation 
ges möjligheter att se något från olika perspektiv. Detta medför enligt några av 
förskollärarna en större acceptans för eventuella olikheter som skulle kunna få en påverkan 
för det empatiska förhållningssättet. De betonar därmed vikten av att diskussioner och 
samtal inte ska handla om rätt eller fel utan istället öppna upp för olika synsätt och idéer. 
Flera förskollärare kommer vidare in på vikten av att lyssna aktivt och intresserat för att 
uttrycka empati, då även genom att utöver lyssna till de verbala orden samtidigt tolka 
handlingar samt mimik och kroppsspråk.   

Endast en av respondenterna uttrycker ordet medkänsla för att försöka sätta fingret på 
empatin;   

Att ha förmågan att känna med andra, hur andra tänker och känner. Medkänsla för andra 
människor.  

 

4.2 Personligt bemötande  
   
Resultatet visar att empati inom yrkesrollen relateras dels till det egna förhållningssättet, 
dels till relationen. I samverkan med vårdnadshavare beskrivs ett nyfiket och genuint 
intresse för familjen som helhet, som av stor vikt för möjligheten att skapa goda relationer. 
Likaså benämner några förskollärare hur empatin till mångt och mycket tros komma 
naturligt i mötet utan att de egentligen reflekterat något nämnvärt över begreppet i sig. En 
förskollärare beskriver det på följande sätt;    

Jag känner att det inte är något jag går och tänker på, hur jag bemöter dem empatiskt utan att 
det ingår i det professionella förhållningssättet. Att visa att man genuint bryr sig om barnen och 
familjen.   

Förståelse nämns genomgående av förskollärarna som ett slags nyckelord för empati. En 
förståelse för varandra, trots eventuella olikheter. Relationer med vårdnadshavare beskrivs 
växa fram i det dagliga mötet genom att i sin yrkesprofession fokusera på att lyssna in, 
bekräfta vårdnadshavarnas känslor och fungera som ett stöd i de fall det behövs. Detta för 
att vinna förtroende och skapa trygghet.  

En förskollärare uttrycker inledningsvis hur det är svårt att sätta ord på hur empatin 
kommer till uttryck men beskriver samtidigt en medvetenhet om att bemötandet skiljer sig 
åt beroende på vilken person eller familj som står framför en i mötet.    

I liknande anda framkommer att det handlar om att anpassa sig till olika möten och att 
vara empatisk inte betyder samma sak i alla situationer. För att kunna inta ett reellt 
empatiskt förhållningssätt förklarar en annan förskollärare hur det behövs en förståelse för 
att alla människor är olika och därmed även behöver och vill bli bemötta olika;    

Vi behöver tänka om kring det gamla talesättet behandla andra som du själv vill bli behandlad, 
jag skulle säga att det snarare inte är ett empatiskt förhållningssätt, att förutsätta att andra vill 
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bli behandlad som du själv eller som någon annan. Vi måste vara mer inkännande i varje ny 
situation och i varje nytt möte.      

Några förskollärare understryker även betydelsen av anpassning av den information som 
delges vid hämtning- eller lämning till vad den specifika familjen tros behöva men 
samtidigt även öppna upp för att berätta om den lärande verksamhet som deras barn 
befinner sig i om dagarna för att inbringa en vidare förståelse för förskolan och förskolans 
uppdrag. Samtidigt menar en annan förskollärare att hon strävar efter att alltid bemöta 
vårdnadshavare på ett likvärdigt sätt för att inte göra skillnad på varken person eller 
situation. Hur det finns en medveten strategi att alltid låta vårdnadshavaren få prata till 
punkt innan hon själv bekräftar den inneboende känsla eller upplevelse som 
vårdnadshavaren har för att sedan lyfta fram sitt perspektiv på saken.    

Att inneha en förmåga att samspela och erbjuda ett personligt bemötande gynnar 
relationen och visar prov på empati. Detta framkommer som ett resultat av samtliga 
förskollärares utsagor. En förskollärare beskriver även hur hon ibland använder sina egna 
erfarenheter som förälder i samtal med vårdnadshavare genom att dra liknelser till sina 
egna barn för att tillåta sig själv att bli personlig i mötet utan att för den delen bli privat;    

Jag har en 25-åring som inte kan uttala R, tänker att det inte är så djupt, bara en anekdot för 
att ge tyngd åt det jag säger, att jag visar mitt personliga utan att bli privat. Inte hela registret. 
Jag använder mina egna erfarenheter så.  

 

4.3 Barnets bästa   

 Vad som framkommer som den främsta orsaken till målet med att använda sig av 
empati i samverkan med vårdnadshavare är att insatsen är för barnets bästa. 
Samtliga förskollärare landar i att ett nära och förtroendefullt samarbete med 
barnens familjer gagnar barnet. Både vårdnadshavare och barn kan känna sig trygga i 
verksamheten när de bemöts med empati vilket skapar förutsättningar för barnens 
lärande och utveckling samt för deras allmänna välmående. En förskollärare 
uttrycker sin ambition med att uttrycka empati enligt följande;  

Ett gott samarbete där vi möts i att föräldrarna känner trygghet i att lämna barnen i förskolan 
och en ömsesidig förståelse för att vi alla jobbar för barnets bästa.    

En annan förskollärare förklarar hur hon anser att trygga vårdnadshavare också vågar vara 
öppna och ärliga vid eventuella problem, vilket medför att det i professionen blir enklare 
att hjälpa barnen på ett adekvat sätt som möter deras faktiska behov;    

Exempelvis den morgonen när föräldern berättar att de haft ett stort gräl med barnet kanske 
inte vi jobbar extra hårt på att ta bort barnets napp även om det är ett långsiktigt mål att barnet 
inte ska ha napp om dagarna. Ja, till exempel, tydlig grej. Bemöta barnet professionellt och på 
ett ändamålsmässigt sätt. Det vill vi uppnå med god kommunikation och empati.    

   
En god dialog som både är informativ och lösningsorienterad menar flera av förskollärarna 
är viktig att upprätthålla för att involvera vårdnadshavarna i förskolan som barnens andra 
livsvärld.   
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De ska känna sig delaktiga i vår verksamhet och att de kan samtala med mig och mina kollegor. 
Vi vill att de ska förstå hur vi arbetar med värdegrunden och att vi packar deras barns 
ryggsäckar med många viktiga saker så att de ska bli goda medborgare.   

 

4.4 Tillit    

Förmågan att uttrycka empati och med det skapa och bibehålla en god föräldrasamverkan 
menar flertalet av förskollärarna har att göra med hur vårdnadshavarna i sin tur går in för 
relationen mellan förskolan och hemmet. Förskollärarna uttrycker att det ofta uppstår 
svårigheter att bemöta vårdnadshavare empatiskt när meningsskiljaktigheter råder eller 
när de själva blir bemötta på ett icke önskvärt sätt. Olika sätt att förstå och uppfatta 
förskolans verksamhet kan enligt förskollärarna bidra till detta, det kan exempelvis handla 
om att det saknas intresse för det som sker i vardagen eller undervisningen samt att det 
därigenom brister i den så viktiga dialogen. En förskollärare understryker;   

Jag tror att det i en verksamhet som förskolan är lätt att hamna i ett motståndstänk, en känsla 
av att de inte förstår oss och vi förstår inte dem.  

