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Syftet med vårt utvecklingsarbete var att ta reda på om vi genom 

styrda aktiviteter, såsom sagoberättande och bildskapande, kunde 

öka medvetenheten kring empati hos barn i förskolan. 

För att uppnå detta genomförde vi fyra olika aktiviteter i förskolan 

tillsammans med en liten grupp femåringar. Aktiviteterna hade en 

gradvis ökande progressionsnivå. För alla aktiviteter finner vi stöd i 

den litteratur som redovisas i arbetet. Vi använde oss av 

ljudupptagning under alla aktiviteterna för att få ut så mycket som 

möjligt av resultatet.   

Som helhet upplevde vi att vi lyckades med vårt utvecklingsarbete. Vi 

såg att barnen utvecklades under arbetets gång och att de lättare 

kunde sätta ord på sina känslor. Som pedagoger kan vi dock alltid 

utvecklas. Vi ansåg det viktigt att reflektera över den egna insatsen 

för att se vilken påverkan vi hade på barnen. Vi kände att både vi och 

barnen följde en röd tråd under alla aktiviteter och barnen fick en 

helhetsbild över olika känslor och empati.   

____________________________________________________________ 
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1. Inledning 

Vi har valt att genomföra ett utvecklingsarbete kring empati i 

förskolan. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att 

konflikthantering är en stor del av pedagogens vardag. Uppsatsen 

syftar till att uppmärksamma empati hos barn i tidig ålder. Vi tror att 

genom att tidigt arbeta med empati skaffar vi oss ett verktyg för 

konflikthantering.  Anledningen till att vi valde detta ämne var att det 

är viktigt i den dagliga verksamheten. Förskolan ska vara en trygg 

miljö för barnen där de behandlar varandra väl. För att uppnå denna 

trygghet behöver barnen träna sin förmåga till empati och att 

samspela med andra. Detta kan tränas upp genom samtal för att 

förstå innebörden av begreppet empati. Det är viktigt att påpeka att 

vi inte menar att barnen saknar empati eller att det inte redan 

arbetas kring detta.  

”Verksamheten ska syfta till att barns förmåga till empati och 

omtanke för andra utvecklas”  

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.4)  

Empati är ett ämne som ska genomsyra hela verksamheten och inte 

bara som ett temaarbete. Meningen med studien är att öka 

medvetenheten kring empati hos barnen. Ett av förskolans strävans 

mål är att:  

”varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i 

andras situationer samt vilja hjälpa andra”  

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.8)  

På vilket sätt kan verksamheten i förskolan handleda barn i empati? 

Det var en av våra funderingar under uppsättandet och utvecklandet 

av aktiviteterna. Enligt Öhman, (1996) kan ett sätt vara att arbeta 

med barns kompetens att utskilja olika känslor och deras uttryck, 

både hos sig själva och hos andra för att kunna handla empatiskt. 

Detta tog vi tillvara på under arbetets gång. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt vikten av empati för 

kamratskapet. Vi anser att det är viktigt att kunna avläsa hur en 

kamrat känner för att sedan kunna handla därefter. I studien har vi 

lagt vikten på aktiviteternas progressionsnivå. Vi fokuserade också på 

processen och inte enbart på resultatet under aktiviteterna.  
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1.1. Syfte  

Syftet med arbete är att ta reda på om vi genom styrda aktiviteter 

som till exempel sagoberättande och bildskapande kan öka 

medvetenheten kring empati hos barn i förskolan. 

2. Litteraturpresentation  

Här kommer vi att presentera tidigare forskning kring empati samt 

sagoberättande och bildskapande som vi haft som utgångspunkt i 

vårt arbetssätt.   

2.1. Vad är empati 

Enligt Höjer (2007) förknippas oftast empati med sympati. Sympati 

handlar om att hålla med om någonting eller att vara välvilligt 

inställd till någon medan empati handlar om att förstå. Empati 

översätts med ”inlevelseförmåga” (Nationalencyklopedin, 2011). Det 

är en förmåga att kunna leva sig in i andras känslolägen och behov i 

vardagliga relationer med andra människor. Det är en också förmåga 

att kunna skilja på sina egna och andras känslor. Enligt Höjer (2007) 

kommer ordet empati från grekiskans empatheia, ”em” som betyder 

”med” och patheia som betyder ”att känna” vilket kan översätts till 

svenska som ”känna med”. Sympati översätts till ”känna som”.  

Empati är en process som pendlar mellan känslomässiga och 

intellektuella lägen. Den känslomässiga förmågan skiljer ut och 

identifierar den andres känsla. Den kognitiva förmågan tolkar den 

känslan utifrån egna erfarenheter och kunskaper. I möte med andra 

människor får vi direkta signaler om hur den andre mår. Vi bildar oss 

då hypoteser som sedan testas mot vad vi vet om personen och 

situationen (Höjer, 2007 & Öhman, 1996). Enligt Raundalen (1997) 

handlar empati inte bara om att vara snäll, vänlig och rättvis, även 

om det är viktigt. Det handlar också om att agera när någon har det 

svårt samt att hjälpa och visa generositet. Att reagera empatiskt 

menar författaren är samma sak som att reagera med inlevelse. 

Varför är då empati så viktigt? Raundalen menar att empati spelar en 

viktig roll i människans utveckling av moraliska handlingar samt för 

personlighetsutvecklingen. Han menar att man uppfattar empati som 

ett personlighetsdrag. Ciaramicoli och Ketcham (2000) skriver att 

empati är att kunna känna andras känslor och kunna tänka innan vi 

handlar. Genom att visa en medvetenhet till hur andra människor 

tänker och känner visas empati. Vi är empatiska när vi kan leva oss in 

i en annan persons situation.  
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Enligt Johansson (1999) är empati viktigt i vänskapsrelationer 

eftersom de är betydelsefulla för människan. Vänner är en stor del av 

livet och de skapar trygghet. Hon menar vidare att vänskap gör att 

människan vill handla gott mot en vän och känner omsorg och sorg 

för vännen. 

