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Inledning 

Förskolan ska tillsammans med föräldrarna lotsa in barnen i samhället. För att 
barnen ska ha möjlighet att bli goda samhällsmedborgare behöver de ges tillfällen att 
utveckla sin inlevelse, sitt engagemang för andra och sitt ansvarstagande (Öhman 
2007). Utbildningen ska förmedla och förankra de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på samt respekt för de mänskliga 
rättigheterna framskriver Lgr 11. Flera lärare och förskolelärare vi mött har uttryckt 
ett behov av empatiutvecklande arbetssätt då de upplever en förändring hos barnens 
attityder mot varandra. Detta väckte vårt intresse och tanken till det här arbetet 
började växa fram. Många frågor väcktes, stämmer det, är det barnen som förändrats 
eller samhället. Efter att vi studerat teorierna blev vi ytterligare övertygade om hur 
viktigt detta arbete är för skolan och förskolan. Vi kom till den insikten att empati är 
ett väldigt komplext begrepp och det krävs en medvetenhet om våra egna attityder 
och hur vi bemöter barns tankar och känslor.  

 

1. Utvecklingsmålet 
Målet för utvecklingsarbetet är att utveckla barns empati. 

2. Litteraturgenomgång 

2.1. Empati 

 
Empati betyder ordagrant att känna med och härstammar från grekiskans empatheia 
em=med, patheia=att känna (Öhman, 2007). Eresund och Wrangsjö (2008) lyfter att 
begreppet empati är komplext men ska inte förväxlas med begreppet sympati som 
betyder att känna som. Att hysa sympati för någon människa betyder att hålla med en 
annan människa medans empati handlar mer om att förstå en annan människa 
(Höjer, 2007). Om du förstår hur den andra känner sig genom att leva sig in i hur 
personen upplever en svår situation innebär inte att du känner likadant. Flera 
författare förklarar empati på följande sätt. 

 Leva sig in i en annans situation. 

 Prosocialt beteende, att agera och handla utifrån sin inkännande förmåga. 

 Medfödd förmåga. Kan dock utvecklas eller bromsas. 

 Gör människan mänsklig. 

 Hjälpsamhet och tillmötesgående, medkänsla och förstå den andre personen. 

(Öhman, 2007, Gottberg, 2007, Eresund & Wrangsjö, 2008 och Holm, 2001) 

Empatin kan betraktas som en cirkulär självförstärkande process innehållande: 
iaktta, tolka, handla och utvärdera. 

I det första steget som Holm (2001) beskriver det (steg 1 empatisk förståelse) 
använder du dig både av din affektiva kompetens, hur väl du kan identifiera och skilja 
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ut olika känslor, och den kognitiva hur du tolkar den informationen du samlar (steg 2 
empatiskt beteende). Vad du beslutar att göra eller inte göra, ditt bemötande (steg 3 
utvärderar) slutsatsen av hur det blev, reaktionen (Öhman, 2007). 

2.2. Affektiv/kognitiv 
De vanligaste indelningarna som gjorts när empati har analyserats är: affektiv 
(känslomässig) och kognitiv (intellektuell) (Holm, 2001). Dagens forskning visar på 
att tankar och känslor utvecklas tillsammans i ständigt växelspel och är beroende av 
hur vuxna förhåller sig till barnen (Brodin & Hylander, 2010). Känslorna har en 
grundläggande betydelse för all mänskligt lärande. En viktig del i den empatiska 
processen är att lära sig handskas med sina egna känslor. Ett barn kan inte sätta ord 
på sina känslor till en början utan det är en mer kroppslig känsla. Barnet behöver 
hjälp av sin omgivning att sätta ord på sina kroppsliga reaktioner till exempel - Det 
där gjorde dig riktigt glad (Holm, 2001 och Brodin & Hylander, 2010). Barnets 
förmåga att reglera emotionella och kroppsliga tillstånd är till en början låg och det är 
för detta i det närmaste helt beroende av vuxna som finns i deras närhet. Hur 
hanteringen av känslor utvecklas har en nyckelroll för beteendet (Eresund & 
Wrangsjö, 2008). En avgörande kompetens för barnets hälsa och framtida liv är att 
lära sig att förstå och hantera sina egna känslor (Brodin & Hylander, 2010). Vilket 
även Höjer (2007) och Kimber (2004) lyfter när de skriver om emotionell intelligens. 
Att vara emotionell intelligent innebär att kunna frambringa känslor för att 
underlätta tänkandet. Men även förmågan att uppleva, värdera och uttrycka känslor. 
Att kunna använda sin känslomässiga kunskap och att klara av att reglera dem för att 
främja emotionell och intellektuell tillväxt. Det sociala samspelet har en stor vikt i 
barnets utveckling av empati, speciellt familjens emotionella miljö och interaktionen i 
familjen (Holm, 2001). Stor betydelse för empatins utveckling beror på hur vuxna för 
en dialog med barnen, uppmärksammar dem på egna och andras känslor och 
handlingars konsekvenser samt synliggör deras empati (Thornberg, 2006). Eresund 
och Wrangsjö (2008), Gottberg (2007) lyfter fram den inre komplexa process som 
sker, där kognitiva och affektiva förmågor ska samspela för att empati ska uppstå. 
Gottberg (2007) lyfter fram att vissa teorier visar på en inre, affektiv förståelse av vad 
andra människor känner, medan andra menar att det mer handlar om en kognitiv 
förståelse av det samma.  

2.3. Empati och prosocialt beteende 
Öhman (2007) lyfter att det finns olika situationer som kan påverka empatiförmågan. 
Hon tar bland annat upp temperament, kön, avstånd, hur jag mår, framtids tron, 
men framförallt påverkar barnens sociala erfarenheter, kognitiva processer, 
omsorgsklimat deras empatiutveckling. Vidare menar hon att de kvalitéer som 
gynnar en empatisk utveckling är: 

 Barnet bemöts med respekt och inlevelse. Mat, värme, omsorg och kärlek är de 
tidiga empatiska byggstenarna. Barnen ska känna en trygghet men också 
utveckla en tilltro till sitt eget värde. 

 Det behövs också empatiska förebilder. Allra mest lär sig barnen av hur vi 
vuxna agerar i vardagssituationer än i undervisning eller uppfostran. Den inre 
empatiska processen syns inte därför är det viktigt att den vuxne sätter ord på 
den. Öhman (2007) menar att en empatisk förebild blir pedagogen/läraren när 
den möter barn, föräldrar och kollegor med respekt, ansvar och inlevelse. Gå 
till dig själv, vilka förebilder har du med dig från din barndom och hur kan du 
bli en förebild för barnen du har framför dig idag. 



8 
 

 Konsekventa levnadsregler. För mycket eller för lite regler leder till otrygghet 
och påverkar vilken verksamhet man får. 

 Tillfällen till reflektion. Ta barnens tänkande på allvar och belys att det finns 
inge rätt eller fel sätt att tänka. 
 

Men empati omfattar också handlingskraft även kallat prosocialt beteende som 
Öhman (2007) och Thornberg (2006) tar upp. Prosocialt beteende innebär att du 
handlar utifrån din inlevelse förmåga och gör något för att förändra situationen och 
handlar med andras bästa för ögonen. Vissa normer kan tänkas ha betydelse för 
prosocialt beteende. I den tidiga socialisationsprocessen tillägnar sig individen dessa 
normer genom fostran, imitation, identifikation, grupptryck och lärande. 
socialisation kallas den process där barn och unga införlivar eller tillägnar sig 
gruppens eller samhällets normer, värden, föreställningar och beteendemönster, och 
som medför att de utvecklar sin personlighet och anpassas till gruppen eller 
samhället (Thornberg, 2006). Eresund och Wrangsjö (2008) menar att en viktig 
aspekt av socialkompetens är förmågan att använda fungerande försoningsbeteende 
efter konflikter. Genom att skapa mönster i hur de uppfattar att andra beter sig så lär 
sig barn hur de ska uppföra sig menar de. Gottberg (2007) lyfter att barnen tränar på 
sin empatiska förmåga genom att deras empatiska beteende blir bekräftat av en 
vuxen. 