Ett vardagligt exempel som en av förskollärarna beskriver är när föräldern exempelvis inte 
kan förstå hur ett par vantar kan försvinna, detta trots att de omärkta vantarna i 
verksamheten utgör ett av ytterligare 20 andra omärkta vantar som också är på vift. När 
förståelsen inte finns där vittnar förskollärarna om att kan det skapa en känsla av att inte 
räcka till och att det då kan vara betydligt svårare att plocka fram sin empatiska sida.     

Något ytterligare som verkligen anses påverka den empatiska förmågan i mötet är när 
vårdnadshavare är väldigt arga och kanske rent av uttrycker sig otrevligt. Som en 
förskollärare beskriver;    

När man själv blir otrevligt bemött och särskilt om det sker över tid. När man upplever att 
föräldrar inte är ärliga kring arbetstider etcetera.  

   
Även dilemmat när vårdnadshavare inte har barnets perspektiv utan istället tycks sätta sig 
själva och sina egna känslor och behov i fokus uppges av flera av förskollärarna utgöra ett 
hinder för en empatisk samverkan.  Detta framkallar i sin tur starka känslor hos 
förskollärarna som uttrycker en frustration över att vårdnadshavarnas inställning och 
bemötande går ut över barnet och dessutom påverkar möjligheterna att utöva sitt yrke sett 
till barnens bästa. En förskollärare beskriver det enligt följande;   

När det är synd om dem när barnet är sjukt, att de inte kan gå till jobbet eller missar ett viktigt 
möte. Ditt barn skriker och har feber, jag struntar faktiskt i ditt möte. Säger jag ju inte men 
tänker så.  Ja, jag kanske känner så men jag får inte agera på den känslan utan måste agera 
professionellt. Ibland behöver man ta i från tårna, och leta efter sitt professionella jag. Det 
gagnar inte barnet, mig, ingen om jag reagerar emotionellt istället för professionellt.   

   
Som motsats till de olika hinder som kan uppstå för empati uppger förskollärarna i studien 
att det är betydligt enklare att uttrycka empati för vårdnadshavare i de fall då alla 
förutsättningar finns i verksamheten. När arbetsmiljön är god och stress inte får en negativ 
påverkan på relationerna. Då förskollärarna upplever att det finns verktyg för att stödja och 
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ge barnen rätt förutsättningar skapas förtroende för varandra som leder till goda 
relationer. Två förskollärare svarar att det alltid är lätt att uttrycka empati men en av 
förskollärarna tillägger att tidsaspekten är av betydelse;   

Sedan krävs det ju för detta förutsättningar och tillfälle för att hinna möta vårdnadshavarna för 
detta till viss del och att vårdnadshavarna faktiskt också vill och har tid att mötas. Det behöver 
inte vara långa stunder men i alla fall kortare så som vid lämning och hämtning som åtminstone 
ger möjlighet till kort dialog.    

Några av förskollärarna beskriver hur det ofta är lätt att känna empati för familjer som 
exempelvis går igenom något svårt eller är i kris. Då ökar förståelsen per automatik för den 
andre, särskilt då vårdnadshavare är öppna och ärliga och delar med sig av de 
omständigheter som finns. En förskollärare förklarar på följande vis vad som förutsätter 
samverkan;    

När det finns en god tillit och förståelse från båda håll.   
   

4.5 Verksamhetens ansvar kontra den egna förmågan    

Förskollärarna i studien beskriver både den personliga förmågan att uttrycka empati i sin 
yrkesroll likväl som de förutsättningar verksamheten erbjuder som av stor betydelse för att 
överhuvudtaget göra det empatiska mötet möjligt. En förskollärare menar att det inte är 
enskilda förutsättningar som avgör för en empatisk samverkan med vårdnadshavare utan 
framhäver att det är betydligt mer komplext än så. Att aktiva diskussioner i arbetslaget i 
kombination med den egna inställningen innebär förändringspotential när det egna 
agerandet kan granskas kritiskt.    

Några av förskollärarna lägger störst tyngd vid den egna personens empatiska förmåga och 
beskriver hur de mänskliga egenskaperna och kunskaperna tros ha en avgörande betydelse 
för en god samverkan där empati är närvarande. En förskollärare uttrycker exempelvis;  

Först behöver man själv besitta en empatisk förmåga för att kunna använda den. Som pedagog 
behöver man vara professionell och bemöta vårdnadshavare professionellt oavsett hur de 
agerar.   

En annan förskollärare tar tankarna kring den personliga förmågan steget längre; 

Det krävs en viss mänsklig fallenhet. Alla är kanske inte lämpade att jobba med människor på 
det här viset, jag tror inte det.  

   
Övriga förskollärare lägger istället fokus på verksamhetens roll i att både möjliggöra 
empatin i mötet med vårdnadshavare, och också göra det möjligt att utveckla förmågan. 
Det kollegiala lärandet och arbetslaget lyfts unisont fram som en resurs för att bemästra 
empati och de relationer förskolan har som uppdrag att verka för. Hur kollegornas stöd är 
nödvändigt för att reflektera över hur ett bemötande med vårdnadshavare ska ske i de fall 
relationen upplevs som problematisk lyfts fram av flertalet förskollärare.    

Jag tänker att dels för att jag ska ha möjlighet att agera empatiskt mot föräldrar jag kan tycka att 
det är svårt med, behöver ha mina kollegors stöd.   
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Stress och tidsbrist är ytterligare något som nämns ha en påverkan för hur vårdnadshavare 
bemöts. I de fall verksamhetens organisation innebär möten i situationer eller i en miljö 
där tiden helt enkelt inte finns, vid exempelvis lämning eller hämtning nämns hur 
förutsättningar för empati saknas.   

Att få tiden för att kunna kommunicera, stressiga hallsituationer är inte optimala för att föra en 
bra dialog. Å andra sidan är det kanske i just de situationerna som ett empatiskt förhållningssätt 
sker rent praktiskt som att underlätta och skapa en sådan bra lämning där både barn och 
vårdnadshavare känner sig trygga och hörda.    

   
Även ledningens stöd nämns av flera av förskollärarna som betydelsefullt för att kunna 
arbeta med det empatiska förhållningssättet. När chefer visar engagemang och intresse för 
samverkan med vårdnadshavare uppkommer tillfällen för samtal som bidrar till 
professionalitet och en trygghet i den egna rollen.    

Men det krävs också en ledning som ser värde i att lyfta sådana typ av frågor och att det finns tid 
för att diskutera dessa.  

Med specialpedagog, pedagogisk handledare och chefer får vi stöd i att bemöta oroliga 
vårdnadshavare och lugna dem. Här kan även ledningen delta.    

   
En förskollärare beskriver hur det ur hennes synvinkel handlar om hur hela organisationen 
mår och fungerar, att det måste finnas förutsättningar ända uppifrån för att kunna agera 
på den enskilda förskolan, i arbetslaget och till sist på individnivå.  

Mina möjligheter att vara professionell påverkas av hela kedjan. Om jag saknas utbildade 
kollegor, har en jättestor barngrupp, många barn i behov av särskilt stöd. Försämrar ju alla mina 
möjligheter, jag får sämre tillgång till mina egna känslor och min professionalitet vilket påverkar 
min empatiska förmåga. 

