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Förord  

Jag vill börja med att tacka alla barn, föräldrar och pedagoger ute på fältet som har ställt upp 

på mina intervjuer, utan er skulle jag inte kunna göra min undersökning. Jag uppskattar det 

oerhört mycket. Jag vill även tacka min handledare som har kommit med många goda råd på 

vägen i mitt skrivande. Sedan vill jag tacka min familj och vänner som har funnits där när jag 

behövt stöttning eller bara prata ut. Jag har även hållit kontakten med andra studenter i samma 

situation som jag fått mycket stöd ifrån, har både skrattat och varit frustrerade tillsammans 

vissa gånger. Tack allihop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

I have made a qualitative analysis in which I have described how two teachers in two 

preschool classes are working on children´s empathy development. What do preschool 

teachers think about the basic valuework in their classes? One of the preschool classes are 

working with a specific value base material and the other does not work with any specific 

material right now. I have also interviewed five children in each preschool class to see how 

they reason about how to treat their fellow human beings. Are there any marked difference in 

their responses, given that one of the preschool classes have a specific value base material and 

the other not? The conclusions I have made in my study is that there was no significant 

difference between children´s responses according to preschool. Some children from the 

preschool class with specific values material responded that they learn how to be a friend and 

how to treat friends. The other class didn´t mention anything about that in their answears. The 

integration between preschool class and school is important for the values work. If you have a 

common material with the whole school you get a better basis for empathy and what i really 

stands for. Just because everyone is so focused on the same field, the work becomes an 

entirety. A good approach is to construct an own material, where the teachers themselves 

construct the foundation that they want their children to recive in the future. The play is an 

important starting point for developing childrens empathy. Children adapt quite a lot in their 

play so why not go into childrens play more and develop it to get the empathy of the children 

naturally?  
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Sammanfattning 

Jag har gjort en kvalitativ undersökning där jag har beskrivit hur två pedagoger i två olika 

förskoleklasser arbetar med barns empatiutveckling. Hur resonerar förskollärarna kring 

värdegrundsarbetet i sina respektive klasser? En av förskoleklasserna arbetar med ett specifikt 

värdegrundsmaterial och den andra arbetar inte med något specifikt material just nu. Jag har 

även intervjuat fem barn på respektive förskoleklass för att se hur de resonerar kring hur man 

behandlar sina medmänniskor. Ser man någon markant skillnad på deras svar med tanke på att 

en av förskoleklasserna har ett specifikt värdegrundsmaterial och den andra inte? De slutsatser 

jag har kommit fram till i min undersökning är att det inte var någon markant skillnad på 

barnens svar beroende på förskoleklass. Några barn från förskoleklassen med specifikt 

värdegrundsmaterial svarade att de lär sig vänskap och hur man är mot sina kompisar i 

förskoleklassen, det gjorde inte barnen i den andra förskoleklassen. Integreringen med skolan 

är viktig för värdegrundsarbetet. Har man ett gemensamt material med hela skolan så får man 

en bättre grund för empatin och vad den egentligen står för. Just för att alla blir så pass 

inriktade på samma område, arbetet blir till en helhet. Ett bra upplägg är att konstruera ett eget 

material, där pedagogerna själva får komma fram till vilka grundstenar de vill att barnen ska 

få med sig in i framtiden. Leken är en viktig utgångspunkt för barns empatiutveckling. Där 

bearbetar barnen otroligt mycket så varför inte gå in i barns lek mer och utveckla den för att få 

med empati på ett för barnen naturligt sätt?  
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1. Inledning  

 

1.1 Problemområde  

Jag är intresserad av hur man som pedagog kan hjälpa barn att utveckla empati. Jag anser att 

det är en oerhört viktig grund som man bör hjälpa barna att utveckla så tidigt som möjligt. Jag 

skulle vilja säga att empati är grunden för ett gott samspel med sina medmänniskor. Du måste 

kunna förstå eller i alla fall kunna sätta dig in i att andra människor kan tänka annorlunda än 

dig själv för att kunna få ett samspel som fungerar. Jag vill också påstå att ur ett 

samhällsperspektiv är det enormt viktigt med empatiska människor, just för att kunna förstå 

varandras olikheter. I samhället måste du kunna vara lyhörd och respektera andra för att själv 

kunna bli accepterad. Så det är en viktig grund som vilar på ens axlar när man kommer ut i 

arbetslivet. Att kunna hjälpa barn till att utveckla sin empatiska förmåga. 

Värdegrundsmaterial är en metod i förskolan och skolan som man ibland tar till för att 

utveckla barns förståelse för hur man beter sig mot sina medmänniskor. Vännerna i 

Kungaskogen är ett exempel på ett värdegrundsmaterial som man kan använda sig av. Det är 

en bok med många olika berättelser om återkommande djur som upplever olika saker 

tillsammans, som till exempel utanförskap. Grane, (2005). Detta är något man kan utveckla 

och göra gestaltningar, och sedan diskutera med barnen vad det var som hände. Barnen får 

något att relatera till.  

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, står under förståelse 

och medmänsklighet att: 

 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga 

till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och 

utveckling skall prägla 

verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för 

annan kränkande behandling. 

Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall 

aktivt motverkas.” (Lpo 94, s. 3).  
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1.2 Begreppet empati 

Medkänsla - empati´, inlevelseförmåga, förmåga till inlevelse eller medkänsla; att kunna 

leva sig in i en annan människas känsloläge och behov. (NE.se/empati).   

Detta är Nationalencyklopedins tolkning av begreppet empati. De har definierat empati och 

medkänsla på ett liknande sätt och det kan jag till stor del hålla med om.  