2.4. Skolan och förskolans roll 
Enligt Öhman (2007) ska förskolan tillsammans med föräldrarna lotsa in barnen i 
samhället. För att barnens ska ha möjlighet att bli goda samhällsmedborgare behöver 
de ges tillfällen att utveckla sin inlevelse, sitt engagemang för andra och sitt 
ansvarstagande. Pedagogen kan främja eller försvåra vänskaps relationer mellan barn 
genom val av arbetsätt och genom sammansättning av gruppens storlek (Öhman, 
2007.) Detta lyfter även Eresund och Wrangsjö (2007) de menar att lite personal och 
stora barngrupper innebär fler provocerande moment mellan barnen och mindre 
ingripande från de vuxna. De anser att barnen påverkas av detta i kombination med 
ökade skolprestationer och mer stress i familjerna. Ett annat problem som Eresund 
och Wrangsjö (2007) lyfter är att många vuxna i sin rädsla att verka auktoritära inte 
har lärt sig att uppträda med auktoritet och har då svårare att hantera stökiga 
klassrumssituationer. Idag är auktoritet mer personligt förvärvad än strukturell vilket 
innebär andra förutsättningar för lärare att upprätta strukturer och regelverk.  

2.5. Styrdokument 
Läroplanen för förskolan 98 (Utbildningsdepartementet, 2011) skriver under normer 
och värden att strävans mål för förskolan är att utveckla viljan att hjälpa andra samt 
förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation. Lpfö98 
framskriver också förståelsen för att alla människor har lika värde och en respekt för 
allt levande. Förskollärare ska ansvara för att varje enskilt barn får sina behov 
tillgodosedda och respekterade och att de får möjlighet att uppleva sitt eget värde. 
Vidare framskriver Lpfö98 att arbetslaget ska sporra barnens samspel och stötta dem 
i missförstånd, konflikter och att respektera varandra. Arbetslaget ska också 
uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika attityder och värderingar som 
styr deras handlande. Under utveckling och lärande framskriver Lpfö98 att 
strävansmålen är att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera 
konflikter. Även att utveckla sin förmåga att lyssna reflektera och ge uttryck för sina 
egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv. Lpfö98 skriver att ett av 



9 
 

strävans mål är att barnen ska utveckla en förståelse för att alla människor oberoende 
socialbakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuelläggning eller funktionsnedsättning har lika värde. 

Detta framkommer även i Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2011) som skriver att 
tendenser att diskriminera eller annan kränkande behandling på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning ska motverkas. Vidare 
skriver att skolan ska gestalta och förmedla värden som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. Andra 
människors egenvärde ska respekteras och eleverna ska utveckla sin förmåga att leva 
sig in i andra människors situationer och förstå samt utveckla en vilja att handla 
också med deras bästa för ögonen. Skolan ska främja förståelse för andra människor 
och förmåga till inlevelse. Lgr11 skriver att tillsammans med förmågan att förstå och 
utveckla sig in i andras villkor och värderingar är det även viktigt att bli medveten om 
den egna delaktigheten i det gemensamma kulturarvet, vilket ger en trygg identitet. 
De grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på samt 
respekt för de mänskliga rättigheterna ska utbildningen förmedla och förankra. 

Konventionen om barnets rättigheter (Utbildningsdepartementet, 2006) skriver att vi 
ska ha respekt för barnens åsikter, alla barn har lika värde, samma rättigheter och att 
barnens undervisning ska förbereda barnen för livet och utveckla respekt för 
varandra. Konventionen om barnets rättigheter skriver även att barnen ska utveckla 
och fostras för förståelse, tolerans och fred mellan varandra. 

2.6. Arbetsätt 
Arbetsätt som främjar empati löper som en röd tråd genom all verksamhet, och 
genomsyrar alla relationer och aktiviteter. Öhman (2007) lyfter att som pedagog 
handlar det inte bara om att hitta metoder utan du måste titta till dina egna attityder. 
För det är mitt förhållningssätt som avgör vad jag egentligen förmedlar till barnen. 
Öhman (2007) lyfter vidare att det är viktigt att knyta en god kontakt med 
föräldrarna. Pedagogen ska respektera föräldrarnas kännedom om sina barn och lika 
viktigt att föräldrarna kan lita på pedagogernas kompetens. När detta sker ges barnet 
en rik tillgång på empatiska förebilder. Eresund och Wrangsjö (2008) menar att de 
vuxnas kompetens har avgörande inflytande inte bara på barnens beteende i nuet 
utan också på barnens utveckling av sina personligheter och sin kompetens under 
hela uppväxttiden. De menar vidare att vuxna markerar vad som är socialt olämpligt 
och fysiskt farligt. Barn kan inte låta bli att testa dessa gränser, genom att pröva sig 
fram får de information om hur andra och de själva fungerar och bygger så upp sin 
erfarenhet. Den vuxne måste först försöka ha empati med barnet, visa intresse för 
barnets tankar och känslor och ge uttryck för denna empati. Förståelsen behövs först 
och främst för att finna konstruktiva förhållningssätt (Eresund & Wrangsjö, 2008).  

2.7. Drama 
Enligt Weissenreider (2008) är drama ett måste för att utvecklas personligt. Hon 
menar vidare på att barnen tränar det sociala beteendet och även bli socialt 
medveten. Genom att använda sig av drama lär sig barnen att förstå hur andra tänker 
när dem tar en annan roll. Det hjälper även barnen att samarbeta och det utvecklar 
barnens empati (Rasmussen & Erbarth, 2009).  
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Att använda sig av rollspel hjälper barn/elever att utforska den sociala verkligheten 
som vi har. Rollspel ger barnen/eleverna en förståelse för sitt och andras handlande 
och tänkande (Rasmussen & Erberth, 2009). Det kan vara ett sätt för eleverna att 
påverka och bli medvetna om attityder och värderingar, lösa och diskutera konflikter 
men även en inlärningsmetod för ett ämne. I rollspel kan eleverna använda sig av 
sina egna erfarenheter (Rasmussen & Erberth, 2009). Detta ger barnen en möjlighet 
att träna sig inför verkligheten och framtiden menar Weissenreider (2008). Genom 
att använda sig av rollspel kan en aktuell händelse eller konflikt tydligöras och 
eleverna kan tillsammans hitta lösningar genom diskussioner tillsammans.  Med barn 
i förskolan kan det vara bra att använda sig av djurens värld och spela upp små sagor 
när man ska ta upp konflikter. På detta sätt får barnen en distans till själva händelsen 
och det blir lättare för barnen att diskutera händelsen (Rasmussen & Erberth, 2009). 

2.8. Boksamtal och språket 
Genom sagoberättande stimuleras både medkänsla, inlevelse och en mångfald av 
uttryckssätt varav ett är det talade språket (Öhman, 2007). Utifrån perspektivet att 
stärka barns empatiska förmåga ger sagoberättande underbart goda och viktiga 
möjligheter (Öhman, 2007). Sagor är tydliga när det gäller det goda och onda menar 
Weissenreider (2008) och oftast lätta att förstå, vilket gör att barnet själva kan i sin 
egen takt komma fram till vad som är gott och ont hon menar vidare att barn kan 
genom sagofigurerna kanalisera sina känslor till exempel ilska genom ett troll och 
godhet genom en fe. På detta sätt hävdar Weissenreider (2008) att barn närmar sig 
problem på mindre ofarliga vis. Aktivt samspråk är ett sätt att utveckla sitt tänkande 
och sin reflektionsförmåga, vilket i sin tur innebär att barnet utvecklar sin kognitiva 
kompetens. Den empatiska processen är beroende både av känslomässig och kognitiv 
kapacitet - Det verbala språket utvecklas parallellt med leken, båda är ett resultat av 
barnets förmåga att symbolisera. Ord är viktiga nycklar till gemenskap och delade 
upplevelser. Genom att sätta ord på upplevelser, känslor och tankar kan barnet 
kommunicera, det vill säga dela dessa med andra (Öhman, 2007). 