 

5 Analys 

I avsnittet presenteras en analys av det resultat som framkommit ur respondenternas 
intervjusvar. Resultatet kopplas nedan till teoretiskt perspektiv, litteratur samt forskning. 
Genom de olika rubrikerna behandlas analysen i förhållande till studiens frågeställningar.  

  

5.1 Förskollärarens empatiska förhållningssätt  

I förskolan sker dagliga möten mellan förskollärare och vårdnadshavare som ska utmynna i 
en produktiv samverkan. Utifrån Honneth (2003) teori om erkännande behöver 
samverkan med vårdnadshavare utgå från ett ömsesidigt erkännande av varandra i det 
professionella mötet, för möjligheterna att utveckla en god relation. Ett stort ansvar vilar 
på förskolläraren att möjliggöra erkännandet i relationen med vårdnadshavare, en uppgift 
som Erikson (2013) menar kan ses som en utmaning för professionen. 
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Av resultaten att döma visar förskollärarna i studien genom sina utsagor en förståelse för 
begreppet empati och hur det empatiska förhållningssättet kommer till uttryck i 
yrkesrollen. Detta trots att flertalet förskollärare uppger att de relativt oreflekterat avser att 
alltid agera empatiskt i mötet med barnens vårdnadshavare. Termer som att det kommer 
naturligt och förhålla sig professionellt finns med i förskollärarnas tankebanor vilket 
belyser vad som anses ingå i yrkesrollens uppdrag när det kommer till samverkan. Kinge 
(2015) vill mena att det både krävs en trygghet i sin professionella identitet och att själv ha 
blivit bemött empatiskt för att kunna anamma ett empatiskt förhållningssätt. När 
förskollärarna beskriver empati som förmågan att förstå sig på någon annan och dennes 
känslor för att kunna skräddarsy ett personligt bemötande, följer uppfattningen de tre olika 
delar inom empati som Hilmarsson (2018) och Holm (2013) lyfter fram som en empatisk 
process som utöver att med både känslor och tankar nå förståelsen även avser mynna ut i 
ett handlade. Detta handlande går hand i hand med förskolans uppdrag att samverka nära 
och förtroendefullt med hemmen som skrivs fram i läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2016).  

Jensen och Jensen (2008) framhäver förskollärarens ansvar för relationen i sig och 
påpekar med det en viktig aspekt om att det krävs kunskaper om hur respekt för olikheter, 
öppenhet och tillit kan främjas i mötet. Förskollärarna i studien beskriver hur de anser att 
det empatiska förhållningssättet utgår från en medveten strategi att bemöta någon annan 
både behovsanpassat och personligt. Ett bemötande, som kräver vetskap om innebörden av 
förståelse samt perspektivtagande. Där dialog samt lyssnande måste få ta stor plats i mötet 
för att relationen ska gynnas. Förskollärarnas beskrivning av vad de anser kännetecknar ett 
empatiskt förhållningssätt skulle kunna sammanfattas med ett behovsanpassat bemötande 
som utgår från varje enskild individ och familj.  

Samtidigt visar förskollärarnas utsagor hur de anser att empati ofta är enkelt att uttrycka 
när familjer är i kris eller svårigheter då den ömsesidiga tilliten tycks öka i dessa 
situationer, vilket gynnar samverkan. Detta resultat skulle kunna relateras till vad 
Håkansson (2003) understryker om att empati oftast uppstår i situationer som upplevs 
som svåra för den andre och att empati då innebär ett omsorgsfullt ansvarstagande för en 
annan individ. Han menar att den empatiska förmågan ökar genom att känna oro för 
någon vilket bidrar till en djupgående förståelse och förmågan att samtidigt ta reda på vad 
den enskilda individen behöver. En svår situation som genom personens liknande 
erfarenheter dessutom kan gå att relatera till, stärker ytterligare möjligheten att känna vad 
den andra känner. Ur förskollärarnas perspektiv handlar det i slutändan om vad den 
specifika familjen behöver och att bemötandet anpassas därefter, vilket förskollärarna i 
studien lyfter fram.  

 

5.1.1 Förståelse 

Flera förskollärare uttrycker att det måste finnas ett genuint intresse för familjen som 
helhet för att kunna anamma ett empatiskt förhållningssätt och att det är förståelsen för 
olikheter som krävs för att möjliggöra empati. Här kan paralleller dras till Farstad Peck 
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m.fl. (2014) som hänvisar till olikheter som familjers olika kulturer och menar att empatin 
behövs i samverkan för att acceptera mångfald och därigenom stärka samverkan med alla 
vårdnadshavare. Förskollärarna i studien särskiljer dock inte olika kulturer i sina utsagor 
om olikheter utan använder begreppet mer i bemärkelsen att alla människor skiljer sig åt 
på ett eller annat sätt oavsett bakgrund och ska bemötas efter identifierat behov. Även 
Kinge (2015) understryker att det empatiska mötet med vårdnadshavare måste utgå från 
ett intresse av att vilja förstå vad den andre behöver och vilket budskap som följer 
känsloyttringarna genom att se bortom orden. Förskollärarna i studien närmar sig i sin 
beskrivning den del av erkännande som Honneth (2003) förklarar som ett känslomässigt 
engagemang från den andre som innebär att individens önskningar värderas.   

Höjer (2007) beskriver hur empati handlar om att förstå, att kunna se och uppfatta fler 
sidor av myntet snarare än att dras med i känslomässiga värderingar som bygger på eget 
tyckande. Hur en empatisk person därför måste inneha förmågan att vara medveten om att 
flera olika känslor har betydelse i mötet. Höjer (2007) vill dock mena att empati ofta 
uppkommer som ett resultat av våra egna erfarenheter och att dessa utgör en grund för hur 
vi bemöter andra. Han nämner ett slags socialt rolltagande som utgår från att sätta sig själv 
i den andres sits och fundera över hur sina egna reaktioner och känslor skulle se ut i en 
liknande situation. Denna förmåga påvisar förskollärarna i studien främst genom att inta 
ett professionellt förhållningssätt när de trots egna starka känslor i de fall 
kommunikationen med vårdnadshavare brister ändå kan sätta sina egna känslor åt sidan 
till förmån för att agera professionellt, även om de uppger att dessa tillfällen ofta ses som 
en utmaning.  

 

5.1.2 Lyssnande 

Även lyssnandet ses av flertalet av förskollärarna som en viktig aspekt av att kunna inta ett 
empatiskt förhållningssätt. Genom att ta sig tid och med omtanke lyssna till den andre kan 
ett perspektivtagande ske samt en förståelse fås för den andre personen. Hilmarsson 
(2018) beskriver tre olika fokus av lyssnande, faktanivå, känslonivå och mening vilka leder 
till olika resultat. Genom att fokusera på fakta i samtalet etableras en trygg kontakt. När 
lyssnandet är på känslonivå kan den professionella känna in den andra personens känslor 
vilket leder till bättre förutsättningar för samarbete. Att ta den andres känslor på allvar 
innebär att i enlighet med Honneths (2003) teori erkänna vårdnadshavaren i sin 
föräldraroll. Lyssnandet med mening innebär ett mer lösningsorienterat fokus och syftar 
till att den andre personen ska känna sig förstådd samt bekräftad. De förskollärare som 
lyfte fram lyssnandet visar hur de använder sig av lyssnandet med mening, där 
förskollärarna använder lyssnandet som ett sätt att erkänna den andre som person. Det 
aktiva lyssnandet tillåter även enligt Hilmarsson (2018) att känna in en sinnesstämning, 
fånga upp gester och kroppsspråk för att bidra till förståelsen för den andre, vilket även 
förskollärarna i studien anser är viktigt.  
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5.1.3 Perspektivtagande  