2.2. Empatins utveckling 

Raundalen (1997) skriver om empati som en medfödd förmåga. 

Empatin utvecklas från en god och omsorgsfull förälder.  Barn 

reagerar mycket tidigt på att andra har det svårt, speciellt när andra 

gråter. Reaktionen kommer automatiskt. De lär sig tidigt välja att 

inte reagera på andras lidande, till exempel när andra barn gråter. 

Höjer (2007) beskriver forskaren Marin Hoffans teori om hur empati 

kan delas in i fyra olika stadier. Det första handlar om global empati, 

vilket visar sig under det första levnadsåret då barnet ofta börjar 

gråta när ett annat gör det. Det andra stadiet handlar om egocentrisk 

empati som oftast visas när barnet är 12-18 månader. Barnet reagerar 

på andras smärta och tröstar så som de själva vill bli tröstade på. Det 

tredje stadiet är empati för andras känslor. När barnen är 2-3 år 

bildar de sig en medvetenhet om fler olika känslor på ett mer icke 

egocentriskt vis. Det fjärde och sista stadiet som är empati för en 

annan persons generella tillstånd intar sig i slutet av barndomen 

eller tonåren där de ser en helhet på andra människors situation 

samt reagerar starkt om de ser någon annan som har det svårt.  

2.3. Handla empatiskt 

Öhman (1996) menar att alla vuxna som finns omkring barnen 

påverkar deras empatiska utveckling. Föräldrar eller vårdnadshavare 

har den största betydelsen för denna utveckling. Allt vuxna gör och 

säger, men även det de inte gör och inte säger påverkar barnen. 

Enligt Ciaramicoli och Ketcham (2000) är det inte viktigt vad som 

sägs utan hur det sägs. Det är budskapet bakom orden som har 

betydelse. Öhman (1996) menar att det finns olika sätt att handla 

empatiskt. Dessa sätt är: generositet, hjälpsamhet, omtänksamhet, 

samarbetsförmåga och gottgörelse. Att uttrycka empati genom 

generositet betyder att både ge och ta vilket grundar sig i en glädje att 

vilja dela med sig. Genom hjälpsamhet ställer vi upp för varandra i 

både ord och handling. Att vara omtänksam är att handla empatiskt 

och ge tröst till den som behöver. Ett exempel på detta kan vara att ge 

en tanke till någon som är hemma och är sjuk eller bara trösta en 

kompis som är ledsen. För att samarbeta krävs tolerans för varandras 

olikheter, att kunna lyssna på andra men även kunna framföra egna 

åsikter. Den sista är gottgörelse vilket betyder att ta ansvar för egna 
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handlingar och ställa till rätta det som gått fel. Barn gottgör oftast 

genom handling. I alla dessa krävs en vuxen förebild. Att vara 

empatisk innebär en processen från tanke till handling (Höjer 2007). 

Ciaramicoli och Ketcham (2000) hävdar att det inte räcker att bara 

bry sig om någon genom att tänka på den personen, utan det gäller 

att också visa att man bryr sig om personen. Empati är en 

handlingsinriktad process som kräver att man tar steget från känsla 

till handling. 

Enligt Johansson (2001) blir barn berörda om deras kamrat ger 

uttryck för sorg, smärta, vrede eller obehag. Barnen visar detta 

genom att stanna upp i den aktivitet de befinner sig i, det vill säga att 

de exempelvis avbryter sin lek, stannar upp, iakttar händelsen och 

försöker skaffa sig en bild över vad som har hänt. Det kan hända att 

barnen enbart stannar upp för en stund och noterar vad som hänt 

eller agerar mer aktivt genom att antingen göra en vuxen medveten 

om att ett barn ledset och gråter eller att de själva går in och försöker 

trösta eller uppmuntra. Enligt Johansson visar detta på att barnen tar 

för givet att om någon är ledsen så vill den ha tröst. Enligt forskning 

så är känslor grunden för barnens moralutveckling och empati står i 

centrum för detta. Empati grundas i att en person som känner en 

annans sorg eller obehag själv upplever en liknande känsla. 

Johansson (1999) menar att barn värnar om varandra. De vill inte 

skada varandra. De uppmärksammar om ett annat barn behöver tröst 

och ger då fysiskt eller psykiskt stöd till den som är ledsen. Barnen 

försvarar ofta den som är utsatt och kan döma den som utsatte det 

barnet för sorg. Barn har visat att de är särskilt känsliga om ett barn 

som är yngre blir utsatt. Barnen visar här på en medvetenhet om att 

handlingar som att slåss, bitas eller skada andra får följder och är 

”fel”.  

 

Kort sammanfattat är empati är en förmåga som handlar om att 

förstå och översätts med ”inlevelseförmåga” (Nationalencyklopedin, 

2011). Empati visas genom en medvetenhet om hur andra människor 

tänker och känner. Empati utövas genom att leva sig in i en annan 

persons situation (Ciaramicoli och Ketcham, 2000). Raundalen 

(1997) skriver om empati som en medfödd förmåga. Han menar att 

alla barn utvecklar empati genom en omsorgsfull förälder eller 

vårdnadshavare. Barn reagerar ofta när andra har det svårt och 

Johansson (1999) menar att empati är viktigt i vänskapsrelationer 

som är betydelsefulla för människan. Barn stannar ofta upp i sin lek 

för att uppmärksamma om någonting sker omkring dem och väljer 

därefter att agera eller inte (Johansson, 2001). 
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2.4. Empati genom boksamtal 

Att vara väl förberedd och att boken är noga utvald är det viktigaste i 

förberedandet för ett boksamtal enligt Lindö (2005). Det kan vara 

viktigt att tänka på bokens längd, struktur samt möjlighet till 

identifikation och även att boken senare ska vara lätt att arbeta 

vidare med. Det kan vara bra att ge karaktärerna i boken egna 

ansiktsuttryck och röster. Även miljö, tid och plats spelar in. Barnens 

placering i förhållande till berättarens är viktig. Berättaren ska kunna 

få ögonkontakt med alla barn så det bästa är att låta dem sitta i en 

halvcirkel eller hästsko. Som berättare är det viktigt att tänka på att 

fånga barnens uppmärksamhet och vara lyhörd på deras reaktioner. 