2.9. Positiv förstärkning/förebilder 
De handlingar vi belyser på ett uppmuntrande sätt de förstärks menar Öhman 
(2007). Om vi inte uppmuntrar omsorgsförmåga, medkänsla och empatisk 
handlingskraft så utvecklas de inte. Även Eresund och Wrangsjö (2008) lyfter upp 
positiv och negativ förstärkning. Öhman (2007) menar att medvetet styra sin 
uppmärksamhet på det som fungerar och är positivt i samspelet med barnen är en 
förvånansvärd enkel metod som ger resultat. 

Även Thornberg (2006) tar upp att barnen kan lära sig genom att se andra handla. 
Modeller kan genom sitt beteende också ge ett budskap till den som iakttar om vad 
som är ett lämpligt beteende i situationen – vilket beteende som överensstämmer 
med sociala normer. Men han menar också att beroende på hur modeller agerar, vilka 
konsekvenser deras agerande får och i vilken grad barn och unga identifierar sig hos 
dem, kan modeller både öka och minska sannolikheten för prosocialt beteende hos de 
barn och ungdomar som observerar (Thornberg, 2006). 

2.10. Leken 
Öhman (2007) lyfter lekens betydelse. Om leken ges goda förutsättningar så är det 
den som utvecklar empati sinsemellan barnen. Man kan säga att 3-4 år är empatins 
guldålder. Leken är viktig för den stimulerar barnens önskan att ta hand om men 
även att inta olika roller vilket ger barnen möjlighet att utveckla sin inlevelse 
förmåga. Weissenreider (2008) anser att barn leker för att dem tycker det är kul men 
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leken ger även en grund för det sociala livet. Weissenreider (2008) beskriver även att 
leken är en utgångspunkt för att kunna utveckla empati och sätta sig in i en annan 
roll. Öhman (2007) förklara varför leken är bra för empati utvecklingen genom att 
leken sätts i fokus. När vi gör det så sätts också barnen i fokus och deras självvalda 
verksamhet tillmäts större värde. När detta görs så ökar också barnens självkänsla, 
självkännedom och förmågan att ta ansvar. 

      3. Metod 

      3.1 Strategi 
Vi har valt att använda oss av kvalitativt närmandesätt för att få en djupare förståelse 
av hur barn utvecklar empati. Denscombe (2010) lyfter att kvalitativ data kan ha 
formen av ord och visuella bilder och går mer på djupet. Detta närmandesätt passar 
bra med vår grundtanke i detta arbete om hur empati utvecklas hos barn. Till skillnad 
mot kvantitativ data, vilket enligt Denscombe (2010) är mer baserat på siffror och 
statistik. Det handlar mer om mängd än att gå in på djupet, och forskaren måste vara 
medveten om dess möjligheter och begränsningar. 

     3.2Design 
Utifrån vårt val av kvalitativ strategi så valde vi aktionsforskning för att det är en 
forskningsdesign som ger en djupare förståelse och syftar att utveckla praktiken. I 
aktionsforskning är forskaren mer intresserad av förändringsfrågor och få en 
förståelse för eventuella problem i verksamheten men även att kunna göra en 
förändring i verksamheten (Denscombe, 2010).  Forskaren i aktionsforskning är 
delaktig under hela processen i ett nära samarbete med de inblandade. 
Aktionsforskning handlar om att förstå och utveckla sin egen verksamhet.  

    3.3Metoder 
I aktionsforskningen valde vi att börja med observationer. Detta valdes för att 
kartlägga den nuvarande situationen. Stukát (2005) menar för att verkligen ta reda 
på vad människor verkligen gör och inte bara vad människor säger så är 
observationer en bra metod. Under processens gång skedde ytterligare observationer 
för att kartlägga responsen. Observationerna gjordes enskilt och pågick i 5 dagar 
sammanlagt. Nackdelen med observation som metod kan vara att det upplevs 
begränsande för att det är de yttre beteenden som observeras. Vilket gör det svårt att 
observera känslor och tankar anser Stukát (2005).  

Metoderna vi valde att använda utifrån de inledande observationerna var först att 
diskutera med respektive barngrupp för att lyfta deras tankar och funderingar i en så 
kallad fokusgrupp som Denscombe (2010) tar upp. En fokusgrupp kan bestå av en 
liten grupp människor som sammanförts av forskaren om ett speciellt ämne. Det 
läggs stor vikt på interaktionen mellan eleverna för att få fram information.  

En annan metod som användes för att samla in material var ostrukturerade 
frågeformuläret det vill säga att använda sig av öppna frågor utan givna svar. På detta 
sätt begränsades inte elevernas svar med ja och nej svar utan dem kunde utveckla 
sina svar utefter deras eget tänkande (Stukát, 2005). Eleverna använde sig av 
ostrukturerade frågor i grupp men även en utvärdering enskilt.   



12 
 

  3.4Databearbetning 

Vi sammanställde vårt material genom att gå igenom och diskuterade de olika 
kategorierna som kom fram utifrån de metoder vi använt.  När vi sammanställt våra 
respektive material så ställde vi dem mot varandra. Vi jämförde likheter och 
olikheterna som fanns i förskolan och skolan. 

  3.5Forskningsetiska principer 
Vi har tagit hänsyn till de 4 forskningsetiska principerna. Informationskravet, genom 
att alla berörda innan informerades om arbetets syfte och gång. En dialog fördes med 
barnen och eleverna inför varje ny fas i processen. Samtyckeskravet, vi informerade 
att respondenterna själva fick bestämma om de ville vara med och om någon ville 
hoppa av så var det helt okej. Detta gjordes inom förskolan (bilaga 1) med ett 
informationsblad och föräldrarna informerades även på ett föräldrarmöte. I 
Grundskolans fick eleverna ett informationsblad (bilaga 2) om samtycke för arbetet 
samt information om arbetet. Detta informationsblad valde skolan att lägga ut på 
deras interna hem sida lades ut på deras hemsida.  Konfidentialitetskravet, innebär 
att de medverkande är anonyma och att förskolan och grundskolan är anonyma. 
Nyttjandekravet, innebär att allt insamlat material används endast i detta arbete 
(Vetenskapsrådet, 2002) 

4. Genomförande av aktionsforskningen 

4.1 Aktionsforskningen i förskolan 
Jag form är en referensform till den pedagog som varit delaktig i aktionsforskningen, 
namnen i genomförandet är fiktiva. Aktionsforskningen i förskolan tog plats på en 
avdelning i Mellansverige med barn från olika kulturer i åldern 4-5 år och pågick i 
fyra veckor. Gruppen bestod av 21 barn, 8 flickor och 13 pojkar. På avdelningen 
arbetade under aktionsforskningen fyra vuxna.  Under de inledande observationerna 
utifrån utvecklingsarbetets mål framkom olika kategorier av barn. Kategorierna som 
observerats var en grupp som vid olika situationer tog vuxenkontakt. I 
observationerna kom det fram flera gånger att en majoritet av barnen hämtade en 
vuxen vid konflikter. Flertalet av gångerna så hade barnen inte ens försökt att prata 
med varandra innan. – Fröken, Kalle sa så då blev jag ledsen. – Har du sagt till 
Kalle att du blev ledsen när Kalle sa så. – Näää. En annan grupp såg mycket till sig 
själva och många konflikter uppstod kring de barnen för att de inte fick sin vilja 
igenom eller hade svårt att se ur en annans synvinkel. I den fria leken ut på 
förskolegården så trampade en flicka på en annans flickas hand. – Aj, det gjorde ont 
när du trampade på mig. – Äh du var ju i vägen. Det framkom också en grupp där 
barnen inte hade orden att uttrycka sig med eller lyssnade på varandra. I den fria 
leken ute på gården. Två pojkar slår på varandra i buskarna. – Vad gör ni? – De 
knuffade mig och sa gå härifrån. – Frågade du varför? – Vi ville vara ensamma. – 
Men jag ville inte leka med er jag skulle bara kolla var Stina var. Det framkom 
också i observationerna en grupp barn som på morgonen mötte sina kompisar med. – 
Hej, kommer du nu, vad roligt. Det var också barn som spontant tröstade kamrater 
eller visade annan form av omtanke. – Hej hur är det med din fot? Har du 
fortfarande ont? (kram) 

    Fas 1 - Sagor 
Jag valde ut två böcker som fanns tillgängliga för barnen under den här processen, 
det var Riktiga vänner (2004) och Vi spanar på skolan, om sista året på förskolan 
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(2011). Den ena handlade om vänskap, den andra om känslorna inför att börja i 
förskoleklass.  