Perspektivtagandet är enligt Konrath m.fl. (2011) den delen av empati vilken har setts vara 
på nedgång i USA och som skulle kunna påvisa en nedåtgående spiral när det kommer till 
empatins funktion i relationer. Kinge (2015) påpekar även hon en ökad individualism i 
samhället. Trots detta är det just perspektivtagande som förskollärarna i studien ser som 
en nödvändighet för att kunna inta ett empatiskt förhållningssätt, ett perspektivtagande 
som grundar sig i att alla är olika och således behöver olika bemötande vilket indikerar på 
viljan att förstå sig på andra och deras beteende. Bohlin (2013) beskriver denna förståelse 
för andra som en kognitiv empati som tar avstamp i perspektivtagande. Att kunna förstå en 
annan människa genom att enbart försöka sätta sig in i dennas situation räcker inte hela 
vägen utan det handlar om att även kunna se bortom sitt eget perspektiv och skapa sig en 
förståelse för den kontext den andre personen befinner sig i.   

 

5.2 Professionalism 

Förskollärarna i studien synliggör i sina resonemang den grundläggande värderingen om 
allas lika värde som en förutsättning för att utöva ett empatiskt förhållningssätt och belyser 
således den vida betydelsen av att använda sig av empati i mötet med vårdnadshavare. 
Allas lika värde kastar ljus på den del av erkännandet som Honneth (2003) framhäver som 
respekten för den andre parten, som landar i känslan av en relation som är baserad på lika 
villkor. När missförstånd kan undvikas anser förskollärarna vidare att möjligheterna för en 
god och tillitsfull relation ökar. I exemplet där en förskollärare beskriver hur en diskussion 
om försvunna vantar framkallar känslor om otillräcklighet, framgår även att 
vårdnadshavares brist på förståelse kan bottna i en otydlig kommunikation där de bägge 
parterna inte kan erkänna varandra fullt ut. Enligt Holm (2013) handlar det om att den 
professionella ofta upplever just känslan av att inte räcka till då mängden olika krav i yrket 
kan bidra till att uppfattningen om den egna yrkesrollen ifrågasätts. Denna uppfattning 
kan påverka empatin och möjligheten att inta ett professionellt förhållningssätt i varje unik 
situation. Den person som är föremål för bemötandet upplever i sin tur då allt som oftast 
bristen på bekräftelse vilket är av stor vikt för den egna självbilden och som i förlängningen 
kan påverka relationen negativt (Honneth, 2003).  

När förskolläraren är tydlig med hur förskolans verksamhet fungerar och kan föra en 
informativ dialog med vårdnadshavaren uppger Kinge (2015) att den dialogiska processen 
kan öka möjligheten för ömsesidig förståelse baserad på ett empatiskt förhållningssätt. 
Förskollärarna i studien uppger att informationsutbyte genom en god dialog är en viktig 
förutsättning för att vårdnadshavare ska känna att de är involverade i barnens vardag på 
förskolan vilket kan minska avståndet mellan rollen som vårdnadshavare och rollen som 
förskollärare. Ellis (2015) är inne på samma spår och lyfter fram informationsöverföring 
genom det lyhörda samtalet som en viktig faktor för en god samverkan. Jensen och Jensen 
(2008) framhäver hur det är förskolläraren som har makten i relationen genom sin 
yrkeskompetens och därav har ett ansvar för att dialogen dessutom sker utifrån tanken om 
allas lika värde där respekt för olikheter samt tillit ska främja samverkan.  
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5.2.1 Ett gemensamt mål 

Att det är av stor betydelsen att använda sig av empati i samverkan med vårdnadshavare 
går att utläsa av resultatet i och med förskollärarnas beskrivningar av ett empatiskt 
förhållningssätt samt att förskollärarna dessutom är enade om att deras empatiska 
bemötande utgår från allas lika värde och respekt för olikheter. Vad som är tydligt är även 
att det är barnets bästa utifrån deras möjligheter till utveckling och lärande som är i fokus 
för en väl fungerande samverkan. En samverkan där trygga vårdnadshavare som är 
medvetna om att det gemensamma målet är barnet, kan vara ärliga och visa tillit, vilket 
gynnar alla parter. Barnets bästa är något även Jonsdottir och Nyberg (2013) framhäver 
genom att förklara hur den goda samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare 
syftar till att tillsammans arbeta för barnets möjligheter till att lära och utvecklas. För att 
kunna samverka nära och förtroendefullt krävs bland annat att vårdnadshavare kan känna 
trygghet, får insyn i verksamheten och även erkänns i sin föräldraroll genom att 
förskolläraren intresserar sig för de kunskaper om barnen som de kan bidra med.  

I resultatet kan det sistnämnda intresset för vårdnadshavarens kunskaper om barnet ses i 
exemplet när en förskollärare i studien med intresse tar del av hur familjens morgon varit 
för att kunna bemöta barnet ödmjukt och behovsanpassat. En viktig förutsättning för att 
den öppna kommunikationen kan ske uppges vara vårdnadshavarens känsla av trygghet.  

 

5.2.2 Balans i relationen  

Betydelsen av att genom sitt empatiska förhållningssätt vara lösningsorienterad till följd av 
att erbjuda ett personligt bemötande framkommer av resultaten. Förskollärarna i studien 
beskriver det personliga bemötandet med att anpassa sig till vårdnadshavaren eller 
familjen utifrån det behov som förskollärarna uppfattar genom att vara inkännande och 
lyhörda. Det personliga bemötandet syftar således till att anpassa sig till individen snarare 
än att bjuda på sig själv och sina egna personliga erfarenheter för att uttrycka sin empati i 
mötet. Endast en förskollärare beskriver hur hon ibland använder personliga anekdoter 
som en metod för att visa empati och på så vis försöker skapa en trygg och tillitsfull relation 
med vårdnadshavare.  

Farstad Peck m.fl. (2014) visar i sin forskning på betydelsen av att visa empati genom att i 
sin yrkesprofession dela med sig av sina personliga erfarenheter av att exempelvis vara 
förälder, då ett avslappnat och balanserat förhållningssätt bidrar till att vårdnadshavare 
blir mer villiga till att samarbeta när personen bakom professionen synliggörs. Kinge 
(2015) understryker hur en medveten närvaro där den professionella tar tillvara på de 
tillfällen som ges för dialog är av vikt, men vill ändå inte dra det så långt att empati ska ses 
som en metod för att nå ett resultat. Detta då hon menar att det därigenom finns en risk för 
att inte upplevas som trovärdig och genuin i sitt förhållningssätt utan mer som distanserad 
professionell. 

Holm (2013) framhäver i sin tur hur det ofta kan uppstå en osäkerhet i vad som ska ingå i 
ett professionellt förhållningssätt då begreppen personlig kontra privat missförstås och 
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istället bidrar till ett opersonligt, distanserat bemötande. Hon vidhåller dock att ett 
personligt bemötande främst innebär att vara närvarande i situationen och visa intresse för 
den andre personen vilket bör vara självklart för den professionella. Ellis m.fl. (2015) vill 
mena att lärare kan känna en rädsla för att inte hitta en balans i samtalet där empati får 
bidra till att läraren i sin yrkesroll upplevs som tillgänglig och personlig, utan att relationen 
istället blir alltför privat. Att sätta gränser ses därför som nödvändigt i ett professionellt 
förhållningssätt.  