Chambers (1993) menar att samtalet kring böcker är en värdefull 

aktivitet. Att hjälpa barn samtala kring böcker är att hjälpa dem 

samtala kring annat i sin vardag. De ges en möjlighet att bearbeta 

sina egna upplevelser. Han säger också att ett boksamtal kan ge 

barnen möjlighet att bearbeta tankar och känslor som har väckts 

fram ur boken. Alla barn vet något, men ingen vet allt. Med hjälp av 

varandra kan barnen få ut och uppleva mer av texten. Berättaren 

behöver ha förberett sig med ett antal frågor till tillfället för att stödja 

barnen i samtal om sina upplevelser. Det är viktigt att skapa en trygg 

miljö så att barnen känner att de fritt får uttrycka sig. 

2.5. Bild som uttrycksform 

Enligt Öhman (1996) är det viktigt att barnen ges möjlighet att 

uttrycka sig i bild genom att måla sekvenser ur den lästa berättelsen. 

Även återberättandet av sagan är viktig då det stimulerar barnens 

tänkande genom att använda minnet och förmågan att kunna 

återberätta så att lyssnaren förstår. Weissenrider (2008) säger att 

samtalet om den målande bilden är lika viktig som skapandet av 

bilden. Barnen kan finna att det är lättare med diskussion kring 

bilden då det inte är lika skrämmande som direkt kommunikation. 

Bildstunden skapar i sig ofta lugn och ro och låter barnen på ett 

lustfyllt sätt komma i kontakt med sitt inre. Bildstunden ska vara 

välplanerad och strukturerad och det är viktigt att barnen utmanas, 

att de får uttrycka sig och att de tycker det är roligt.  

3. Planering 

Under den här rubriken kommer vi presentera planering, 

insamlingsmetod och de etiska principer vi följt. 

Syftet med utvecklingsarbetet var att öka medvetenheten kring 

empati hos barn i femårsåldern på förskolan. Aktiviteterna gjordes på 

en förskola i ett mindre samhälle utanför en större stad. Vi valde att 
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vara på förskolan tre förmiddagar efter varandra då vi ansåg att 

barnen skulle få ett bättre sammanhang och att de skulle vara lättare 

för dem att minnas. Vi valde att genomföra fyra aktiviteter. Meningen 

med aktiviteterna var att barnen på ett lustfyllt sätt skulle öka 

medvetenheten kring empati, samtidigt som de skulle ge oss ett bra 

underlag för studien. Vid första tillfället valde vi att läsa en saga med 

boksamtal och sedan följa upp med bilder. Barnen fick rita något de 

själva ansåg var viktigt från sagan. Vid andra tillfället pratade vi om 

det som barnen ritat samt att de försökte återberätta sagan. Sedan 

valde vi att använda oss av en berättelsesaga i bildform. Vid tredje 

tillfället ritade barnen olika känslor på färdiga ansikten. Vi avslutade 

genom att läsa en ny bok som vi hade ett boksamtal kring (se rubrik 

Empati genom boksamtal & Bild som uttrycksform). Vi var medvetna 

om att vissa barn kunde uppleva bildsituationer som något jobbigt 

och anpassade därför uppgifterna efter gruppen. Såg vi att något barn 

tyckte det var jobbigt behövde det barnet inte delta med fick ändå 

vara närvarande. Böckerna till boksamtalen valdes noggrant ut. De 

handlade om empati på olika sätt. Den första vi läste handlade om 

relationer mellan tre barn och den andra handlade om känslor. Vi 

förberedde frågor till barnen efter båda böckerna (se bilaga 2 & 5) 

som skulle ge oss en bra diskussion kring ämnet empati. Berättelse 

sagan (se bilaga 3) var även den noggrant planerad för att få ut det vi 

ville från aktiviteten. Barnen fick även rita känslor då vi ville att 

barnen skulle få en tydlig bild över hur olika känslor kan se ut (se 

bilaga 4). Alla aktiviteter valdes ut efter ämnet empati för att få en 

bild över barnens medvetenhet kring ämnet.  

3.1. Urval 

Vi valde ut en avdelning som hade 20 barn, varav tio femåringar. Vi 

skickade med ett missivbrev om barnens deltagande till barnens 

föräldrar. Föräldrarna fick möjlighet via missivbrevet att svara ja 

eller nej till barnens deltagande. Det var sju barn som deltog i 

studien, två pojkar och fem flickor. Förskolan var bekant för en av oss 

tidigare medan den andra inte kände till varken barnen eller 

förskolan. Vi ville rikta in oss på förskolan och valde denna eftersom 

det underlättade då en av oss redan var bekant med barnen och hade 

en bra relation till dem. Valet av aktiviteter får vi stöd från i den 

litteratur vi presenterar i arbetet. Vi ville se om det gick att öka 

barnens medvetenhet kring empati och valde därför noga ut 

aktiviteter som vi ansåg att vi skulle få mest underlag och 

information från samt att barnen skulle ha roligt under processen.  
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3.2. Bortfall 

Av de tio barn som fick förfrågan om att delta var det sju som svarade 

ja och tre vi inte hörde något ifrån. Av de sju som deltog var en pojke 

under det första tillfället borta och under det tredje tillfället var en 

flicka borta och det var då sex barn med på dessa två aktiviteter. Vid 

de andra två tillfällena var det sju barn som deltog. 