Syftet med de här böckerna var att väcka deras intresse och nyfikenhet. Samt att det 
var en introduktion till aktionsforskningen då jag berättade för barnen att jag var 
nyfiken på hur de tyckte att en bra kompis skulle vara och om det finns några rätt 
eller fel. Böckerna hade också bilder att titta på och en påhittad saga som de ändå 
kunde relatera till. Detta gör jag för aktionsforskningen bedrivs tillsammans med 
barnen, deras delaktighet är av stor vikt. 

Boken om att börja i förskoleklass lästes flera gånger på 5 åringarnas vila. Efter blev 
det många diskussioner kring boken och barnen studerade bilderna. Frågorna som 
kom upp var: Större barn, är de snälla? Hur är fröken? Vilka regler gäller i skolan? 
och vem bestämmer där egentligen? De diskuterade framtida funderingar och det 
kom fram att de hade olika erfarenheter då en del tillexempel hade äldre syskon i 
skolan. Boken riktiga vänner innehöll bilder på två djur och deras vänskap. Boken låg 
framme bland övriga böcker och under processens gång så bläddrade barnen i den. 
Den väckte inte lika starka funderingar men barnen fastnade vid en sida då djuren 
blev osams men sen blev kompisar igen. Responsen på det var positiv, de var väl 
medvetna om ordet förlåt och de var överens om att kompis kan man bli igen. 

Fas 2 – Vi diskutera olikheter och målade självporträtt. 
Jag valde att efter observationerna lyfta fram barnens olikheter och att det är positivt. 
Vilket även Lpfö98 påvisar att arbetslaget ska uppmärksamma barnen på att 
människor kan ha olika attityder och värderingar.  

Till hjälp hade jag boken Lika som bär (2001). Boken förenklades för att passa den 
här barngruppen. Detta valde jag att göra på grund av att boken innehöll flera bilder 
på varje sida och tog upp tunga ämnen som mobbing. Boken presenterade jag för ett 
till två barn i taget. Det var för att ge barnen möjlighet att uttrycka sina åsikter utan 
att påverkas av sina kamrater. Jag började med att läsa boken och samtidigt ha en 
dialog med barnet om innehållet. Boken avslutades med vilken tur att vi är olika det 
blir lite mer omväxling då. Då avslutade jag med, vi är alla olika och hur ser du ut? 
Till hjälp hade barnen en spegel som de fick titta i. Barnet skulle få rita av sig själv på 
ett papper, valfritt ansikte eller hela kroppen. När de tittat i spegeln så fick de berätta 
vilka färger de behövde. När de var nöjda med sin bild så vände vi på den och lyfte 
boken igen. Vi ser olika ut, men vi tycker också om olika saker. Om jag skriver Jag 
gillar… vad skulle du vilja att det stod här då? Sen fortsatte jag med: Jag tycker inte 
om… Favorit frukt… Favorit mat… favorit färg. Barnen berättade vad som skulle stå 
och när de var nöjda. När de kände sig nöjda och klara så laminera jag och knöt ihop 
porträtten till en bok. Boken låg sen framme bland förskolans andra böcker. Även 
boken vi jobbat med den förenklade lika som bär (2001)las framme för barnen att 
bläddra i. Detta gjordes för att barnen skulle ha möjlighet att gå tillbaka och titta och 
reflektera.  

En gång gick jag in och vägleda ett barn som utryckte att det inte ville leka med ett 
annat barn. Vi diskuterade kring det, om hans känslor och vad det kunde bero på. Vi 
pratade om att han har rätt att känna men också hur det kan kännas att läsa det för 
ett annat barn. Efter det kom han fram till att skriva något annat. En gång var det ett 
barn som uttryckte sig negativt om hemmet men då ställde jag fler frågor om hur 
barnet tänkte och bilden klarnade. Det såg olika ut vad barnen ville att det skulle stå. 
Några tog upp att man ska vara snäll och inte slåss. Andra tog upp det som de gillar 
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att äta eller leka med och saker de tyckte var tråkiga. Självporträtten visades upp på 
samlingen och barnen var entusiastiska över att få gissa vem som sagt och ritat vad. 
Men responsen var mer på självporträttet inte så mycket på att de faktiskt tyckte 
olika. Några barn valde också att inte göra självporträtt. De gick däremot tillbaka till 
den förenklade boken Lika som bär (2001) och tittade i den och diskuterade att det 
var en tokig bok, så där kan det inte vara.  

 

Fas 3 - Diskussion om hur en bra kompis är 
Utifrån responsen på självporträtten så valde jag att i nästa fas ta 5 årsgruppen. Jag 
delade in den i tvågrupper, en medveten indelning utefter det jag sett i 
observationerna. I den första gruppen hade jag fyra barn i den andra 6, det var 
blandat pojkar och flickor. I den mindre gruppen hade jag barn som var lite tystare 
blandat med lugna barn för att ge dem en chans att säga sina åsikter men också att få 
lyssna. Jag ville lyfta i grupp det positiva jag sett i observationerna. Detta gjorde jag 
på grund av att belyser vi handlingar på ett uppmuntrande sätt så förstärks de. 
Barnen tränar på sin empatiska förmåga genom att deras empatiska beteende blir 
bekräftat av en vuxen och de kan lära sig av att se andra handla.  

 Vi satt i ateljén vid ett runtbord. Jag berättade att jag var nyfiken på hur man kunde 
visa att man var en bra kompis. Jag berättade vad jag sett när jag observerat de yngre 
barnen tidigare. Jag lyfte frågan, hur de tyckte som var störst på förskolan att man 
kunde lära dem yngre ett bra kompis sätt. Jag lät dem diskutera med varandra och 
höll en lågprofil, ställde konstruktiva frågor vid behov. Sen berättade jag de positiva 
saker jag sett när jag observerat deras avdelning.  På bordet hade jag också några 
bilder på olika scenarion som barnen fick prata kring. De olika scenariona var tagna 
från boken lika som bär (2001). Syftet med bilderna var att hjälpa dem som behövde 
se en konkret situation och få diskutera kring den. Hur skulle det kännas om jag blev 
utsatt för det där. Bilderna föreställde ett argt barn, ett barn som drar ett annat barn i 
håret och ett barn som bryter sönder ett annat barns pinne. När de diskuterat en 
stund så lyfte jag att jag tyckte det var viktigt att de andra barnen får reda på hur ni 
tycker att en bra kompis bör vara. Vad är det viktigaste för er, för man kan tycka olika 
precis som i boken lika som bär (2001). Barnen funderade vad som var viktigt för 
dem en stund och när de kommit på så fick de rita en bild. Sen hjälpte jag dem att 
skriva just det som de tyckte var viktigt på deras bild. Bilderna visade vi sen på 
samlingen och barnen fick berätta. Sen satte vi upp dem på väggen. Avslutningsvis 
fotade jag barnens bilder och klippte ihop dem till en kort film som de fick titta på i 
datorn. 