På liknande vis hävdar Erikson (2013) att en god samverkan måste föregås av en tydlig 
ansvarsfördelning men där ett empatiskt förhållningssätt gentemot den andra innebär att 
både vårdnadshavaren och förskolläraren erkänns och får uppleva sitt värde. För att nå dit 
uppges en fin balans mellan att vara personlig och privat krävas. Det personliga 
bemötandet belyser således den del erkännandet som Honneth (2003) menar innefattar att 
både visa uppskattning och lojalitet vilket tros påverka samhörigheten till varandra.  

 

5.3 När det inte går lika bra   

Förskollärarna i studien beskriver förvisso hur ett empatiskt förhållningssätt ter sig genom 
att bemöta vårdnadshavare vänligt och respektfullt samt bekräfta den andres känslor, 
samtidigt som förståelsen för känslorna ska vara utgångspunkt för hur bemötandet ska ske 
empatiskt. Trots det åskådliggör de dock hur hinder för empati uppstår när det blir 
problem i relationen och kommunikationen av någon anledning brister. Kinge (2015) 
menar att ett empatiskt förhållningssätt samt förmågan att vara ett stöd gentemot 
vårdnadshavare dock måste göras gällande även i de fall då kommunikationen av någon 
anledning känns problematisk och det känns svårt att förstå sig på den andres beteende. 
Hon menar vidare att den professionella genom att ta ansvar för att vara en empatisk 
förebild även stödjer vårdnadshavaren i sin roll vilket gynnar samverkan. Förskollärarna 
lyfter dock fram en problematik kring detta när de menar att situationer med upprörda 
vårdnadshavare är besvärliga. När de själva blir bemötta otrevligt upplever förskollärarna 
att det blir svårt att uttrycka empati i mötet.  

 

5.3.1 Stress  

Platsiodou och Agaliotis (2016) vill mena att i de fall samverkan med vårdnadshavare inte 
fungerar felfritt bidrar stressen allt som oftast till att förmågan till perspektivtagandet 
minskar eller helt försvinner. Att inneha kunskap om hur vårdnadshavare bör bemötas 
samt att ha organisationens stöd i ryggen uppges därför som betydelsefullt för att undgå 
stressiga samverkanssituationer.  

När förskollärarna i den här studien kommer in på stressfaktorer som kan påverka empatin 
är det osäkerhet i yrkesrollen i enskilda samverkanssituationer som framkommer men 
även tidsbrist nämns i utsagorna. Att ha stöd av både kollegor samt ovanifrån från chefer, 
för att kunna bemästra samverkan med vårdnadshavare genom att bemöta var och en 
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genom ett empatiskt förhållningssätt ses som värdefullt för att kunna upprätthålla 
professionalism. Behrin m.fl. (2014) som studerat empati i svåra möten kommer också 
fram till att yttre förutsättningar, som tidsbrist eller för höga arbetskrav leder till stress 
som påverkar det empatiska förhållningssättet negativt. De påpekar därför hur ledningens 
prioriteringar i rätt riktning är värdefullt för att kunna utvecklas i yrkesrollen och öka den 
empatiska förmågan.   

Även om känslosmitta inte nämns uttryckligen av förskollärarna, framkommer hur 
vårdnadshavarens negativa känslor i det problematiska mötet påverkar förskollärarna som 
får svårt att frammana sin empati i dessa situationer. Hilmarsson (2018) lyfter fram 
känslosmittan som både en mörk och en ljus sida av empati som handlar om en svår 
balansgång att känna in lagom för att inte bli stressad. En stress som kan resulterar i att 
empatin uteblir vilket ofta blir kontentan när de egna känslorna reagerar och agerar på den 
negativa stressen. Möjligheterna till det goda samarbetet hämmas således av 
känslosmittan. En metod för att nå bortom den negativa stressen i den professionella 
samverkan menar Hilmarsson (2018) handlar om att använda empatin medvetet för att 
skapa trygghet för den andre personen. Genom att medvetet framkalla empati med en 
positiv attityd gentemot den vi möter kan den personen känna sig trygg och lugn vilket 
öppnar upp för att rikta blicken mot en eventuell lösning istället för att fokusera på 
problemet. ”När du bemöter någon med empati blir den personen trygg med dig. Det är 
därför empati är så viktig i professionella möten” (Hilmarsson, 2018, s. 48).  

 

5.4 Sammanfattning  

Förskollärarnas empatiska förhållningssätt sammanfattas som ett behovsanpassat 
bemötande, där lyssnande utgör ett viktigt redskap för att kunna närma sig 
vårdnadshavarens perspektiv och på så vis skapa en förståelse som uppges som en 
förutsättning för uppkomsten av empati. Lyssnandet handlar i stort om att erkänna den 
andre personen som en medmänniska med rättigheter. Detta passar väl in på teorin om 
erkännande vilken handlar om att stärka gemenskapen genom att tillskriva människorna i 
en relation ett lika värde (Honneth, 2003).     

Ett empatiskt förhållningssätt i samverkan med vårdnadshavare anser förskollärarna 
bidrar till att ett gemensamt mål utrönas, att trygghet och tillit uppkommer i relationen 
genom en god dialog samt att en förståelse för varandras roller ökar. Följden av detta 
empatiska förhållningssätt torde bli ett ömsesidigt erkännande som enligt Honneth (2003) 
är grunden för en god relation, tillika samverkan. Kort sagt gynnar empatin samverkan 
med vårdnadshavare av den orsaken att samarbetet blir en produktiv relation där bägge 
parter bidrar för barnets bästa. Något att lyfta blicken mot är dock poängen med att vara 
lagom empatisk så att samverkan sker på en balanserad nivå där relationen tillåts vara 
personlig utan att bli för privat, eller för den delen distanserad. 
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6 Diskussion 

Avsnittet påbörjas med en diskussion kring vald metod där för- och nackdelar med 
studiens genomförande lyfts. Därefter följer en resultatdiskussion där det resultat som 
framkommit i studien diskuteras i förhållande till bakgrund och teoretisk utgångspunkt. 
Diskussionen tar fasta på förskollärarnas beskrivning av att deras empati kommer till 
uttryck via ett empatiskt förhållningssätt samt hur detta kan resultera i möjligheterna att 
erkänna vårdnadshavarens roll i samverkan. Avsnittet fortsätter med en redogörelse för 
studiens slutsats, följt av studiens betydelse för yrkesrollen samt avslutas med förslag på 
framtida forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion  

Genom användandet av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod anser vi 
att vi nått vårt syfte med att beskriva hur förskollärare ser att deras empati kan komma till 
uttryck i samverkan med vårdnadshavare. Vi har således kommit fram till ett resultat som 
utgått från åtta intervjuade förskollärares uppfattning och beskrivningar av ett empatiskt 
förhållningssätt och hur det kommer till uttryck just i deras egna handlande och är 
medvetna om att studien därmed inte svarar för en generell aspekt av förhållningssättet.   