3.3. Insamlingsmetoder 

Alla aktiviteter med barnen spelades in på band för att vi inte skulle 

missa något viktigt som sades under processen. Det gjorde det lättare 

att komma ihåg när vi sedan skulle beskriva och analysera vad som 

skett. Enligt Björndal (2005) är ljudinspelningar ett bra redskap för 

att fånga upp så mycket information som möjligt som annars glöms 

bort. Han menar att ljudinspelningen innehåller nya detaljer varje 

gång observatören lyssnar på den. Vi bearbetade vårt insamlade 

material genom att lyssna på inspelningarna och renskriva 

aktiviteterna. Därefter bearbetades och analyserades det insamlade 

materialet för att hitta det som var relevant för vår studie. Björndal 

(2005) menar vidare att ljudinspelning ger en bredare 

reflektionsgrund från pedagogiska situationer och att inspelningen 

skapar en möjlighet att också observera sig själv, vilket kan vara till 

stor nytta när vi sedan reflekterar över vår egen insats. Vi 

observerade därför både barnen och varandra under alla aktiviteter 

för att sedan kunna analysera helheten.  

3.4. Etiska principer  

Vi följde de fyra huvudkrav angående de etiska principerna från 

vetenskapsrådet (2011). Vi skickade ut ett missivbrev där vi 

informerade föräldrarna/vårdnadshavarna om syftet med vår studie 

och om hur allt deltagande är frivilligt samt att man har rätt att 

avbryta sitt deltagande under hela processen. I missivbrevet 

informerade vi även om att alla uppgifter är konfidentiella och att 

insamlad data endast används i vår studie. Föräldrarna/målsman fick 

ge sitt medgivande över om deras barn fick medverka i studien eller 

inte.  De fick fylla i en blankett som fanns på nedre sidan av 

missivbrevet (se bilaga 1). De fyra kraven; 

 
1. Informationskravet: Här informerade vi om syftet samt att 

deltagandet var frivilligt och barnen hade rätt att avbryta 

deltagandet under hela processen.  
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2. Samtyckeskravet: Barnen fick själv bestämma om sin 

medverkan. Då samtycke måste inhämtas, skickade vi med en 

blankett i missivbrevet för föräldrarna att fylla i. 

 

3. Konfidentialitetskravet: Vi informerade och behandlade alla 

uppgifter konfidentiellt det vill säga att ingen obehörig ska 

kunna ta del av vår insamlade data eller kunna leda till att 

barnen blir identifierade.  

 

4. Nyttjandekravet: Alla data vi samlade in använde vi enbart för 

vårt utvecklingsarbete.  

4. Genomförande 

Vi kommer här berätta vad vi gjorde och hur vi genomförde våra fyra 

aktiviteter. Aktiviteterna är numrerade med 1 till 4 och är 

presenterade i ordningsföljd var för sig. 

4.1. Aktivitet 1 

Vår inledande aktivitet var en sagostund med boksamtal. Efteråt fick 

barnen rita och måla vad de kom ihåg från boken och vad de tyckte 

var viktigt.  Vi spelade in boksamtalet och bildsituationen för att inte 

missa några av barnens viktiga kommentarer samt för att kunna gå 

tillbaka till och tolka vid senare tillfälle. Vi valde boken ”Billy – och 

den nya flickan” skriven av Birgitta Stenberg och Mati Lepp. Vi valde 

boken för att den skildrar huvudpersonen Billys, hans kompis Lottas 

och den nya flickan Petras olika känslor på ett tydligt sätt och därför 

passar vårt arbete bra. Boken handlar om Billy som tillsammans med 

sin kompis Lotta ska åka till skogen och leka, men Lotta har med sig 

en ny flicka som heter Petra. Lotta vill bara leka med Petra och Billy 

blir ledsen och känner sig utanför. Han försöker gång på gång att 

vara med dem, men Lotta stöter bort honom. När Billy tillslut lyckas 

få egen tid med Petra berättar hon sin hemlighet för honom – hon 

har en mystisk sjukdom och ska snart dö. Men i själva verket är Petra 

inte alls sjuk. Hon är bara ensam och därför hittade hon på 

sjukdomen för att få vänner. 

Innan vi började läsa skapade vi en myshörna på golvet med mjuka 

kuddar som vi alla satt på. Sedan läste vi. Inför boksamtalet hade vi 

förberett några frågor (se bilaga 2). Följande dialog kommer från 

boksamtalet. S står för student, F för flicka, A står för alla barn. 

Numreringarna är till för att skilja på barnen. 
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S: Hur kände sig Billy när han inte fick vara med tror ni? 

F1: Först var han ledsen sen blev han jättearg. Lotta bara retas. 

S: Varför tror ni hon retades?  

A: Vet inte… 

Vi märkte att barnen under detta första samtal var fåordiga. Vi 

upplevde att barnen förväntade sig att det skulle finnas ett ”korrekt” 

svar på våra frågor. Detta märkte vi genom att barnen sökte 

bekräftelse från oss genom ögonkontakt. Barnen visade även i 

ansiktsuttrycken att de blev osäkra efter att de svarat på en fråga. 