Det kom fram två kategorier i den här fasen, i den ena tog barnen upp vad de bör göra 
i den andra vad de inte bör göra. Gemensamt för de båda kategorierna var samarbete. 
Det barnen lyfte som viktigt var kommunikation, prata, lyssna, hjälpa, låna ut, inte 
förstöra och inte slåss. Under processens gång såg jag barn som tyckte det här var 
svårt, de funderade länge innan de kom fram till något och för andra gick det väldigt 
fort. Efteråt så hörde jag barnen i ateljén be varandra om hjälp på ett sätt jag inte 
observerat tidigare. Du är så bra på pärlplattor, kan du visa mig hur du gjorde det 
där mönstret? Frågade en flicka en pojke. När bilderna var på väggen så upplevde jag 
i observationerna av barnen en stolthet. De visade sina bilder för kamraterna gick 
ofta dit och tittade på dem. I den fria leken ute på gården så hörde jag i en konflikt 
situation barnen säga till varandra – men kommer ni inte ihåg våra bilder vi gjorde 
med fröken? Vi ska inte göra så här mot varandra. Barnen gick nu tillbaka och 
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kunde reflektera över vad vi gjort för de hade boken med självporträtt, förenklade lika 
som bär boken och kompis bilderna på väggen att titta på.  

4.2Aktionsforskning i grundskolan 

Genomförande av aktionsforskning 
Aktionsforskningen tog plats i en grundskola i Mellansverige och pågick i fyra veckor, 
eleverna som medverkade går i årskurs 6. Klassen bestod av 21 elever då det fanns 8 
pojkar och 13 flickor i klassen. Jag form är en referensform till den pedagog som varit 
delaktig i aktionsforskningen. I observationen av klassen visade eleverna inte några 
utmärkande empatiska händelser. Det som visades var att pojkarna tog stor plats och 
hördes mycket i klassen medans flickorna mer var tysta och höll sig i bakgrunden. Till 
exempel då eleverna parvis ska arbeta med en engelsk text sitter en pojke och flicka 
ihop och arbetar, flickan översätter texten medans hennes arbetspartner pratar 
bredvid med några andra klasskompisar, fast det är meningen att han ska lyssna på 
henne och dem andra ska arbeta med sitt. Tillslut säger han - Vad långsam du är. 
Vart ligger du egentligen någonstans i texten? Flickan fnittrar lite och vänder bort 
huvudet. Men det fanns två flickor som utmärkte sig genom att prata högt och 
utmana både andra elever och lärare.  

Fas 1 – Empati introduceras för klassen 

Jag har planerat utefter observationerna att presentera mitt examensarbete om 
empati för eleverna. Jag har även tänkt bjuda in eleverna i själva arbetet och vill höra 
deras åsikter om ämnet och ifall eleverna har några idéer på vad vi kan göra 
tillsammans för att bli en ännu mer sammansvetsad klass.  

Detta gör jag för inom aktionsforskning är barnens delaktighet är till stor vikt.  

Eleverna svarar med att dem ungefär vet vad empati är - Det är väl när man är snäll 
mot någon, svarar en flicka. Men annars är det ganska tyst i klassrummet. När jag 
frågar eleverna om dem vill vara med på det här så svarar några ja och dem andra är 
tysta. En pojke frågar vad detta innebär, vad ska dem göra. En jätte bra fråga tycker 
jag och frågar ifall klassen har några förslag vad dem kan göra för att bli mer 
sammansvetsade? Eleverna har inga konkreta idéer på vad dem kan göra för att bli 
mer sammansvetsade. Men vi bestämmer att dem ska fundera på några förslag. Jag 
berättar att jag har några idéer som att titta på film, värderingsövningar och 
forumspel. Några elever svarar med att dem tycker det verkar bra.  

Fas 2- Eleverna tittar på film tillsammans och diskuterar kring den 

Efter samtalet med eleverna, deras respons och efter mina observationer av klassen 
har jag tänkt visa en film för eleverna för att eleverna ska kunna förankra begreppet 
empati i någonting från deras värld och erfarenheter. Filmen jag har valt heter Tusen 
gånger starkare (2010) Filmen handlar om en stark tjej som går emot skolans 
normer. Filmen tar även upp könsrelaterade frågor, olikheter och respekt på ett bra 
men provocerande sätt. 

Jag har valt denna film för att väcka elevernas tankar och nyfikenhet, få eleverna att 
reflektera och diskutera. Är det okej att vara olika? Hur känns det att inte bli 
respekterad? Behandlas killar och tjejer olika? 

Några av flickorna har redan sett filmen förut men säger att dem gärna ser den igen. 
Efter filmen frågar jag eleverna vad dem tyckte och vad det var som dem kanske 
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reagerade extra mycket på. Syftet med att lyfta elevernas tankar är för att lyfta olika 
perspektiv och det är okej att tycka olika och vara olika. Diskussionen blir väldigt 
intensiv och eleverna tar upp att tjejerna i filmen blir orättvist behandlade, vilket dem 
inte tyckte kändes bra. En pojke tar även upp lärarens beteende i filmen som var 
väldigt respektlös mot eleverna. Diskussionen kommer in på saker dem själva har 
varit med om till exempel när dem blivit illa behandlade. En flicka känner att många 
gånger när det händer något och hon har gått till en vuxen för att få hjälp får hon 
ingen respons, hon säger så här: – Vuxna tror inte på oss, så vi går till kompisar som 
tror på oss istället. En annan flicka håller med och frågar vad ska vi göra då? Efter 
klass diskussionen låter jag eleverna svara på några frågor i grupper, detta gör jag för 
att i mindre grupper vågar andra elever träda fram och säga vad dem tycker och 
tänker eftersom att vissa i klassen har tendens att ta mer plats än andra. Även detta 
är ett sätt för att lyfta olika perspektiv och få elever att reflektera. Det är fem grupper 
som det förs olika diskussioner i. 

 Grupp 1 Saker som kom upp i denna grupp var, Killarna blir bättre behandlade än 
tjejer och filmen visar detta! Så är det överallt. Grupp 2 med 4 flickor, flickorna 
diskuterar frågorna men påpekar att dem skulle vilja ha killar i gruppen för att höra 
deras åsikt. Grupp 3 bestod av två flickor och två pojkar, en av flickorna sätter sig 
markant en bit ifrån dem andra och tittar ned i bänken. Eleverna i den gruppen går 
igenom frågorna och försöker då och då fråga flickan som satt sig en bit ifrån vad hon 
tycker men hon svarar inte. Grupp 4 och 5 består blandat med flickor och pojkar och i 
dessa grupper diskuterar eleverna frågorna utan att något speciellt händer.  En av 
frågorna eleverna fick i grupperna var Hur känns det att inte bli respekterad och 
lyssnad på? Beskriv? Det svar jag fick var: Det borde kännas ensamt och tråkigt när 
andra stöttar ut den andra. Inte kul och jätte tråkigt. Man känner sig dissad och det 
känns tråkigt besviken och man blir på att ingen lyssnar på en. Man känner sig 
utanför och att ingen bryr sig om att lyssna och man kan bli ledsen att man inte 
respekterar varandra. Dagen efter eleverna har sett filmen får jag höra att flickan 
som satte sig en bit ifrån i diskussionerna men som förde diskussionen om att 
tjejerna blir orättvist behandlade i helklass har försökt göra revolt på syslöjds 
lektionen. Hon har bland annat klättrat längst upp på skåpen som går upp till taket i 
klassrummet och inte lyssnat på läraren. 

Fas 3- Vi pratar om våra känslor och introducerar hemliga vän  

Utefter den förgående fasen och elevernas starka respons av filmen har jag tänkt att 
det är dags att prata om känslor. Jag har planerat att göra detta i helklass i en ring 
utan stolar och bänkar för att alla elever ska kunna se varandra. Jag har tänkt att vi 
pratar om känslor och eleverna får en hemlig vän. Hemlig vän innebär att alla elever 
drar ett namn på en kompis i klassen men avslöjar inte namnet för någon. Under 
veckans lopp ska eleverna ösa kärlek på sin hemliga vän. Det kan vara att leka extra 
mycket med sin hemliga kompis eller kommentera sin hemliga kompis snygga tröja 
med mera. Ifall eleven kommer på vem som är sin hemliga vän ska hon eller han inte 
avslöja det utan njuta av att någon är så snäll istället.  