För att än mer djupgående undersöka det empatiska förhållningssättet hade fler 
förskollärare kunnat intervjuas samt observationer genomförts som ett komplement till 
intervjuerna för att visa på eventuella ytterligare aspekter samt vittna om hur det 
empatiska förhållningssätt som förskollärarna beskriver omsätts i verksamheten. I 
efterhand har vi upplevt att det kanske skulle ha varit till vår fördel att ha utfört 
intervjuerna samt transkriberingen gemensamt för att underlätta att tolka och analysera 
resultatet men vi känner att det inte hade varit möjligt med anledning av vår tidsplan.  

För att få en övergripande helhetsbild av resultatet gick vi igenom transkriberingarna 
tillsammans. Därefter började det gedigna svarsmaterialet att delas upp i koder i 
förhållande till ställd intervjufråga för att senare brytas ned i olika teman för att bli mer 
greppbart. Den tematiska analysen resulterade i fem olika teman vilka utgör underrubriker 
i studiens resultatdel. Att det just blev dessa fem teman har att göra med att de återkom 
under bearbetningen av det insamlade materialet i form av upprepningar, liknelser och 
motsatser. En tematisk analys innehar inget bestämt tillvägagångssätt vilket påverkar 
framkomna teman på så sätt att de inte kan ses som vedertagna, men vi upplever att de 
återspeglar innehållet i vårt resultat.  

Resultatet analyserades utifrån studier och litteratur rörande empati, empatiskt 
förhållningssätt, föräldrasamverkan och professionella relationer samt Alex Honneth teori 
om erkännande. Valet av forskning och litteratur grundar sig i att söka förståelse för 
begreppet empati och empatiskt förhållningssätt samt funktionen av begreppen i 
mänskliga relationer för att på så sätt via förskollärarna kunna koppla samman betydelsen 
och funktionen av empati i förskolans kontext. Vi använde oss av erkännandets teori, som 
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handlar om mänskligt erkännande i mötet med andra, med ändamålet ömsesidigt 
erkännande för optimal samverkan. Ett val, som vi anser, gav oss möjligheten att på djupet 
kunna analysera empatins roll i strävan efter ett ömsesidigt erkännande i samverkan med 
vårdnadshavare utifrån respondenternas beskrivningar, och på så vis nå vårt syfte.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan förs en diskussion kring de resultat som framkom i studien. Diskussionen 
återkopplar till förskollärarnas beskrivningar av empatins betydelse i samverkan med 
vårdnadshavare samt det empatiska förhållningssättet som en balansgång med hinder. 

6.2.1 Empatins betydelse i samverkan 

Professionalism är av vikt i mötet med vårdnadshavare, bland annat för att kunna 
tydliggöra förskolans verksamhet. Ett tillägg av empati i professionalismen medför att 
mötet upplevs mer personligt (Holm, 2013). Vår studie visar att empati öppnar upp för 
barnens andra livsvärld, hemmet. De åtta förskollärarnas sätt att beskriva ett personligt 
bemötande innefattar förmågan att anpassa sitt förhållningssätt till de olika 
vårdnadshavare de möter. Noterbart är att Farstad Peck (2014) menar att det empatiska 
förhållningssättet skapar förutsättningar för samverkan i mångfaldens förskola. En 
liknande beskrivning i vår analys hade inte varit obefogad i och med att dagens förskola ska 
välkomna alla familjer oavsett bakgrund. Men just begrepp som mångfald och kulturella 
skillnader tas inte upp av förskollärarna i studien, vilka istället hänvisar till olikheter 
människor emellan. Mångfalden i sig ses inte skapa behov av ett empatiskt 
förhållningssätt, vilket tycks visa på att likabehandlingsarbetet som förekommer i 
förskolan kommit långt. Resultatet visar på att empatin istället skulle kunna förklaras 
utgöra utgångspunkten i samverkansuppdraget då den möjliggör relationsbygge med 
vårdnadshavare, trots olikheter.  

Med ett öppet sinne kan fokus hamna på den andres behov och öppnar upp för samtalet. 
Lyssnandet ses som en viktig del för både empati och det empatiska förhållningssättet. 
Förskollärarna i vår studie menar att lyssnandet utgör grunden för att etablera en 
förståelse för vårdnadshavaren och för att kunna ta vårdnadshavarens perspektiv. Det 
stämmer överens med det forskning och litteratur säger om lyssnandets betydelse inom 
fenomenet empati likväl som inom samverkan (Ellis m.fl., 2015, Farstad Peck m.fl.,2014, 
Hilmarsson, 2018, Holm, 2013 och Höjer, 2007). Det aktiva lyssnandet anses i vår analys 
skapa en koppling mellan empati och uppdraget att samverka med vårdnadshavare, det 
menade förskollärarna bidrog till ett empatiskt förhållningssätt. Sättet att lyssna tyder även 
på en förståelse för förskollärarrollen inom samverkan. Förskolläraren, som innehar en 
högre maktposition i relationen till vårdnadshavaren, använder lyssnandet för att visa 
vårdnadshavaren respekt och bjuda in till delaktighet i samverkan. Det aktiva lyssnandet 
tar tid i anspråk samt fordrar en lugn miljö, vilket bör tas i beaktande när förskolemiljön 
omarbetas och utvecklas. I resultaten framkommer att förskollärarna anser att det inte 
alltid finns förutsättningar att mötas i en lugn miljö samt att det i sin tur påverkar empatin 
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negativt där stressen utgör ett hinder för lyssnandet. Detta tyder på att även ledningen har 
en roll i att möjliggöra för det empatiska mötet mellan förskollärare och vårdnadshavare.  

Förskollärarna i studien tycks använda lyssnandet med mening. Det medvetna lyssnandet 

lägger mer vikt på hur saker uttrycks i samtalen än ordagrant vad som sägs. 
Förskollärarnas beskrivning av hur de använder lyssnandet resulterar i ett starkt 
erkännande av vårdnadshavaren. Ett erkännande som enligt Honneth (2003) kan resultera 
i gott samarbete, vilket innebär att den sortens lyssnande är en avgörande faktor för att 
samverkan med vårdnadshavare ska tolkas som god. Med tanke på att lyssnandet är av så 
stor vikt för att etablera en god samverkan bör förskolläraren som ovan nämnts se över 
miljön för att det ska kunna ske praktiskt. Att kliva åt sidan eller resa sig upp och närma sig 
vårdnadshavaren skulle kunna tänkas vara två sätt att förbättra möjligheterna till att 
lyssna, dessvärre är det inte så enkelt i barngrupp, med tanke på ansvaret förskolläraren 
har utöver att etablera en samverkan med vårdnadshavarna. Även kollegor skulle kunna 
inkluderas mer, exempelvis genom att frigöra tid för samtal, men lösningen fallerar vid 
personalbrist. Lyssnandet förefaller teoretiskt bra men verkar stöta på motstånd då 
praktiska förutsättningarna stundtals saknas i verksamheten.  