Många svarade ”jag vet inte” på frågorna och de ville heller inte 

utveckla sina svar, som vi kan se i sekvensen ovan. F1 svarade att 

Lotta retades, men ville inte svara på varför hon trodde att Lotta 

retades. Ju längre in i samtalet vi kom desto tryggare kände sig 

barnen i boksamtalet. Vi märkte att barnen ibland avbröt varandra 

och inte lyssnade när en kamrat pratade. När vi då gick in och sa till 

barnet att det är viktigt att vi lyssnar på varandra så väntade barnen 

på sin tur innan de kom med sina åsikter.  

Nästa moment var att rita vad de kom ihåg från boken. Vi förflyttade 

oss från myshörnan på golvet till ett bord förberett med pennor och 

papper. De diskuterade lite mellan varandra om boken för att kunna 

bestämma sig vilken sekvens eller händelse de skulle rita. Vår 

förhoppning var att de skulle måla någon av huvudkaraktärerna när 

huvudkaraktärerna hade en speciell känsla, eftersom det var det vi 

försökte trycka på under boksamtalet, exempelvis genom frågan ”Hur 

tror ni Billy känner sig när han inte får vara med och leka?”. Ett av 

barnen började måla en sekvens då de var i skogen alla tre; Billy, 

Lotta och Petra samt Lottas pappa. Lottas pappa sitter och läser 

tidningen på en rutig picknickfilt. Det finns mat uppdukat på filten. 

Lotta retar Billy, men barnens fokus var den rutiga picknick filten. 

Sedan målad alla barnen just den här sekvensen och var mycket noga 

med detaljerna på sidan. Vad finns på filten? Vem målar finast rutor 

på filten? Hur målar man de konstiga frisyrerna? Här uppstod ett 

samarbete mellan barnen då de delade med sig av färgpennorna. 

Eftersom de flesta ritade samma situation så behövde de samma 

färger och då behövde turas om. Barnen hjälpte även varandra att 

vässa pennorna. Då förskolan vi befinner oss på har ett skogsparti på 

sin gård, kan det vara så att det var det första som barnen relaterade 

till och att det var därför som de valde att måla just skogen? 

Undertiden som barnen målade pratade vi lite med dem igen kring 

boken. Följande dialog är tagen ur detta tillfälle: 
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S: Varför tror ni att Lotta retades? 

A: Vet inte… 

S: Tror ni att hon ville ha den nya flickan för sig själv? 

F1: Ja, men i så fall ska man inte ringa. 

F2: Nä det ska man inte. Det är inte snällt. 

Nu upplevde vi att barnen kände sig mer avslappnade och vet att det 

inte finns rätt och fel svar på frågorna vi stället. De var inte lika ivriga 

att söka ögonkontakt och de svarade snabbare och friare på frågorna 

än tidigare. De tog för sig mer i samtalet och flera av barnen kom 

med sina synpunkter. Vi tolkar kommentaren F1 som säger att Lotta 

inte skulle ringa och bjuda med Billy till skogen om hon ändå inte 

ville leka med honom där. Vi tror att den här barngruppen känner 

empati för andra och att de tycker man ska vara ärliga mot varandra. 

Man behöver inte känna att man måste leka med alla, men då ska 

man heller inte bjuda med denne i leken. 

Vi valde att följa upp första aktiviteten dagen efter då barnen, två 

pojkar och fem flickor, fick återberätta sagan samt berätta om sina 

bilder. Vi hade förberett frågor som vi utgick ifrån.  Frågorna 

handlade främst om de olika känslorna som beskrevs i boken. Vi 

började samtalet på följande sätt: 

S: Är det någon som kommer ihåg vad boken handlade om? 

A: Nej! 

S: Billy skulle ju till skogen… 

F1: Och nya flickan. Man måste ju ringa! 

S: Vad hände när det var en ny flicka då? 

F1: Lotta ville bara leka med henne. 

S: kommer ni ihåg hur Billy kände sig då? 

F1 och F2: Väldigt ledsen. 

F3: Jättearg. 

F1: Han ville leka med Lotta och den nya kompisen. Men pappa sa 

faktiskt att de skulle leka kurragömma… 

F4: Allihopa. 
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När vi ställde första frågan tror vi att barnen förväntade sig att det 

fanns ett ”rätt” svar igen, men när vi sedan hjälpte dem att komma 

igång kände vi att barnen släppte den spärren. I sekvensen ovan har 

barnen dessutom återkopplat till vad vi pratade om under gårdagen, 

att man inte ska ringa och bjuda in en kompis om man ändå inte vill 

leka med den. Lite senare under samma aktivitet: 

S: Billy blev ledsen… 

F3: Hon ljugde. 

S: Hur kan man göra för att någon som är ledsen ska bli glad igen? 

F2: Säga förlåt! 

S: Men om det inte är du som gjort något behöver du inte säga 

förlåt. 

F1: Man kan sjunga en sång. 

Flicka 2 sa förlåt direkt. Vi märkte att det var svårare att sätta ord på 

vad man kunde göra om det inte var barnet ifråga som gjort någon 

annan ledsen. Efter lite betänketid svarade flicka 1 att man kunde 

sjunga en sång. Då sattes fantasin igång på de andra barnen och de 

började berätta vad de själva blev glada av. Ett barn pratade om att 

åka till farmor och farfar och ett annat om att åka till djurpark och så 

vidare. Vi tycker att detta visar att barnen handlar utefter sig själva 

och hur de skulle vilja bli tröstade.  

4.2. Aktivitet 2 

Vårt syfte med aktivitet 2 var att barnen skulle leva sig in i hur deras 

huvudperson i sagan kan känna sig i olika situationer som uppstod i 

berättelsen. Vi ville även att barnet skulle få se ett problem och sedan 

hitta en lösning till det. På ett bord placerade vi färgpennor, kritor 

och papper. Barnen ska få göra en berättelsesaga i bildform (se bilaga 

3). Lite tid gick åt till att förklara vilken ordning som rutorna skulle 

målas i. Vi valde den här uppgiften för att den tillåter barnen att 

använda sin fantasi samt att kunna sätta sig in i en annans situation. 