Syftet med att vi pratar om känslor är därför att det är grundläggande för empati 
utvecklingen. Att kunna förstå sina och andras känslor. 

Jag ber eleverna skjuta undan alla bänkar och stolar och bilda en ring i mitten av 
klassrummet. Ja, ropar en elev, ska vi göra sådana där roliga övningar? Eleverna 
flyttar snabbt undan bänkarna men på en gång börjar eleverna prata högt med 
varandra. Jag försöker vänta in eleverna på att alla ska vara tysta och några påpekar 
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till sina kompisar att dem ska vara tysta.  Jag pratar om veckan som varit om vad vi 
har gjort och vad som har hänt.  Jag berättar hur jag känner när ingen lyssnar på vad 
jag säger, att jag faktiskt blir ledsen. Hur tror ni det känns? Inte bra svarar några 
elever. Det är det här empati handlar om berättar jag vidare, att förstå hur någon 
annan kan känna sig, till exempel när någon blir ledsen. Hur känns det för er när 
ingen lyssnar? Det är inte kul, svarar en pojke. Jag får inte igång så jätte mycket 
diskussion med eleverna och stämningen blir lite laddad. Jag väljer istället att gå 
vidare med att lyfta en pojkes beteende. Pojken gjorde en liten, men väldigt 
omtänksam empatisk gest mot en annan flicka i klassen. Pojken lyser upp när jag 
berättar detta och blir minst en halvmeter längre och dem andra eleverna jublar och 
klappar händerna. När det är dags för att ”dela” ut sin hemliga vän blir eleverna 
väldigt exalterade och verkar tycka det är jätte spännande. Eleverna smyger med sina 
lappar på sina hemliga vänner och ler hemlighetsfullt mot varandra.  

Fas 4- Värderingsövning och forumspel 

Jag har planerat utefter den pågående processen av empati och för gående respons av 
eleverna att vi ska arbeta med en värderingsövning och forumspel. Jag ställer en 
fråga till eleverna Vad är det värsta man kan bli utsatt för? och sedan får dem fyra 
svar att välja mellan, att bli retad inför klassen, att kompisarna ljuger, att inte få 
vara med och ett öppet hörn. Varje svar får ett var sitt hörn i klassrummet. Eleverna 
väljer ett ställningstagande och ställer sig i det hörnet ställningstagandet tillhör. I den 
grupp eleverna hamnar i får dem prata ihop sig om varför dem valde det svaret dem 
valde. Denna övning har jag använt mig från Social emotionell träning för alla barn 
(Gottberg, 2010). Eleverna ska utefter sitt ställningstagande de valt ska dem göra ett 
forumspel tillsammans i den gruppen. De andra eleverna är publiken som ska säga 
stopp när dem tycker att något är fel och även byta plats med den roll karaktär dem 
tyckte handlade fel. 

Syftet med att använda sig av dramaövningar är att barnen tränar det sociala 
samspelet. Att använda sig av värderingsövningar tränar barnen att reflektera över 
vad som är rätt eller fel. 

Jag ber eleverna skjuta undan alla bänkar och stolar och bilda en ring mitten av 
klassrummet. Eleverna gör detta på en gång och väntar på vad jag ska säga. Jag 
förklarar övningen för eleverna men berättar inte att det är utefter deras 
ställningstagande som forumgrupperna ska utspela sig från. Ja, vad roligt ropar en 
kille en annan flicka säger vaddå, vad skulle vi göra? Efter att jag berättat de olika 
påstående blir det rörelse i klassrummet och eleverna går till sina hörn som dem 
tycker stämmer överens med vad dem tycker. Några elever pratar med sina kompisar 
medans dem väljer sitt ställningstagande. I grupperna får eleverna prata med 
varandra om varför dem valde sitt ställningstagande och eleverna i det öppna hörnet 
får berätta hur dem tänkte. 

 Gruppen 1 som valde att kompisarna ljuger är fyra stycken flickor. Varför valde ni 
det frågar jag. ”Ja, det är inte kul när ens vänner ljuger”, svarar en av flickorna och 
dem andra håller med. Grupp 2 valde ”att inte få vara med” är ’även den en tjej 
grupp på tre stycken tjejer och en av tjejerna svarade att ”det är inte kul att inte få 
vara med, det har jag varit med om”. Grupp 3 som valde ”att bli retad inför klassen” 
är en grupp på tre stycken pojkar. Valde det för det är inte så roligt när alla står och 
skrattar och retas liksom.  Grupp 4 som valde det ”öppna hörnet” har en blandning 
av de andra gruppernas svar. Denna grupp är en stor grupp på blandat med flickor 
och pojkar 11 stycken är dem.  
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Jag går vidare med att berätta om forumspelet och eleverna springer direkt iväg för 
att planera sina forumspel. Jag påpekar även innan att jag vill att alla har ett 
rollnamn dem presenterar sig med, detta gör jag för att alla ska känna sig delaktiga 
på sina villkor. Jag går runt för att se hur det går men det vill inte eleverna utan dem 
vill att jag väntar tills dem är helt klara, vilket jag respekterar. När tiden är inne för 
att visa dem andra eleverna har grupp 2 frågat om dem får börja, vilket är helt okej. 
Pojkarna presenterar sig och spelar upp en kort scen om en kille som inte får vara 
med. Andra gången pojkarna spelar upp scenen ropar publiken stopp när dem anser 
det är fel och tar dennes roll i scenen. Även fast det är en aningens flamsigt så märks 
det vad eleverna tycker är rätt eller fel. Grupp 1 spelas av tre flickor och dem har 
välgenom tänkt scen då en flicka har en ful tröja men dem andra flickorna säger att 
den är snygg men när flickan går så skrattar dem åt tröjan och säger att den är ful 
vilket flickan med tröjan hör och blir ledsen. Fler från publiken vill genast hoppa in 
och ändra på scenen. Grupp 3 vilket är en pojkgrupp spelar upp en scen om en som 
handlar om en pojke som blir retad och skrattad åt scenen ballar ut och alla pojkar i 
klassen ropar stopp hela tiden för att hoppa in och byta med rolltagaren, till slut 
väljer jag att avbryta på grund av att syftet med övningen försvann. Den sista gruppen 
grupp 4 har valt att spela upp en scen då en flicka inte får vara med samtidigt som 
hon blir retad av flera andra elever även denna scen är genom tänkt men det spårar ut 
fort och det skriks åt alla håll. Även denna grupp får jag tillslut avbryta dels för att det 
spårar ut men även för att tiden inte räcker till. Efter lektionen möter jag några elever 
i korridoren och dem talar om hur kul det var och dem frågar när dem kan få göra 
detta igen. 