Förskollärarna menar att en god samverkan uppkommer i och med ett empatiskt 
förhållningssätt och kännetecknas av en tillitsfull relation parterna emellan med barnens 
bästa som knytpunkt. I resultaten lyfts barnens bästa återkommande som en viktig del i 
samverkan med vårdnadshavarna vilket tyder på en medveten professionalism och en 
trygghet i yrkesrollen. Holm (2013) menar att dessa är en förutsättning för att ett 
empatiskt förhållningssätt ska kunna tas i uttryck. Detta stärks ytterligare i och med 
förskollärarnas beskrivning av vikten av att kunna vidhålla ett personligt bemötande i 
svåra möten genom att vara professionell. De redogör för en flexibilitet i sitt empatiska 
förhållningssätt vilket möjliggör erkännandet av vårdnadshavare i olika situationer. Ett 
dilemma skulle dock kunna vara att uppfattningen om vad som är barnets bästa kan skilja 
sig åt mellan de värderingar som vårdnadshavaren respektive förskolläraren innehar 
utifrån sin roll i samverkan. Vår analys visar på att förskollärarna beskriver ett användande 
av professionalism innefattande empati i det praktiska handlandet med fokus på att lösa 
svåra situationer. Användandet av enbart sin professionalism, menar vi, skulle därmed 
kunna leda till taktlöst handlande med tendenser av likgiltighet vilket av vårdnadshavaren 
riskerar klassas som oprofessionellt. Empatin kan därmed anses bromsas av 
yrkesprofessionens ramar och regler. Förskolläraryrkets praktiska handlande i 
samverkanssituationer bör i och med det innefatta mer än bara professionalism och först i 
kö att ansluta, menar vi, torde vara empatin. 

6.2.2 Professionell empati, en balansgång med hinder 

Att som lärare kunna finna en balans av erkännandet uttryckt med empati i mötet med 
vårdnadshavaren för nå en god samverkan är en utmaning för läraryrket, menar Erikson 
(2013), vilket styrks av ovanstående stycke. Risken finns alltid att agera med för lite 
empati, vilket tolkas distanserat, eller för mycket empatiskt, vilket upplevs för privat. 
Förskollärarna i vår studie beskriver vikten av att via ett empatiskt förhållningssätt skapa 
en personlig relation till vårdnadshavaren vilket blir ingången till en god samverkan. 
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Förskollärarnas beskrivning av att goda samverkanssituationer med vårdnadshavaren 
främst kännetecknas av ett gemensamt arbete för barnets bästa torde tyda på att balansen i 
dessa möten är funnen vilket underlättar för fortsatt samverkan i just dessa situationer. 
Denna personliga relation, anser vi, även visar på ett ömsesidigt erkännande. 

Vidare i analysen tycks balansen dock inte alltid vara möjlig i praktiken, även om den 
uttryckligen beskrivs som en betydande del i samverkan med vårdnadshavaren. Analysen 
visar på en frustration kring upplevt ointresse från vårdnadshavares sida vilket påverkar 
förskollärarnas möjlighet att känna empati och inta ett empatiskt förhållningssätt. 
Föräldraskapets förändring som Konrath m.fl. (2011) lyfter kan tänkas påverka 
förskollärarens försök att erkänna vårdnadshavaren som samarbetspartner. Förändringen 
har medfört att föräldrar anses vara mer narcissistiska, som skulle kunna tänkas ta sig 
uttryck i samverkan då det handlar om vad som är bäst för dem, vilket strider mot 
förskollärarnas uppdrag att arbeta för barnens bästa. Föräldraskapets förändring ses som 
ett svar på samhällets utveckling. För att kunna hantera utvecklingen i förskolan ligger 
ansvaret på förskolläraren att försöka se bortom det egna tyckandet och istället försöka 
förstå situationen som helhet, vilket kan ske via ett empatiskt förhållningssätt. Detta kan 
tyckas kontraproduktivt då Håkansson (2003) och Höjer (2007) menar att förståelsen 
uppkommen via empati ofta grundar sig i tidigare erfarenheter, vilket troligen saknas i 
aktuell kontext. Här kan vi skönja ett dilemma utifrån vår studies resultat, eftersom sättet 
att likställa vårdnadshavarnas beteende med ointresse riskerar att öka konflikterna i mötet 
och hindra en samverkan, men att finna en lösning på problemet och på så sätt närma sig 
en genuin förståelse känns avlägsen. Det kan därför vara av vikt att reflektera över egna 
normer och värderingar som i mötet med andra kan skapa distans. 

Bortsett från ett upplevt ointresse som en del i sämre samverkan berörs känslan av distans 
i vår analys. En förklaring kan tänkas vara att det råder ett underliggande missförstånd i 
förståelsen av de olika rollerna beroende på samhällets förändring. Maktförhållandet inom 
samverkan i förskolan är under förändring, menar Jensen och Jensen (2008), bland annat 
på grund av det fria skolvalet där föräldrarna intar en konsumentroll. Förändringen 
riskerar, sett med erkännandets teori, ha en negativ inverkan på samverkan med 
vårdnadshavare då det kan tänkas påverka det ömsesidiga erkännandet. Ses förskolans 
uppdrag som en vara, tillskrivs förskolläraren rollen som försäljare och samverkan 
innefattar i den kontexten inte en personlig relation grundad på empati. Den synen från 
vårdnadshavare skulle förklara att förskollärarna inte alltid upplever sig erkända i 
yrkesrollen. I dessa situationer krävs att förskollärarna ändå lyckas plocka fram sitt 
empatiska förhållningssätt för att på så vis kunna uppdaga de skilda förväntningarna och 
lösa problemet. Nyckeln skulle kunna vara att likt sjuksköterskorna i Behrins m.fl. (2014) 
studie, inta olika strategier för att hantera svårbemötta vårdnadshavare. Dock tyder den 
egna analysen på att förskollärarna i vår studie mer intar en defensiv strategi istället för att 
nyttja den empatikunskap de har och på så vis försöka frammana den för att gynna 
relationer även i en svår kontext. Avsaknaden av redogörelser angående framkallandet av 
empati i svåra möten bidrar till att förskollärarnas beskrivning av det empatiska 
förhållningssättet i samverkan med vårdnadshavare tolkas mer teoretisk än praktisk.  



 29 

Analysen visar vidare på att empatin uppkommer mer naturligt än medvetet i 
samverkanssituationer som upplevs goda och ger upphov till ett empatiskt förhållningssätt 
anpassad efter vårdnadshavaren. Dock skulle det kunna tänkas att en metod för att 
frammana empati i svåra situationer samt vid avsaknaden av empati hos den egna 
personen vore att föredra än att samverkan i svåra situationer helt uteblir. Att empati 
bland annat kan uppkomma med hjälp av känslosmitta, ett leende besvaras med ett leende, 
är ett sätt och kan ses som början på en strategi passande samverkan i förskolan. En 
medvetenhet kring emotionell smitta skulle kunna användas likt en metod för att skapa en 
positiv känsla hos vårdnadshavaren i samverkan. Genom att gå in leende och med en 
tillmötesgående och öppen inställning i varje möte med vårdnadshavare kan ett positivt 
klimat skapas i strävan efter ett ömsesidigt erkännande. 