Vi började med att läsa första meningen för dem, de fick sedan 

avsluta den genom att måla i den första rutan. Det var hela tiden ett 

aktivt samtal där både barnen och vi studenter pratade om vad som 

kunde finnas i alla rutor och varför. Barnen tog för sig och till 

skillnad från förra tillfället när de målade inspirerades de inte av 

varandra på samma sätt nu. De var mer självständiga. Efteråt läste 

några av barnen upp sina berättelser för de andra. Under tiden vi 

målade uppstod följande: 
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F3: Jag gjorde fel jag kan inte… (börja gråta och sätter sig på golvet 

under bordet). 

S: Men vet du vi kan sudda det! 

F3: Jag kan inte sudda! 

S: Men vet du jag kan göra det. Du behöver inte bli ledsen. 

F1: Min är tårad! (pratar om sin egen teckning) Kolla vad fint hon 

har ritat. 

F2 och F4: Ja! 

F3: SLUTA (fortfarande under bordet). 

F1: Men vi tycker vad fint. Väldigt fint! 

Här ser vi tydligt hur barnen visar empati och att de bryr sig om 

flickan som var ledsen. När flicka 3 blir ledsen för att hon ritat fel 

tittar de andra på hennes teckning och säger uppriktigt att den är fin, 

de försöker trösta. Det visar att flickorna såg att kamraten blev 

upprörd och förstod varför. Därefter tröstar de henne efter 

situationen som uppstod. Vi tolkade det som att de andra barnen ville 

stärka hennes självkänsla genom att kommentera att hennes teckning 

var fin.  
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4.3. Aktivitet 3 

S: Vet ni vad känslor betyder? 

A: Nej! 

S: Det är något som man kan känna sig, om man kanske är ledsen 

eller arg… 

F1: Man kan känna sig glad. 

På detta sätt inledde vi den tredje aktiviteten. Vi pratade om känslor, 

vad de betyder och hur de kan uttryckas. Efter att vi diskuterat lite 

fram och tillbaka tillsammans med barnen fick de varsitt papper med 

fyra cirklar, föreställande ansikten (se bilaga 4). Vi hade på förhand 

valt ut känslorna glad, arg och ledsen. Vi pratade om hur de kunde se 

ut och om de kunde förknippa en färg till den känslan. I boken om 

Billy läste vi att han var så arg att han blev alldeles röd och vit i 

ansiktet. Vi tänkte att barnen själva skulle fä välja vilken färg de 

förknippade till de olika känslorna. Barnen började samtidigt med att 

måla ett glatt ansikte och färga det med den färg de själva ansåg 

passade till känslan. I det fjärde ansiktet fick barnen välja en egen 

känsla. Vi upplevde det som att barnen hade lätt för de tre första. De 

målade hur de tyckte ansiktet såg ut och sedan vilken färg de tyckte 

passade bäst. Men det var svårt med en valfri. Vi upplevde det som 

att det var svårt för barnen att komma på en fjärde känsla. Så här lät 

det när vi samtalade med barnen om andra känslor än glad, arg och 

ledsen: 

S: Finns det fler känslor? Kan man känna sig på fler sätt än glad, 

arg och ledsen?  

F2: Jättearg! 

F1: Typ som Billy vart! Han vart alldeles vit och röd och ville 

explodera. 

I det här utdraget har flickan kopplat känslan arg till boken om Billy 

som vi läste under den första aktiviteten. I boken beskrivs det hur 

Billy ser ut när han är arg, något som barnen tog tillvara på under 

den här aktiviteten. Barnen samtalade tillsammans om hur han såg 

ut när han var arg. Detta resulterade i att barnen färgade det arga 

ansiktet röd eller vit. Inför det fjärde ansiktet hade barnen svårt att 

komma på vad de skulle måla så vi samtalade om andra känslor som 

kan finnas och uppstå. Vi hade följande dialog: 
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S: Om man går i skogen och träffar en stor björn, hur tror ni man 

kan känna sig då? 

F4: Jätteglad! 

S: Blir man glad då? 

F1: Nä, man blir förvånad… 

S: Förvånad kan man bli.. 

F1: Och glad! 

S: Jag skulle nog bli lite rädd om jag träffade en stor björn… 

A: Jag med! 

Vi tolkar det som att barnen förstod att man kan uppleva samma 

situation på olika sätt. En säger att hon skulle bli glad, en att hon blir 

förvånad och vissa skulle bli rädda. Vi märkte att barnen förstår att 

man kan känna på olika sätt. Vi upplevde att barnen hade lite svårt 

att sätta ord på olika känslor.  

 

4.4. Aktivitet 4 

Även den fjärde aktiviteten är ett boksamtal. Vi gjorde en myshörna 

med kuddar för att skapa stämning, precis som vid fösta aktiviteten. 

Vi valde att läsa boken Ledsen – en helt vanlig historia skriven av 

Joanna Rubin Dranger och Anna Karin Kullberg. Boken handlar om 

en flicka som försöker få uppmärksamhet när hennes föräldrar har 

gäster hemma. Efter en stund slutar de vuxna bry sig om henne och 

pratar bara med varandra. Flickan bestämmer sig för att rymma. Hon 

vill att de vuxna ska bli oroliga och undra om någonting har hänt 

henne. Snart märker hon att det inte är någon som letar efter henne 

och hon går hem igen. Hemma ser hon att ingen ens märkt att hon 

varit borta och blir då väldigt ledsen. Allt blir bra när hennes mamma 
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kommer för att trösta henne och säger förlåt. Under läsningen 

reflekterade barnen mycket kring hur flickan såg ut på bilderna och 

hur de trodde att hon kände sig. Då boken heter Ledsen var första 

reaktionen ”nu är hon inte ledsen”. Flickan i boken dansade och 

gjorde konster inför sin mamma och gästerna. En annan flicka 

påpekade ”nu är hon glad”. Senare, när flickan i boken rymmer, säger 

en tredje flicka ”nu är hon ledsen”. Även till det här tillfället hade vi 

förberett några frågor (se bilaga 5).  