 

Reidar Pedersen har i sin avhandling Empathy in medicine: a philosophical hermeneutic 

reflection (2009) gått in på problematiken med begreppet empati. Han menar att det i 

litteraturen sällan definieras. Även att det kan ha olika betydelse i olika sammanhang, som till 

exempel subjektiv medkänsla och sympati till professionell och objektiv kunskap om andras 

hälsa och livskvalitet.  

 

1.3 Vad är empati för mig?  

För mig handlar empati om att kunna sätta sig in i hur en annan person känner. Att kunna 

förstå och begripa hur en annan människa har det trots att du inte har samma känsla själv, men 

att du ändå kan relatera till den och på så vis uppnå en genuin förståelse för människan. Sedan 

behöver det inte bara vara medkänslan till människor heller, utan det kan lika gärna betyda att 

man ska vara empatisk mot djur och natur. Man ska respektera sin miljö och allt som finns 

runt omkring den.  

 

1.4 Syfte & Frågeställningar  

Syftet med min studie är att beskriva värdegrundsarbetet i två förskoleklasser. Ser man någon 

skillnad mellan pedagogernas och barnens svar på grund av förskoleklass?  

 

• Hur arbetar man med värdegrundsfrågor i de båda undersökta förskoleklasserna? 

• Hur resonerar pedagogerna kring värdegrundsarbetet i sina respektive klasser? 

• Hur resonerar barnen kring hur man behandlar sina medmänniskor i en förskoleklass 

som arbetar med värdegrundsmaterial respektive en förskoleklass som inte gör det? 
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2. Tidigare forskning/Litteratur  

 

2.1 Begreppsdefinitioner  

Värdegrunden – ”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla 

verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet 

samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten”. (Lpfö 98).  

 

Respekt - visad eller upplevd (tillräckligt) hög värdering (av person[s egenskaper] e.d.; ofta 

med bibetydelse av fruktan); ställning eller uppträdande som inger aktning. (NE.se/respekt).  

 

Empati 

Ordet empati härstammar från grekiskans empatheia, (em = en betyder in och phatos är lidelse 

eller känsla) och betyder något i stil med inkännande. (Holm, 2001). Med empati menas det 

att du kan sätta dig in i en annan människas känsla eller stämning utan att lägga någon 

värdering i den. Du behöver inte tycka om människan du känner empati för men du kan ändå 

förstå den, om man tänker tvärtom så kan du också älska en människa utan att ha empatisk 

förståelse för den. (Holm, 2001). I den empatiska processen används både känsla och 

intellekt. ”För att kunna ’ställa in oss på samma våglängd’ som barnet, dess känslor och motiv, 

måste vi ta till hjälp känslor, intuition och förnimmelser hos oss själva.” (Kinge, 1999, s.51).  

Daniel Stern (1991), förklarar tydigt och konkret hur man kan tänka sig att detta sker. Han 

menar att när en förälder t.ex. uppmärksammar att sitt barn gnäller mitt i en lek och då blir 

fundersam på varför så vill egentligen föräldern krypa under huden på barnet och ta reda på 

vad det vill. Men istället får den dra till med en tolkning på vad det kan vara utifrån sin egen 

syn på världen. Då får man ta till sin empatiska förmåga för små barn och försöka förstå dem. 

Det är ju något som ständigt sker, nästan omedvetet.  

 

Begreppet empati är ingen lätt sak att definiera, det kan ha många olika betydelser beroende 

på vart du läser. Jag har hittat några olika definitioner på vad det kan tänkas betyda så jag 

tänkte jag skulle nämna några olika infallsvinklar som har gjorts angående begreppet empati:   

Affektiv (känslomässig) och kognitiv (intellektuell) – som avser mekanismerna i den empatiska 

processen.  

Prediktiv empati – förmågan att förutsäga hur en annan reagerar.  

Situationell empati – att uppfatta och/eller bemöta en annans känslor här och nu. 
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Egenskapsempati – som ett personlighetsdrag. (Holm, 2001, s.69).  

 

Sylvander diskuterar att de kognitiva/intellektuella inslagen är till största del ”förmedvetna”, 

vi registrerar oftast inte dessa processer medvetet. Vi använder oss mycket av minnet kan man 

säga, vi observerar och tolkar det som händer och går sedan tillbaka till gamla erfarenheter 

och kunskap för att veta hur vi ska bemöta den nya situation som uppstår. Här låter vi även 

känslorna komma in för att visa oss hur vi ska bemöta de nya situationerna, vilken betoning vi 

ska ha åt de delar vi minns och observerar. (Sylvander & Cullberg m.fl. 1992)  

 

”Empati är förmågan att känna igen de känslor som ger sig till uttryck i en annan människas 

verbala och ickeverbala reaktioner samt en förmåga att relatera dessa till egna känslor och 

reaktioner på ett sådant sätt som leder till ett lyhört närmande till medmänniskan”. (Ekstam & 

Sturesson, 2004, s.8.) Empati är förmågan att kunna sätta dig in i hur en annan människa 

tänker. Att kunna sätta sig in i en annan människas sätt att vara genom att själv reflektera 

kring hur du skulle ha gjort i samma situation. (Ekstam & Sturesson, 2004). Om man känner 

empati kan man identifiera sig själv med andra, förstå en annan människa som om det var jag 

själv som skulle gå igenom det, men jag har ändå en verklighetsuppfattning om att det inte är 

mig det handlar om utan att det är den andres känslor. (Johansson, 2004).  

 

En kunskapsförmedlande process kan empati ses som, där en person får information om en 

individs inre upplevande. (Holm, 2001).   