Fas 5- Avslöja hemliga vän och utvärdering 

Under veckan har eleverna haft en hemlig kompis, det innebär att eleverna fick dra 
en lapp men någon i klassens namn. Utan att tala om för någon vem denna person är 
ska eleven ösa sin hemliga kompis med kärlek till exempel, på peka vilken fin tröja 
hon/han har, ringa till sin hemliga kompis när denna är sjuk och tala om vad dem har 
i läxa med mera. Vi detta tillfälle hade vi bestämt att eleverna skulle få gissa vem sin 
hemliga kompis var och varför hon/han trodde det. Jag hade själv lagt märke till 
några gester under veckans lopp själv, till exempel sa en elev till en annan: Vilken fin 
tröja du har idag, är den ny? Ska vi vara den här rasten? Eleverna påpekade att 
dem kände att det har blivit ett varmare klimat i klassen när alla verkligen ansträngde 
sig att vara snälla. Detta ville eleverna göra snart igen. Under denna fas får eleverna 
utvärdera projektet empati genom att svara på frågor enskilt. Jag har valt ut dessa 
elevers svar därför att en grupp elever visade på en tydlig utveckling medans den 
andra gruppen inte visade någon förändring.  frågorna och elevers svar jag lyfter är; 
Tycker du det har blivit någon slags förändring och gemenskap i klassen? Flicka 12 år 
Jag tycker att alla har börjat vara snälla mot alla efter att vi såg filmen. Pojke 12 år 
- alla i klassen har blivit snällare mot varandra, det är bra! flicka 12 år - nej! Det 
har det inte, inte ett dugg allt är som vanligt och det kommer förbli det. Tycker du 
att du visar en ökad förståelse för andra människors känslor och handlingar? På 
vilket sätt? Pojke 12år - Ja, för nu vet jag lite om hur jag ska göra. Flicka 12år - 
Istället för och leka med andra kan man vara med honom/henne på rasterna. - man 
kan t.ex. ta upp böckerna som någon tappat eller varför inte hjälpa till att städa 
deras bänk. Pojke 12år - Nej, jag tänker bara på mig själv.   
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5. Analys och diskussion 

5.1 Intresse 

I aktionsforskning krävs det att barnen/eleverna är delaktiga i arbetet. För att väcka 
deras nyfikenhet och intresse för detta arbete användes sagoböcker i förskolan. Sagor 
är oftast lätta att förstå, vilket gör att barnet själva kan i sin egen takt komma fram till 
vad som är gott och ont (Weissenreider, 2008).  Barnen kan få hjälp att kanalisera 
sina känslor genom sagofigurerna menar Weissenreider (2008). När boken Vi spanar 
på skolan om sista året på förskolan (2011) lästes flyttade barnen fokus från 
situationen de var i och diskuterade hur situationen i skolan såg ut. Det blev livliga 
diskussioner där de fick möjlighet att sätta ord på flera känslor och deras olika 
erfarenheter av skolans värld lyftes. Men det problematiska med att läsa sagor i större 
barngrupper är att få alla barnen inkluderade och på alla barns olika nivåer. Med de 
större barnen i årskurs 6 så fördes en diskussion om begreppet empati men det var 
svårt för barnen att sätta ord på sina känslor. Detta kan bero på att det var en stor 
grupp och alla elever inte då vågade göra sin röst hörd och att eleverna inte känner 
sig bekväma att prata om känslor. De behövde även någonting konkret att starta 
diskussionen kring som böckerna i förskolan därför introducerades filmen.  

Vi har kommit fram till att både små och stora barn behöver konkret material för att 
väcka deras intresse. Det krävs en medvetenhet om det när nya projekt startas och att 
arbetslagen är samspelta. Arbetslaget bör stå på samma tanke och grund för att skapa 
en trygghet i barngruppen. 

5.2 Olikheter 

Filmen lyfte könsrelaterade frågor, olikheter och respekt på ett bra men provocerande 
sätt. Resultatet visar att med hjälp av filmen började eleverna diskutera mera om sina 
egna upplevelser, om hur dem blivit behandlade och hur det kan kännas. Jag 
observerade att fortfarande var det några elever som inte deltog i diskussionerna. Det 
kan det bero på flera olika aspekter till exempel att dem är blyga, inte känner sig 
trygga i gruppen eller att eleverna inte är vana att prata om känslor hemifrån. Men i 
observationerna visade dem en empatisk sida. I grupp diskussionerna efter filmen 
lyftes det i en grupp att killarna blir bättre behandlade än tjejer och filmen visar 
detta! Så är det överallt. Vilket jag upplevde i observationerna som intressant aspekt 
då majoriteten är flickor. Öhman (2007) påpekar olika situationer som kan påverka 
empatiförmågan som till exempel kön. Både Lpfö98 (2011) och Lgr11 (2011) lyfter 
vikten av att diskriminera eller annan kränkande behandling på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning ska motverkas. I filmen 
lyftes även det Lpfö98 (2011) framskriver att arbetslaget ska uppmärksamma barnen 
på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras handlande. I 
förskolan lyftes olikheter med hjälp av boken Lika som bär (2001). Sagan tar upp hur 
världen skulle se ut om vi alla såg likadana ut, tyckte lika och gillade samma saker. 
Efter att sagan lästs så fick barnen rita självporträtt och svara på några frågor som 
vad gillar du? Detta gjordes för att visa på gruppens olikheter. Men deras fokus låg 
mer på självporträtten de fick göra än att de faktiskt tyckte olika när de presenterades 
på samlingen. Barnen hade inte fokus på olikheterna i gruppen detta kan bero på att 
arbetet presenterades enskilt eller att de helt enkelt inte var viktigt för dem. I den här 
situationen så kom det upp tankar från barnen som ett barn som uttryckte att han 
inte tyckte om att leka med ett annat barn. Vi pratade om att man har rätt till sina 
känslor men man måste också respektera andras känslor.  
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Vi har lärt oss att oavsett vad barnen tar upp så måste det bemötas på ett respektfullt 
sätt. Detta upplevde vi att det kan vara ett problem med de allt större barngrupperna 
och alla olika elevers behov. För att uppnå detta krävs strukturerade arbetsätt, 
samarbete och tid till reflektion. Vi kom fram till att det är viktigt att lyfta olikheter 
och att det är okej. Men de större barnen var väl medvetna om att de blev behandlade 
olika och orättvisorna i det. De lyfte efter filmen att de blev behandlade olika efter sitt 
kön. Här sågs ett behov av att jobba vidare med genusfrågor i klassen. De yngre 
barnen hade i den här situationen inte samma medvetenhet om olikheter. Vi anser att 
det är viktigt att börja lägga grunderna till att inte behandla barnen lika utan att 
behandla dem utifrån de förutsättningar de har tidigt i åldrarna. Det är viktigt att 
reflektera över vilka arbetsmaterial som presenterats och vilka attityder vi som lärare 
har med oss.  

 

5.3 Känslor 

Gottberg (2007) lyfter de två vanligaste indelningarna på empati och den inre 
komplexa process som sker, när kognitiva och affektiva förmågor ska samspela för att 
empati ska uppstå. I aktionsforskningen i årskurs 6 fick eleverna arbeta med 
forumspel utefter ställningstagande eleverna hade tagit i en fyrahörnsövning. Där 
märktes det tydligt att eleverna var medvetna om sitt handlande efter sina känslor. 
Det var tydligt att eleverna var medvetna om vilket beteende som överensstämmer 
med sociala normer som Thornberg (2006) anser. Syftet med forumspelet är att 
eleverna får träna sig i att handla efter sina tankar och känslor, leva sig in i en annan 
människas situation vilket även Lgr11 framskriver ska utvecklas. När forumspelet 
utspelade sig var den grupp av elever som inte deltog i diskussionerna mer aktiva i 
forumspelet men dem var lite mer tillbakadragna när dem skulle agera publik. Ut 
ifrån utvärderingarna så gavs en positiv respons på forumspelet. Då en pojke svarade 
på frågan i utvärderingen Tycker du att du visar en ökad förståelse för andra 
människors känslor och handlingar? På vilket sätt? Pojke 12år - Ja, för nu vet jag lite 
om hur jag ska göra. Syftet var även att ge eleverna verktyg i olika situationer som 
kan uppstå. Ord är viktiga nycklar till gemenskap och delade upplevelser. Genom att 
sätta ord på upplevelser, känslor och tankar kan barnet kommunicera, det vill säga 
dela dessa med andra (Öhman, 2007). I förskolan så genomsyrades processen av att 
hjälpa de yngre barnen att bekräfta och sätta ord på sina känslor. Det krävdes 
närvarande vuxna som stöttade vid olika konflikter. 