För att försöka knyta ihop alla aktiviteter ställde vi frågan om det 

kunde vara bra att kunna se om en kompis är arg eller ledsen. En 

flicka svarade: 

F4: Den kanske vill vara ifred då och trösta den andra och den som 

gjorde illa den. Då kanske man vill säga förlåt till den själv. 

Flickan ville inte utveckla detta så vi tolkar citatet som att flicka 

menade att om man själv gjort illa någon så den är arg eller ledsen 

kanske man vill vara själv med den utan att någon kommer och stör 

så att man kan säga förlåt. Man måste själv kunna säga förlåt om 

man gjort något dumt. 

5. Diskussion och Analys  

Enligt Raundalen (1997) handlar inte empati enbart om att vara snäll 

och trevlig utan det är viktigt att handla när någon har det svårt. 

Ciaramicoli och Ketcham (2000) skriver om vikten av att känna hur 

andra känner och handla därefter. Detta såg vi att barnen gjorde 

under andra aktiviteten när en flicka blev ledsen över att hon målade 

fel. Hennes kamrater tröstade genast henne eftersom de märkte hur 

ledsen hon var. Barnen kunde tydligt se varför flickan blev ledsen och 

därefter agerade de genom att försöka stärka hennes självkänsla och 

ge en komplimang.  

Öhman (1996) skriver om att det finns olika sätt att handla empatisk: 

det är genom generositet, hjälpsamhet, omtänksamhet, 

samarbetsförmåga och gottgörelse. Vi märkte mycket av detta under 

våra aktiviteter. Barnen samarbetade bland annat genom att turas 

om med färgpennorna och delade med sig av dem. De hjälpte även 

varandra att vässa pennor vilket visar på hjälpsamhet och 

omtänksamhet hos barnen. Enligt Öhman krävs det att lyssna på 

andra men det är även viktigt att framföra egna åsikter för att 

samarbeta. Vi såg hur barnen lyssnade på varandra och efter att de 

lyssnat klart så kom de med sina åsikter. Till en början avbröt barnen 

lätt varandra men med stöd från oss lärde barnen sig snabbt att 

lyssna på den kamrat som pratar. Öhman menar att det alltid behövs 
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en vuxen som förebild och stöd, vilket vi var för barnen under alla 

aktiviteter. Vi hjälpte till om barnen behövde vägledning, exempelvis 

när vi bad barnen att vänta på sin tur när en annan talar.  

Johansson (2001) skriver att barn blir berörda av en kamrats känslor. 

Barnen kan då stanna upp i sin aktivitet och uppmärksamma det som 

sker. Under vår andra aktivitet blev en flicka ledsen och flickorna 

kring henne stannade upp för en stund, dels för att bilda sig en 

uppfattning om vad som hänt och dels för att trösta. Vår fundering är 

om flickorna stannade upp för att de var nyfikna kring situationen 

eller om de kände sig berörda av den ledsna flickan? Johansson 

menar att barn tar för givet att en ledsen kamrat vill bli tröstad, men 

när kamraterna kommenterade att bilden som flickan hade målat var 

fin svarade hon ”sluta!”. Var det ett tecken på att flickan ville bli 

lämnad ifred?  

Under våra boksamtal tog vi tillvara det Lindö (2005) skriver om 

förberedelser inför ett boksamtal, vilket var att vara väl förberedd och 

att använda sig av en noga utvald bok. Hon skriver även om valet av 

miljö. Vi använde detta då vi skapade en ”myshöran” på golvet med 

kuddar för barnen och oss att sitta på. Lindö menar att det är viktigt 

att tänka på hur barnen är placerade, helst i en halvcirkel eller 

hästsko eftersom det då är lätt att få ögonkontakt med alla barnen. 

Den synpunkten använde vi oss av. Valet av bok diskuterade vi med 

en bibliotekarie för att hitta en bok som handlade om empati och som 

barnen hade lätt att relatera till.  

Vi valde att använda oss av bilduppgifter. Vi tror att det kan vara 

lättare att uttrycka sig i bild än i tal. Enligt Weissenrider (2008) kan 

det vara lättare att diskutera kring en bild än i ett ”vanligt samtal”. 

Weissenrider menar att bildstunden skapar lugn och ro, men detta 

var inte vår upplevelse. Under våra aktiviteter var barnen livliga då 

de diskuterade vilt om sina bilder över bordet. De var ivriga att visa 

vad de själva åstadkommit och jämförde sina bilder med de andra 

barnens. Trots detta upplevde vi det som något positivt eftersom vi 

även var intresserade av barnens samtal under processens gång. 

Barnen såg ut att ha roligt, vilket Weissenrider anser vara viktigt. 

Som helhet anser vi att alla aktiviteter gick som planerat. Vi märkte 

en utveckling hos barnen genom deras samtal från första till sista 

aktiviteten. Vi anser att vi hade en ökande progressionsnivå och vi 

upplevde att barnen utvecklades i takt med denna. Det var intressant 

att lyssna till barnens diskussioner under hela arbetets gång och hur 

de ofta relaterade till tidigare tillfällen. Vi tycker att detta visar att 

barnen tagit till sig vårt syfte med arbetet. 