 

Empathy has been defined by psychologists in two ways: (a) empathy 

is the cognitive awareness of another person´s internal states, that is, 

his thougts, feelings, perceptions, and intentions [...]; (b) empathy is 

the vicarious affective response to another person. (Johansson, 2004 

s.16).  

 

 

2.2 Empati –ur ett biologiskt perspektiv  

Ett synsätt man kan ha är att empati är biologiskt betingat, att det är något som ingår i vår 

arvsmassa. Att empati är en mognadsprocess som utvecklas i olika takt på grund av olika 

individer.  
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”Empati är en del av vår arvsmassa, en gåva som skänkts oss av naturen för att garantera allt 

levandes överlevnad”. (Ciaramicoli & Ketcham, 2000, s.33).  

 

Vi måste kunna skapa band till varandra för att överleva, det är den bakomliggandes 

biologiska empatins lag, och det är skälet till att det inte bara finns med i vårt, människornas, 

DNA utan även i djurs, som t.ex. hos elefanter, schimpanser, larver och myror. (Ciaramicoli 

& Ketcham, 2000, s.33ff). Om man noggrant studerar människans icke-verbala beteenden, 

kan man ofta sluta sig till vad de tänker och känner. Att vi har denna förmåga att kunna tolka 

andra människors beteende beror på vår arvsmassa. ”Alla levande varelser behöver empati; 

utan den skulle vi inte kunna förstå varandra eller räcka ut handen till varandra för att får och 

ge stöd, uppmuntran, ömhet och tillgivenhet.” (Ciaramicoli & Ketcham, 2000, s. 39).  

 

2.3 En psykodynamisk modell av empati 

Ulla Holm, (2001) har beskrivit en teoretisk modell av empati som jag här kommer att 

beskriva lite kort. Hon har tagit de gemensamma delarna ur socialpsykologisk, (studerar 

empati i kontaktsituationer i största allmänhet) och psykodynamisk teori (i motsats till de 

socialpsykologiska teorierna utgår detta studiet av empati från den psykoterapeutiska 

relationen mellan terapeut och patient.) Hon grundar sig på den psykodynamiska 

utvecklingspsykologin när hon diskuterar tillämpningen av den empatiska förmågan. Det 

centrala i hennes diskussion är utvecklingen av den egna identiteten och relationen till andra, 

objektrelationen, även utvecklingen av affekttolerans (känslomässiga toleransen) och 

härbärgerande funktioner, dvs. ”Detta innebär att inom sig behålla de känslor som väcks av en 

annan person.” (Holm, 2001, s.123). Människor varierar i denna utveckling, dels beroende på 

miljöskillnader, även på biologiska skillnader. Syftet med empati inom ramen för ett 

professionellt förhållningssätt är att ge vägledning i bemötandet, oavsett om det gäller 

kirurgiskt ingrepp, en social utredning, eller psykoterapi. Barrett-Lennard (1981), har 

beskrivit en flerfasprocess i empatiprocessen som jag här tänker gå in på.  

 

Den första fasen kallas för empatisk förståelse. Denna fas består av två skeenden, först den 

affektiva (känslomässiga) biten där själva överföringen och upptagandet av känslorna pågår, 

sedan även den kognitiva (intellektuella) biten där mottagarens bearbetning av känslorna samt 

perspektivtagandet sker. Termen empatisk förmåga används när en person har utvecklat de 
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jagfunktioner som krävs för att kunna avläsa båda sina egna och andras känslor och växla 

mellan en affektiv och en intellektuell position.  

Den andra fasen gäller uttryck för empatisk förståelse. Den empatiska förståelsen styr 

bemötandet av den hjälpsökande. Med termen empatiskt beteende kan man inkludera inte bara 

den verbala kontakten med den hjälpsökande utan även de handlingar, val och beslut som görs 

i alla utredningar, undersökningar, behandlingar och omvårdnadssituationer. För att ha ett 

empatiskt beteende krävs det att man faktiskt har förmågan till empati, och även har 

motivationen att omsätta kunskapen/förståelsen för den andra personen vars syftet är att 

hjälpa den. Empatiskt beteende kan därför ses som ett beteende där hjälparens behov och 

känslor ageras ut i kontakten med den hjälpsökande.  

Den tredje fasen kan ses som en utvärdering av den empatiska förståelsen och det empatiska 

beteendet. Den inkluderar den hjälpsökandes bild av hela situationen, på hjälparens beteende. 

(Holm, 2001).  

 

2.4 Empati – ur ett kulturellt perspektiv   

Idag arbetar man mycket kring det problematiska i förskolan och skolan, som pedagog tar du 

tag i konflikter och försöker lösa dem på bästa sätt. Att ta vara på barnens intresse och göra 

lärandet lustfyllt är pedagogikens kärna. Man kan inte bara arbeta med konflikterna i sig. För 

mellan barn som upplever mycket positivt där uppstår även de goda relationerna som sedan 

blir en drivkraft till försoning när de blir ovänner. (Brodin & Hylander, 2002). Det som 

betyder mest för barns inlevelse- och sociala utveckling är de vardagliga mötena barnen stöter 

på. Empatiutvecklingen startar i samma ögonblick som barnet föds. Då möter den moderns 

kärleksfulla blick till följd av att den mellanmänskliga dialogen börjar. Självklart så startar 

den grundläggande känslomässiga dialogen hemma, med familjen. Men idag så är de flesta 

barn en stor tid av sin vardag i förskolan så de två största bidragarna till barns känslomässiga 

utveckling sker i hemmet och på förskolan. De vardagliga mötena bygger grunden för att barn 

ska kunna utveckla självkänsla, medkänsla och social kompetens. Den känslomässiga 

kommunikationen som sker i förskolan utgör en viktig grund för barns utveckling till att bli 

dem de faktiskt blir. Så det är viktigt att ha med sig att pedagogernas kunskap och 

medvetenhet i mötet med varje barn samt deras förhållningssätt till allt som utspelar sig 

mellan barnen har avgörande betydelse. Så det är en förutsättning att kunna ha möjlighet till 

dialog mellan barn och vuxna i form av rimligt stora barngrupper. (Brodin & Hylander, 2002). 