I förskolan så genomsyras arbetet med att stötta barnen i att sätta ord på sina 
känslor. Vilket är till stor vikt i förskolan för att kunna lägga grunden för empati 
utvecklingen. Medans när barnen är äldre kunna utveckla förmågan att handla 
utefter sina känslor. Forumspelet med de äldre barnen var en positiv övning, eleverna 
kände själva att dem fick verktyg och deras perspektiv på hur man handlar i olika 
situationer ökade. Att använda sig av forumspel är ett ypperligt arbetssätt att utveckla 
barns förmåga att sätta sig in i andra människors situation. Så vi anser att det är en 
metod som bör genomsyras i verksamheten.  

5.4 Vuxen förebild 

Öhman (2007) menar att empatisk förebild blir läraren när den möter barn med 
respekt ansvar och inlevelse. Det uppkom tillfällen under observationerna då det 
fanns en brist i vuxna empatiska förebilder. Detta kan bero på stora barngrupper, 
stress eller helt enkelt brist i kompetensen. Stor betydelse för empatins utveckling 
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beror på hur vuxna för en dialog med barnen, uppmärksammar dem på egna och 
andras känslor och handlingars konsekvenser samt synliggör deras empati 
(Thornberg, 2006). Utifrån det som uppkom i observationerna så användes mindre 
grupper och bemötandet med barnen medvetet. I aktionsforskningen i skolan 
uttryckte en flicka att många gånger när det händer något och hon har gått till en 
vuxen för att få hjälp får hon ingen respons, hon säger så här: Vuxna tror inte på oss, 
så vi går till kompisar som tror på oss istället. En annan flicka håller med och frågar 
vad ska vi göra då? Det problematiska är att teorin lyfter att vi måste vara förebilder 
och klara att möta alla elevers olika åsikter med respekt. Att en flicka uttrycker så kan 
det ligga många olika faktorer bakom men du måste ändå som vuxen förebild möta 
detta med respekt.  

Vi anser att det är viktigt det Öhman (2007) lyfter att det inte bara handlar om att 
hitta metoder utan du måste titta på dina egna attityder för det är mitt 
förhållningssätt som avgör vad jag egentligen förmedlar till barnen. Men vi har 
observerat problemet som Eresund och Wrangsjö (2008) lyfter är att det blir fler 
provocerande moment mellan barnen och mindre ingripande från dem vuxna då det 
är större barn grupper och mindre personal. Dem anser även att den vuxnas 
kompetens är avgörande för att kunna möta elevernas tankar och åsikter på ett 
professionellt sätt. Ett annat problem som Eresund och Wrangsjö (2007) tar upp är 
att auktoritet idag är mer personligt förvärvad än strukturell vilket innebär andra 
förutsättningar för lärare att upprätta strukturer och regelverk. Vi tror att kompetens 
är till stor vikt i dessa frågor. Det krävs möjligheter till reflektion i arbetslagen men 
också en kunskap om samhällets förändringar för att få en större förståelse för den 
värld barnen växer upp i idag. 

 

5.5 Uppmuntrande 

Öhman (2007) anser att de handlingar vi belyser på ett uppmuntrande sätt de 
förstärks. Om vi inte uppmuntrar omsorgsförmåga, medkänsla och empatisk 
handlingskraft så utvecklas de inte. Känslan av vad en bra kompis är lyftes i förskolan 
i fokusgrupper med 5 åringarna. Diskussionen avslutades med att de fick rita en 
teckning som visade hur en bra kompis bör vara enligt dem. Teckningarna 
presenterades på samlingen och hängdes sedan upp på väggen. Direkt efter 
diskussionen observerades ett trevligt bemötande i gruppen där de bad varandra om 
hjälp och gav varandra beröm. Teckningarna återkom de till i den fria leken genom 
att titta på dem och diskutera kring dem. I fokusgruppen med fem åringar så belystes 
det positiva som uppkommit i observationerna för att som Öhman (2007) skriver 
uppmuntra det positiva beteendet. Sedan fick de större barnen som förebilder visa 
vad de kommit fram till på samlingen för de yngre barnen. Vi tolkade det som att 
barnen var stolta och de yngre barnen lyssnade uppmärksamt till deras åsikter. Vi 
vuxna har ett ansvar att lyfta det positiva barnet gör och på det viset skapa förebilder. 
I Aktionsforskningen i skolan valde jag att lyfta en pojkes positiva beteende inför 
klassen, då han hade visat en empatisk gest mot en flicka. Pojkens respons var positiv 
och övriga klassen reagerade med applåder och hurra rop vilket gjorde att han såg 
extra stolt ut. Klassen kom även själva med ett förslag att ha en hemlig vän, detta 
resulterade i något väldigt positivt. Eleverna var positiva förebilder åt varandra då 
dem berömde varandra på olika sätt och det vart ett väldigt positivt klimat i klassen 
vilket dem själva påpekade.   
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Vi har kommit fram till att positivt bemötande är av stor betydelse i 
empatiutvecklande arbetsätt. Vi har upplevt hur positiv uppmuntran smittar av sig på 
övriga i barngruppen. Då är det viktigt att ge barnen möjlighet och verktyg som 
hemliga vännen. De krävs också en medveten vuxen som belyser det positiva som 
sker i barngruppen. 

Utvärdering 

I aktionsforskningen i årskurs 6 fick eleverna utvärdera detta utvecklingsprojekt om 
empati, för att se om dem själva tycker det har blivit någon förändring i klassen och 
ifall dem själva tycker att dem kan ha en annan förståelse för andra människor 
känslor. Där visas det elever som tycker att det blivit ett varmare snällare klimat i 
klassen medans andra elever inte kan se någon skillnad. Elever visade även på att 
dem tyckte sig kunna visa en mer förståelse för andra människor medans andra 
elever inte alls såg det på det sättet utan såg mest till sig själv. 

I förskolan gjordes observationer om det positiva att ha något att gå tillbaka och titta 
på. Barnen kunde då påminna varandra och hänvisa till exempelvis till bilderna på 
väggen. I den fria leken ute på gården så hörde jag i en konflikt situation barnen säga 
till varandra – men kommer ni inte ihåg våra bilder vi gjorde med fröken? Vi ska 
inte göra så här mot varandra. Den grupp som i de tidigare observationerna mer såg 
till sig själva märktes inga större förändringar. 

Det vi har kommit fram i denna aktionsforskning och av utvärderingen är att vi vuxna 
har det grundläggande ansvaret för barns empati utveckling. I utvärderingen har det 
kommit fram en viss förändring hos några barn och elever. Men för att få en större 
respons behövs det ett utvecklingsarbete som sträcker sig under en längre period och 
i flera faser.  

Det man hör glömmer man, det man ser minns man, det man gör förstår man. 
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Bilaga 1 
Hej! 

 Jag är student från Mälardalens högskola som kommer från v.40-43  att utföra en 

aktionsforskning till vår c- uppsats som kommer att handla om empati. Vi kommer 

använda oss bland annat av observationer, intervjuer och dramaövningar.  

Arbetet kommer vara anonymt så inga namn eller skolans namn kommer nämnas i 

arbetet.  

Vi behöver då ert godkännande för detta. Vänlig lämna tillbaka talongen snarast. 

Mvh  Camilla Lindskog  

 

Jag godkänner att mitt barn är med på aktionsforskningen. 

Ja…… 

Nej…… 

Elevens namn…………………………………………………………………… 

Vårdnadshavares namnteckning………………………… 
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Bilaga 2 
Hej! 

 Jag är student från Mälardalens högskola som kommer från v.40-43  att utföra en 

aktionsforskning till vår c- uppsats som kommer att handla om empati. Vi kommer 

använda oss bland annat av observationer, intervjuer och dramaövningar.  

Arbetet kommer vara anonymt så inga namn eller skolans namn kommer nämnas i 

arbetet.  

Vi behöver då ert godkännande för detta. Vänlig lämna tillbaka talongen snarast. 

Mvh  Evelina Ala-Tainio  

 

Jag godkänner att mitt barn är med på aktionsforskningen. 

Ja…… 

Nej…… 

Elevens namn…………………………………………………………………… 

Vårdnadshavares namnteckning…………………………………………. 

 