17 
 

5.1. Utvärdering 

Syftet med arbete var att se om vi genom styrda aktiviteter såsom 

sagoberättande och bildskapande kunde öka medvetenheten kring 

empati hos barn i förskolan. Vi anser att vi genom våra aktiviteter 

lyckades göra det. Vi hade noggrant satt upp våra aktiviteter och 

tycker att de gav oss resultat att bygga vidare på. Vi höll oss till ämnet 

och våra förväntningar inför aktiviteterna var att även barnen skulle 

förstå syftet och att de snabbt skulle få en förståelse för ordet empati. 

Barnen förstod helheten och kopplade ofta ihop aktiviteterna med 

varandra. Detta visade att de förstod sammanhanget. Eftersom de tre 

första aktiviteterna blev så lyckade förväntade vi oss att även den 

fjärde skulle gå lika bra. Det visade sig att vi var för trygga med 

situationen och att barnen var väldigt okoncentrerade vid detta 

tillfälle. Detta tolkar vi som att tillfället var inte lika bra för barnen 

som det var för oss. Vi ansåg däremot att vi fick ut det vi ville med 

samtliga aktiviteter och att det gav oss tillräckligt med underlag för 

vår studie.  

5.2. Slutsats 

Som helhet upplever vi att vi lyckats med vårt utvecklingsarbete. 

Planeringen stämde överens med genomförandet och barnen såg ut 

att ha roligt under tiden vilket också var tänkt med planerandet av 

aktiviteterna. Vi blev nöjda med materialet vi fick ut av barnens 

diskussioner, vilket vi hade stor användning av. Vi har lärt oss att 

planering och tydlighet är en viktig del i arbetet i förskola. Det är 

svårt att hålla barnens intresse vid liv en längre tid. Det är också svårt 

att få barnen att öppna upp sig till en början, framförallt eftersom de 

bara kände den ena av oss sen tidigare. Som pedagoger kan vi alltid 

utvecklas. Vi anser det viktigt att reflektera över vår egen insats för 

att se vilken påverkan vi har på barnen. Kanske kan vi göra på ett lite 

annorlunda sätt nästa gång. Vi kan till exempel pratat mer om olika 

känslor inför aktivitet tre. Vi frågar oss även om vi hade kunnat agera 

annorlunda under fjärde aktiviteten för att den inte skulle upplevas 

som rörig. Vi tyckte att både vi och barnen följde en röd tråd under 

alla aktiviteter. Vi kände att barnen fick en helhetsbild över olika 

känslor och empati.   
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Bilaga 1 

Hej Alla Föräldrar till Barnen på xxx ! 

Nu är det dags för oss att göra vårt examensarbete! Vi, Elin Kvarnström och 

Therese Wiberg, är två lärarstudenter från Mälardalens högskola. Vi läser 

nu vår sjunde och sista termin med inriktning mot de lägre åldrarna.  

Inspiration till arbetet har växt genom hela vår utbildning. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning, praktik, har vi sett att konflikthantering är 

en stor del av pedagogens vardag. Uppsatsen vi ska skriva syftar till att 

uppmärksamma empati hos barn i tidig ålder. Vi tror att genom att arbeta 

med empati i tidig ålder skaffar vi oss ett verktyg inom konflikthantering. 

Tillsammans med avdelningens femåringar kommer vi ha boksamtal, läsa 

saga/sagor och sedan prata om och kring dem. Vi kommer att följa upp 

boksamtalen med skapande i form av teckningar.  Alla uppgifter kommer 

att behandlas konfidentiellt. Vi planerar att komma till förskolan någon 

gång under veckorna 45-46. Självklart är det frivilligt att vara med och barn 

eller Du som förälder kan välja att avbryta när som hels under processen 

om ni inte vill delta längre. Vi hoppas att era barn vill och har tillåtelse av er 

föräldrar att var med och hjälpa oss. 

Du har möjligt att ta del av resultatet och vårt arbete då alla 

examensarbeten publiceras på högskolans hemsida. 

Har Du frågor eller funderingar? Kontakta oss gärna på mejl eller telefon. 

Vänliga hälsningar 

____________________  ____________________ 

Elin Kvarström  Therese Wiberg 

ekm08002@student.mdh.se   twg08001@student.mdh.se 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Var snäll och kryssa i och lämna på förskolan senast under v. 43. Tack på 

förhand! 

 Ja, vi deltar 

 Nej, vi deltar inte 

 

____________________   ____________________ 

Barnets namn  Målsmans underskrift 

 

mailto:ekm08002@student.mdh.se
mailto:twg08001@student.mdh.se
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Bilaga 2 

Stödfrågor till boksamtalet Billy – och den nya flickan 

 Hur tror ni Billy känner sig när han inte får vara med och 

leka? 

 Varför tror ni att Lotta inte vill att Billy ska vara med och leka? 

 Varför tror ni Petra sa att hon hade en mystisk sjukdom? 

 Vad tror ni de ska hitta på imorgon? 
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Bilaga 3  

Berättelsesaga i bildform 

 

1 

 

 

 

 

Det var en gång en/ett…. 

 

2 

 

 

 

 

som tyckte väldigt mycket om…. 

 

3 

 

 

 

 

En dag kom en elak…. 

 

4 

 

 

 

 

och förtrollade ..2.. till något ..1.. 

inte tyckte om…. 

 

5 

 

 

 

 

Då kände sig ..1.. så …. 

 

6 

 

 

 

 

Men allting blev bättre när…. 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

Stödfrågor till boken Ledsen – en helt vanlig historia. 

 Vad var det som hände? varför blev hon så ledsen? 

 Har ni blivit riktigt ledsna någon gång? Varför? 

 Hur blev ni glada igen? 

 Hur gjorde mamman i boken för att flickan skulle bli glad 

igen? 

 Har ni hjälpt någon som är ledsen att bli glade igen? 

 

 