Elisabet Rude skriver ur en bok från Skolverket, Med känsla och kunskap –en bok om de 
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grundläggande värdena (2000). Hon beskriver lite kring hur förskolan Aspen arbetar för att 

utveckla empati hos barnen. Denna förskola visar på ett försök till att fostra fram empati. De 

arbetar med de naturliga konflikterna på ett bestämt sätt och har ett bestämt syfte med sin 

metod. De vill få barnen att ”göra förlåt”, och att följa upp konflikterna. De jobbar även med 

att få barnen att säga nej istället för att ta till slag. Steg ett är att uppmärksamma konflikterna, 

steg två är att pedagogerna ofta tar tag i situationen på ett fysiskt vis, till exempel genom att 

hålla om barnen. Sedan försöker de få barnen att återberätta vad som hänt, då får de sätta ord 

på både handlingen och känslorna, sedan är det sista steget att försöka nå fram till för det 

mesta en fysisk förlåt handling, det vill säga en kram eller liknande. Pedagogerna är väl 

medvetna om att barnen inte alltid vill gå hela vägen, att det är en balansgång. Då respekterar 

de det. En nyutbildad förskollärare gjorde en iakttagelse på Aspens förskola där barnens nej 

inte tog för givet och blev då förvånad över svaret. Att resultatet faktiskt blev bra fastän 

barnen från början inte var intresserade av en försoning. Kan en känsla som man till en början 

känner motstånd emot kan få en positiv riktning istället? ”Kan det vara så att övning ger 

färdighet, att handling kan leda till känsla, inte bara känsla till handling?” (Skolverket, 2000, s. 

49).  

 

2.5 Varför är empati viktigt?  

Att verkligen lyssna på andra människor runt omkring oss borde vara en enkel sak, men 

egentligen är det nog en av de svårare uppgifterna vi har när vi ska närma oss en annan 

människa. Det finns så många hinder ivägen för att man som lyssnare verkligen ska kunna 

lyssna effektivt och uppmärksamt. Någon i din närhet kanske kommer med obekväm 

information som du väljer att ”koppla bort”. Ibland kan det istället vara så att du är så pass 

känslomässigt engagerad att du väljer att höra vad du vill höra snarare än vad som verkligen 

sägs. (Ekstam & Sturesson, 2004).  

 

Det är när en människa förmår att känna empati med ett ”offer” som har det svårt på något vis, 

kanske genom smärta, rädsla eller har det svårt på något annat sätt, först när personen har 

kommit till den empatiska förståelsen hittar den viljan att hjälpa. För att hjälpa barnet känna 

empati krävs fyra förmågor:  

 

1. Förmågan att ha kontakt med sina känslor medan man har dem - För att kunna 

identifiera andras känslor måste man först och främst kunna identifiera sina egna. 
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Forskare har kommit fram till att ju bättre man är på att beskriva sina egna känslor och 

uttrycka dem ju rikare blir ens känsloliv.  

2. Förmågan att kunna hantera känslor så att de uttrycks på ett lämpligt sätt – 

Denna förmåga kräver av dig som person att du har själviakttagelseförmåga och att du 

har självinsikt. Förmågan att kunna skaka av sig ångest och oro, lugna ner sig själv 

och skapa distans till sina känslostormar.  

3. Förmågan att uppfatta känslor hos andra – Återkommer till att det handlar om att 

först kunna identifiera sina egna känslor för att sedan kunna gå vidare till att 

identifiera andras och kunna känna med och sätta sig in i hur den andre personen 

känner.  

4. Förmågan att kunna känna med den andre – Handlar om att själv kunna sätts sig in 

i en motsvarande situation och handla på det sätt man själv skulle vilja bli bemött på. 

(Ekstam & Sturesson, 2004).  

 

2.6 Att förstå sig själv för att kunna vara empatisk  

”Att få hjälp med att förstå sitt eget och andras inre liv och vad som händer i samspel med 

andra är också i högsta grad en läroprocess.” (Brodin & Hylander, 2002, s.13). Att först och 

främst lära känna sig själv och kunna hantera sina egna känslor för att sedan gå vidare för att 

kunna förstå och möta andras känslor är en viktig kompetens inför det kommande livet. 

Genom denna vetskap inser man att man bör fokusera på barns känslor och relationer i deras 

lärande. Barns lärande har alltid en känslomässig komponent. (Brodin & Hylander, 2002).  

 

2.7 Känslor påverkar barnens sätt att agera  

Harris och medarbetare till honom har undersökt vilken insikt barn och unga har om sina egna 

känslor och hur pass bra de uppfattar andras känslor. I en tidig undersökning de gjort så kom 

de fram till att 6-åringar generellt uppfattade känslor på ett behavioristiskt sätt, ”det vill säga 

genom att hänföra en synlig emotionell reaktion (R) till en utlösande stimulus eller situation 

(S)”. (Evenshaug & Hallen, 2001, s.205). Det antyddes inte av dessa barn att inre mentala 

skeenden skulle kunna påverka känslorna eller deras uttryck. (Evenshaug & Hallen, 2001).  
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2.8 Kan leken vara viktig för barns empatiutveckling?  