Däremot, i de sämre samverkanssituationerna, beskriver förskollärarna i studien vikten av 
ett empatiskt förhållningssätt men det tycks enligt vår analys inte alltid komma till uttryck i 
praktiken. Vidare beskriver förskollärarna dilemmat att i stressiga situationer kunna 
vidhålla ett empatiskt förhållningssätt. Det senare förklaras av Platsidou och Agaliotis 
(2017) med att stress hämmar förmågan att kunna ta en annans persons perspektiv. Att 
stress uppkommer i interaktionen med vårdnadshavare där perspektivtagandet är av vikt 
visar på behovet av att se över förskollärarens egen syn på, samt upplevelsen av samverkan 
med vårdnadshavare. Orsaken till svårigheter att inta ett empatiskt förhållningssätt skulle 
kunna synliggöras via egen reflektion över det egna handlandet, menar Konrath m.fl., 
(2011). Då det i sig fordrar empati, lyfts empatin som en viktig del i konsekvenstänket. 
Reflektion över det egna förfarandet, menar Jensen och Jensen (2008), är en viktig del i 
samverkan med vårdnadshavare, vilket därmed tillskriver empatin ytterligare en funktion i 
samverkansuppdraget. Den skulle därmed, enligt oss, kunna användas för att utveckla 
bristfällig samverkan till det bättre.  

Flertalet av förskollärarna i studien väljer bort egenreflektion som första val när samverkan 
går mindre bra utan söker istället kollegialt stöd, ett sätt att få erkännande i yrkesrollen, 
menar Honneth (2003). I tillägg till det kollegiala stödet ser studiens förskollärare över 
vilka möjligheter och förutsättningar verksamheten innehar för att möjliggöra ett 
empatiskt förhållningssätt i samverkan. Att inte börja med att se över den egna rollen när 
det empatiska förhållningssättet uteblir i viss samverkan, riskerar som Kinge (2015) 
påpekar att landa i en lösningsorienterad metod. Förskollärararens bemötande kan med 
det upplevas konstlat vilket får motsatt effekt och resulterar i en distanserad relation med 
för lite empati och avsaknaden av erkännande. Det förfarandet, anser vi, skulle kunna vara 
ett tecken på att empati inte faller sig naturligt hos alla, vilket visar på behovet av att lyfta 
empatins betydelse i utbildningen samt fortbildning inom yrket. På så vis skulle 
förskollärare kunna känna sig mer trygga i sin yrkesroll i de samverkanssituationer som 
sätter relationen på prov och kräver den empatiska förmågan än mer. 
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6.3 Slutsatser 

Baserat på de åtta förskollärarnas utsagor blir vår slutsats att kunskapen om att det 
empatiska förhållningssättet är av vikt i etableringen av en god och produktiv samverkan 
med vårdnadshavare, finns inom professionen. Med det i beaktande verkar det ändå finnas 
hinder för att utöva förhållningssättet fullt ut. Dessa hinder anser vi skulle kunna 
bemästras genom att empati lyfts inom verksamheten i vidare mening för att på så sätt bli 
en del av förskolans kultur. Vi menar att via egenreflektion, kollegiala samtal och nätverk 
med empati som utgångspunkt skulle empatin kunna tillskrivas ett ännu större värde än 
vad det av oss tolkas inneha i förskolans läroplan. Ett ökat värde skulle kunna vara en 
utgångspunkt i skapandet av en empatikultur inom förskolan med förhoppningar att det 
empatiska förhållningssättet slutligen blir något som ”sitter i väggarna” i varje verksamhet. 

 

6.4 Undersökningens betydelse för yrkesrollen 

Som studenter har vi noterat vägledning i periferin inom det empatiska förhållningssättet i 
förskollärarutbildningen, vilket torde bidra till en empatisk medvetenheten i 
verksamheten. Dock beskriver förskollärarna i studien användandet av empati och ett 
empatiskt förhållningssätt i samverkan med vårdnadshavare utan koppling till 
yrkesutbildningen. Vi menar att kunskap om empatins roll i samverkan skulle kunna bidra 
till utvecklandet av yrkesutbildningar och fortbildningar och därmed nå blivande 
förskollärare likväl de som redan är aktiva inom yrket.  

 

6.5 Vidare forskning  

Denna studie är relativt ensam i sitt slag, fler studier kring empatins uttryck och funktion 
specifikt inom förskolans samverkan med vårdnadshavare är att önska. Det vore även 
intressant att studera det praktiska förfarandet av ett empatiskt förhållningssätt i 
samverkan med vårdnadshavare genom observationer. Vidare skulle studier kring ett 
empatiskt förhållningssätt kunna göras utifrån ett vårdnadshavarperspektiv för att få en 
förståelse för vilken uppfattning de har om empatins värde och funktion i dessa möten. Det 
skulle kunna svara på frågan om ett ömsesidigt erkännande ens är praktiskt möjligt? Det 
kollegiala mötet är precis som det med vårdnadshavaren av vikt och skulle kunna tänkas 
gynnas av en studie hur det empatiska förhållningssättet ter sig i den relationen. 

Dessa olika studier skulle inte bara kunna skapa faktiska möjligheter för en ökad 
medvetenhet kring det empatiska förhållningssättet inom samverkan med vårdnadshavare 
utan för förskolan som verksamhet i stort. 
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Bilaga 1 - Missivbrev 

 
Informationsbrev  
 
Hej!  
 
Vi heter Caroline Pålsved och Ingeborg Carlquist, vi läser sjunde och sista terminen på 
förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås. För närvarande skriver vi vårt 
examensarbete som ska baseras på en studie med syfte att beskriva hur förskollärare ser att deras 
empati kan komma till uttryck i samverkan med vårdnadshavare.  
 
Vi har fördjupat oss i litteratur samt forskning inom både empati samt samverkan med 
vårdnadshavare och avser nu att genomföra enskilda intervjuer om cirka 30 minuter med verksamma 
förskollärare för att ta del av yrkesprofessionens beskrivning av aktuellt område. Intervjuerna kommer 
att äga rum enligt överenskommelse samt med ert godkännande att spelas in.  
 
Ert deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Ni har rätten att när som helst avbryta ert deltagande 
utan närmare motivering och utan några konsekvenser. Det insamlade materialet kommer att 
bearbetas och hanteras av enbart oss. Efter undersökningens och arbetets slutförande kommer allt 
material att raderas enligt Mälardalens högskolas riktlinjer. Vi följer givetvis även Vetenskapsrådets 
etiska riktlinjer som är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. 
 
Undersökningen i sin slutgiltiga version kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola samt publiceras i databasen DiVA vilket är en databas för examensarbeten. När uppsatsen är 
publicerad finns således möjlighet att ta del av arbetet och resultatet av undersökningen.  
 
Välkommen att kontakta oss för vidare frågor eller funderingar! 
 
Vänligen  
 
 
Student Caroline Pålsved        Student Ingeborg Carlquist                 
cpd16001@student.mdh.se    ict16001@student.mdh.se 
 
Handledare Tuula Vuorinen 
tuula.vuorinen@mdh.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 
1. Hur många år har du varit verksam förskollärare? 
2. Hur skulle du beskriva ett empatiskt förhållningssätt? 
3. Hur uttrycker du empati i samverkan med vårdnadshavare? Kan det skilja sig åt, beskriv 

gärna? 
4. Vad vill du som förskollärare uppnå med att använda dig av empati i samverkan med 

vårdnadshavare?  
5. När i samverkan kan det vara svårt för att känna empati? 
6. Kan du redogöra för möjligheter inom verksamheten att utveckla ditt empatiska 

förhållningssätt i samverkan med vårdnadshavare?  
7. Vad anser du kännetecknar en god respektive sämre samverkan med vårdnadshavare? 
8. Vilka förutsättningar tycker du krävs för en empatisk samverkan med vårdnadshavare? Vad 

kan vara svårt i detta, beskriv gärna? 
 

 