Alla pedagoger vet hur lätt det är att fånga barns intresse med hjälp av handdockor, med hjälp 

av en sådan kan man fånga vilken sexåring som helst på samlingen. Det behöver inte vara en 

handdocka, utan vilket föremål som helst kan börja leva och agera. Barnen glömmer bort att 

det är ett föremål och börjar lyssna, prata och leka med. Barnen lockas till kommunikation 

och dialog genom projektiv docklek. Barnen besjälar ofta föremål i sin lek, de kramar om träd 

och låter stenen ligga hos dem om natten. Man får inte behandla ett besjälat föremål hur som 

helst. Det kan ha ett stort symboliskt värde. (Knutsdotter Olofsson, 1992). Hans Hugo 

Ferdinand af Klintberg är en man som insisterar på att leken i allra högsta grad är oerhört 

viktig för barns utveckling. Han är en utbildad clown som har haft en traumatisk uppväxt där 

han kände sig utstött och upplevde sorg. För honom var leken lite av terapi, det var där han 

mådde som bäst. Hans Hugo menar att leken är botemedlet mot ett svart samhälle och att de 

som är på väg att bli utstötta tas in i gemenskapen. I leken uppstår kreativitet, fantasi, humor, 

och enligt honom det kanske finaste av allt: empati. ”- Skulle vi få mängder av empati i 

världen skulle vi kunna minska, och så småningom upphöra, med alla mänskliga problem. 

Även konsekvenserna av naturkatastrofer!” (Förskolan, 2010, s.41). När människor engagerar 

sig i att hjälpa varandra så kan de förutse och förebygga olyckor med hjälp av sin kreativitet. 

Han anser också att förskollärare har en viktig roll, man behöver inte schemalägga allting utan 

istället låta barnen vara med och styra dagen. En viktig roll förskollärarna har är att utveckla 

barnens kreativitet, det är viktigt att inspirera barnen. (Förskolan, 2010).  

 

2.9 Kritisk granskning av tidigare forskning/litteratur  

Begreppet empati kan ha olika innebörder i olika sammanhang, det bör man ha i åtanke när 

man använder begreppet. Forskare har även olika synsätt på hur man blir en empatisk 

människa. Vissa menar att empati är ärftligt som kommer från arvsmassan, medan vissa anser 

att det är kulturellt betingat. Så hur man får den empatiska förmågan är inget tankesätt som är 

universellt utan det anses ske på olika vis. Här har jag visat på några olika tankesätt och det 

kan vara bra att ha i åtanke när du själv reflekterar kring hur vart du står i frågan. Litteraturen 

är en relevant del i min studie för att få svar på mina frågeställningar. Hur jag har gått till väga 

för att få fram mitt resultat kombinerat med litteraturen kommer jag nu komma in på i min 

metoddel.  
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3. Metod  

 

3.1 Forskningsmetod  

Som det framkommer i mitt syfte och mina frågeställningar så vill jag beskriva 

värdegrundsarbetet i två olika förskoleklasser. Jag har valt att använda mig av intervjuer i min 

undersökning, och de är utav kvalitativ sort. Det innebär att jag förberedde ett antal 

intervjufrågor som jag hade som grund, men jag lät dem vara väldigt öppna så att 

intervjupersonen fick svara så utförligt hon ville. Frågorna gavs utrymme för att svara med 

egna ord. (Patel & Davidson, 2003). Något jag även hade i tankarna när jag intervjuade 

pedagogerna och barnen som Patel & Davidsson, 2003, diskuterar var att visa ett genuint 

intresse och visa att jag förstår dem.  

 

3.2 Urval  

För att få en slags kontrast i min undersökning har jag letat upp en förskoleklass som arbetar 

med ett specifikt värdegrundsmaterial och en som inte gör det just nu. Båda förskoleklasserna 

är belägna på små orter med få barn på skolan. Den ena förskoleklassen var integrerad med 

resterande skolklasser i mycket högre grad än vad den andra var. På förskoleklass 1 så var 

lärarlaget uppdelat i klasserna F-3 (förskoleklass upp till år 3) och år 4-6. Så förskoleklassen 1 

hade en del lektioner/samlingar ihop med grundskolans yngre åldrar. Medan förskoleklass 2 

knappt är integrerade med skolan alls. Förskoleklassbarnen hade faddrar i årskurs 4. Så de 

träffades emellanåt och hittade på olika aktiviteter.  

 

Jag har intervjuat en pedagog och fem barn på respektive förskola. Jag ansåg att det skulle 

vara intressant att ta del av om pedagogernas och barnens svar skiljer sig något ifrån varandra 

beroende på förskoleklass. Även hur pedagogernas syn på empati ser ut.  

 

Pedagogen på förskoleklass 1 är fritidspedagog i grunden och fick hoppa in i förskoleklassen i 

år på grund av sjukskrivningar. Pedagogen på förskoleklass 2 är förskollärare och har arbetat i 

förskoleklassen i några år. Jag har även valt att intervjua fem barn på respektive förskoleklass.  

 

3.3 Etiska överväganden  

I brevet till föräldrarna var jag tydlig med att barnen skulle få fingerade namn i min 

undersökning, även att de hade rätt att dra sig ur om de ångrade sin medverkan. Jag förklarade 
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även att all data som samlades in enbart skulle vara tillgänglig för mig och att all data skulle 

förstöras när studien är genomförd. Jag var tydlig med att studien ska publiceras på Karlstads 

Universitets hemsida så att de har vetskap om att den blir en offentlig handling. Jag tillfrågade 

pedagogerna innan jag använde mig av ljudupptagning på deras intervjuer.   

 

3.4 Datainsamling och genomförande  

Jag började min undersökning med att först och främst ta kontakt med olika förskoleklasser 

för att ta reda på var de arbetar med specifikt värdegrundsmaterial och var de inte gör det. När 

jag gjort detta så diskuterade jag med respektive pedagog vad jag hade för syfte med min 

studie och att jag gärna ville intervjua pedagogerna och några barn på varje förskoleklass. 

Efter att jag fått klartecken från pedagogerna på respektive förskoleklass så skrev jag ett brev 

till föräldrarna där jag informerade om min studie och att jag gärna ville intervjua deras barn. 

Jag gjorde en talong på varje brev där föräldrarna fick klippa av och ge sin namnunderskrift 

för att godkänna att jag intervjuade deras barn. När jag kom till förskoleklassen för att 

intervjua de barn vars föräldrar givit sitt godkännande, så informerade jag dem vad jag skulle 

använda intervjuerna till. Jag förklarade att de skulle förbli anonyma och om det var okej att 

jag fortsatte intervjun.  

 

”Personer som ska besvara frågorna har på ett eller annat sätt blivit utvalda och kan 

förmodligen inte alltid se nyttan med att besvara frågorna. Till att börja med ska du förklara 

syftet med intervjun”. (Patel & Davidson, 2003 s. 70). Det var det första jag gjorde inför varje 

intervju, med både pedagoger och barn. Jag tyckte det var helt naturligt att inför varje intervju 

tala om vad för syfte jag hade med deras tankar och idéer. 

 

Syftet med min studie är som sagt att jag vill beskriva två olika förskoleklasser och hur de 

arbetar med värdegrundsmaterial, eller hur de arbetar när det inte finns med i bilden. Med 

detta som grund så ansåg jag att intervjuer var ett bra tillvägagångssätt för att beskriva hur 

pedagogerna arbetar med det och hur barnen tänker kring hur man behandlar sina vänner och 

kring empati. Ser det olika ut förskoleklasserna emellan?  

 

Jag hade samma intervjuupplägg till båda pedagogerna. Jag började med att inleda lite öppet, 

kring varför de blev förskollärare/fritidspedagoger och vad respektive pedagogs bakgrund 

var. ”För att underlätta samtalet är det viktigt att intervjuaren kan samtala med 
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intervjupersonen så att denne inte blir hämmad.” (Patel & Davidson, 2003, s. 78). Jag bad 

pedagogerna att definiera vad empati är för dem, jag ville se om pedagogerna har en liknande 

syn som jag har på vad empati är. Det var en bra början för att se så att vi diskuterade kring 

samma sak. Sedan gick jag vidare med hur de arbetar med empati och värdegrunden i 

förskoleklassen. Vad de har för arbetssätt och syn på hur man får in det i vardagen. Jag 

förenklade självklart barnens intervjufrågor och frågade lite kring vad de får lära sig i 

förskoleklassen och hur de tycker att man behandlar sina vänner. I barnens intervjuer var jag 

mer styrt inriktad, jag svävade inte iväg utan höll mig ganska strikt till frågorna. Just för att 

jag inte skulle komma på glid och ställa ledande frågor.  

 

Jag intervjuade barnen ett och ett, just för att de inte skulle bli påverkade av varandras svar. 

Jag skrev ned deras svar, men med pedagogerna så använde jag mig av en ljudinspelare. Detta 

gjorde jag på grund av att det är lättare att få med allt ett barn säger genom att bara skriva ned 

än vad det är med en vuxen person. Just för att en vuxen person har generellt utförligare svar 

än vad barn har. Även för att jag tror att barnen kan ha blivit distraherade om jag haft med 

mig en ljudinspelare. Men med pedagogerna tyckte jag det var ett bra alternativ, just för att 

kunna få med allt de har att säga. Om man ska använda sig av ljudinspelningar på intervjuer 

så är man skyldig att informera och fråga intervjupersonen om detta går bra. (Patel & 

Davidson, 2003). Det gjorde jag givetvis inför varje intervju. Efteråt så återvände jag hem och 

lyssnade av intervjuerna och dokumenterade genom att skriva ned hela intervjun på datorn. 

Fördelen med att göra en ljudinspelad intervju är att man får intervjupersonens exakta svar 

dokumenterade. Nackdelen är att det tar lång tid, man brukar räkna med att en timmes intervju 

tar upp till 4-6 timmar att skriva ut. (Patel & Davidson, 2003). Det tog mig ungefär tre timmar 

att skriva ut varje intervju. Men jag kände ändå att det var värt det för på så vis fick jag en 

tydlig bild av vad som kommit fram under intervjun. Barnintervjuerna sammanställde jag 

genom att göra en tabell i word, där jag delade upp de två olika förskoleklasserna i två 

kolumner och sedan skrev jag ned intervjufrågorna mellan barnens svar. På så vis fick jag en 

tydlig bild av vilken förskoleklass respektive barn går på. Det underlättade för mig när jag 

skulle sammanställa och beskriva de olika svaren.  

 

3.5 Beskrivning av analys  

Jag började med att sammanställa mitt material på datorn, efter det staplade jag upp min data i 

tabellform i word. Jag gjorde på detta vis för att jag tydligare skulle se vad som var relevant 
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för min studie. När jag gjort det så började jag revidera bort det jag inte tyckte var lika 

väsentligt. När jag fått fram min slutgiltiga sammanställning av intervjuerna så beskrev jag 

var för sig vad de två pedagogerna sagt och vad barnen sagt. Jag skrev ned dem var för sig så 

att det skulle bli så tydligt som möjligt för mig när jag skulle börja analysera vad som 

egentligen blivit sagt. Sedan började min analys, jag började med att jämföra vad pedagogerna 

och barnen på samma förskoleklass sagt. Har pedagogerna lyckats förmedla det de vill till 

barnen? När jag analyserat detta på respektive förskoleklass så började jag jämföra 

förskoleklasserna. Skiljde sig pedagogernas svar åt? Eller hade liknande tankar kring empati 

och värdegrunden? Sedan jämförde jag även barnens svar, har de blivit påverkade olika med 

tanke på de olika arbetssätten i förskoleklasserna? Resultatet av min analys kommer jag att gå 

in djupare på i min resultat- och diskussionsdel.   
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4. Resultat  

 

Jag har valt att benämna pedagogerna för pedagog 1 och 2 i min studie, pedagog 1 från 

förskoleklass 1 och pedagog 2 från förskoleklass 2. Pedagog 1 är fritidspedagog och pedagog 

2 är förskollärare. Så båda har en pedagogisk utbildning. Sedan har jag även intervjuat fem 

barn på respektive förskoleklass.  

 

Jag har diskuterat med pedagogerna kring hur de arbetar med empatiutvecklingen, tycker de 

att ett specifikt värdegrundsmaterial gynnar barnens utveckling kring empati eller räcker det 

att vara en god förebild? Pedagog 1 och hennes kollegor har tillsammans reflekterat och 

diskuterat fram ett eget värdegrundsmaterial som jag här ska beskriva. Förskoleklass 2 ska 

arbeta med värdegrundsmaterial på vårterminen. 

 

4.1 Förskoleklass 1 – dess arbete med värdegrundsmaterialet  

G BERT – ett värdegrundsmaterial framställt av personal ur skolan i förskoleklass 1.  

 

Det hela startade för fem år sedan när lärarlaget reflekterade tillsammans, de började med att 

reflektera kring vilka begrepp som är viktigast i värdegrunden. Då uppstod dessa sex begrepp: 

G – Glädje, B – Bekräftelse, E – Eget ansvar och eget inflytande, R – Respekt, T – Trygghet. 

För att göra det tydligare och lättare för barnen att ta till sig så gjorde de ett namn av 

begreppen: G BERT. Sedan dess har de varje år haft en G BERT vecka, där de har speciellt 

fokus på värdegrunden och belyser vad G BERT står för extra mycket. De arbetar olika med 

det i olika klasser, som i förskoleklassen så arbetade de mycket genom bilder, barnen fick 

måla, de hade gjort lådor som varje bokstav fanns med i, på fritidshemmet så hade barnen på 

egna initiativ gjort möbler till G BERT.  

 

G BERT är ett material som pedagogerna/lärarna på skolan själva har framställt genom 

reflektioner och diskussioner tillsammans. Här ovan så har jag skrivit ut vad G BERT står för 

och vilka begrepp som i huvudsak präglar denna skolas värdegrundsarbete. Fritidspedagogen 

beskrev för mig att hela skolan är verksam inom detta material men att de givetvis arbetar 

med det lite olika med tanke på barnens mognad.  
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De har även satt ihop en G BERT grupp, det vill säga att det är några lärare och barn från 

varje klass från år 1-6 som får vara med och bestämma om vad som ska ske under G BERT 

veckan. De får komma med egna idéer och förslag tillsammans med lärarna. Så detta har de 

planeringstimmar till, att just planera inför denna vecka. 

 

De har nyligen även bildat tvärgrupper i klass F-3, så varje fredag delar lärarna upp barnen i 

olika åldrar och har hand om var sitt ämne. Pedagogen jag intervjuade hade hand om drama, 

och där försökte hon genomsyra värdegrunden så mycket hon kunde. Drama är ett fantastiskt 

tillfälle att få in samarbetsövningar med mera så det använde hon sig av mycket. Hon tycker 

även att det är bra att kunna dela barnen ibland så att de fick inta andra roller och inte bara ha 

sina gamla vanliga som de har i sina egna klasser, det är bra att få prova på att samarbeta med 

andra också. Så denna idé med tvärgrupper uppstod faktiskt under detta årets G BERT vecka.   

 

Skolan hade i år haft en aktivitet som går ut på att alla barn får måla en G BERT teckning, där 

de målar det de tycker att G BERT står för. När varje barn i klassen har målat en teckning får 

sedan klassen rösta vilken teckning de tycker ska gå vidare till omröstningen. När de gjort den 

röstningen så går vinnaren i respektive klass vidare till omröstningen för hela skolan. Så då är 

det till slut sju teckningar som hela skolan får rösta på (från F-6) och när vinnarteckningen är 

korad blir det bilden på den teckningen som trycks på t-shirts, och alla elever får var sin.  

 

G BERT veckan avslutas med att hela skolan samlas i gymnastiksalen där det i år gick till på 

det vis att det var en form av utställning där varje klass fick visa upp vad de åstadkommit 

under veckan. Förskoleklassen hade målat G BERT teckningar och de hade gjort ett kollage 

av sina händer där de även hade fått skriva ut på datorn hur de tyckte att en bra kompis ska 

vara. Sedan fick de se ett bildspel av barnen där de höll på med aktiviteter under veckan som 

gått.  

 

Pedagogen var noga med att tala om att G BERT inte endast är aktuell under en vecka under 

året utan det är något som konstant genomsyrar hela verksamheten. Hon tycker även att det är 

mycket bra att de själva har diskuterat fram materialet, att köpa något färdigt material är inget 

hon värdesätter högt utan hon tycker det är bättre att framställa något eget som man själv 

jobbat fram och verkligen brinner för. Då framställs det som just dessa lärare tycker att barnen 

ska få med sig, så utifrån detta lärarlags diskussioner utkristalliserade sig vissa ledord som då 

till slut blev G BERT. 
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4.2 Pedagog 1 – sammanfattning av intervju  

Medkänsla och empati går hand i hand, att man känner med och förstår andra. 

Integreringen är stor på denna skola, både mellan personal och elever. De har gemensamma 

samlingar emellanåt, och de delar upp barnen i tvärgrupper på fredagar, är ute på skogsturer 

tillsammans mm. ”Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas 

för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande”. (Lpo 94, s.14). Pedagog 1 anser 

att respekten för andra blir allt lägre och lägre hos barnen. Hon menar att det kan bero på 

samhället i sig, att man ska vara så individualistisk som möjligt nu för tiden. Att det är det 

som påverkar bristen på respekt och empatisk förmåga? Jag frågade vad de anser är de 

viktigaste grundstenarna att utveckla hos barnen. Pedagog 1 tycker det är viktigt att få barnen 

att respektera sin omgivning, och att vara lyhörd. Att försöka lära barnen att inte bara se till 

det yttre och att de inte hela tiden ska jämföra sig med andra. Utan acceptera sig själva och 

sina kompisar som man är. Det är även viktigt att försöka skapa en framtida generation 

tillsammans med föräldrarna. 

 

4.3 Barnen i förskoleklass 1 – sammanfattning av intervjuer 

När jag frågade dem vad de får lära sig i förskoleklassen så var svaren att man får lära sig vara 

snäll, och lära sig vänskap. Fröken säger till alla barn vad man ska göra. Två barn svarade att 

man lär sig matte, ett svarade att man lära sig skriva. När jag frågade barnen hur en bra 

kompis ska vara så var det övergripande svaret snäll, ett barn sa att en bra kompis låter en 

vara med och leka. När jag frågade vad de gör när de är snälla mot sina kompisar så svarade 

tre barn från förskoleklass 1 att de låter dem vara med och leka. Jag frågade barnen hur de gör 

om de har blivit osams med en kompis, hur gör de då för att bli vänner igen? Man kan gå och 

prata med fröken, ett barn förklarade en tidigare erfarenhet då hon sprang efter sin kompis och 

frågade varför hon var ledsen, hon förklarade och sedan blev det bra. Man kan börja leka med 

varandra, prata med varandra var det ett av barnen som svarade, någon visste inte riktigt hur 

man skulle göra. Jag frågade om de brukar prata i förskoleklassen om hur man är en bra 

kompis. Där var svaren lite skilda. Något barn sa klart och tydligt nej, någon sa att man gör 

det en del, fröken säger att man ska vara snälla. Man ska inte slåss och inte bråka med 

varandra. Ett av barnen ansåg att man pratar om det men kunde inte sätta fingret på vad man 

sa.  
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4.4 Barnens svar i relation till pedagogernas - förskoleklass 1  

Några barn i förskoleklass 1 har insett att man i förskoleklassen inte bara lär sig de 

traditionella ämnen så som matte och att läsa m.m. Utan det var några som relaterade till att 

man lära sig vänskap och att vara snäll. Det är något som har tagits upp mycket i denna 

förskoleklass med tanke på G BERT. Något som inte var så påtagligt för barnen var att de inte 

riktigt kunde säga om de diskuterar hur man ska vara en bra kompis i förskoleklassen. Det var 

inget av barnen som relaterade till G BERT under mina intervjuer. Utan de sa mer i allmänhet 

hur man ska vara mot sina kompisar. Barnen relaterade mycket till att en bra kompis låter en 

vara med och leka.  

 

4.5 Förskoleklass 2 – dess arbete med värdegrunden  

Förskoleklass 2 hade inget specifikt värdegrundsmaterial att arbeta med just nu, utan det 

väntade de med tills på vårterminen. De hade lagt upp det så att på hösten när det kommer en 

ny klass arbetar de mycket med tryggheten och att få en bra sammanhållning i gruppen. 

Förhoppningsvis ska de gå tillsammans i många år framöver så då är det viktigt att de 

fungerar ihop. För att få en bra sammanhållning så måste även den empatiska biten fungera. 

Pedagog 2 anser att det viktigaste empatiarbetet är att hela tiden ha en pågående diskussion 

tillsammans med barnen kring vardagshändelser/konflikter som sker. Sedan om man har ett 

värdegrundsmaterial att utgå ifrån eller inte tror hon inte har så stor betydelse bara man som 

pedagog vet vad man vill att barnen ska uppnå. Men hon fortsätter med att 

värdegrundsmaterial kan vara bra om man är nyexaminerad lärare och vill ha lite trygghet att 

luta sig tillbaka på om man känner sig osäker. Att man kan utgå från det och ha som grund. 

Hon poängterar även att även om man väljer ett specifikt material att utgå ifrån så innebär det 

inte att man måste utgå från det till punkt och pricka. Du måste själv känna efter hur och 

varför du vill jobba som du gör. Hon förklarade för mig att hon inte har valt ett specifikt 

material utan inspireras istället av lite olika, det hon tycker verkar bäst, både för henne och 

hennes barngrupp. Sedan menar hon även att man ska vara aningen kritisk till allt material, 

man ska hela tiden reflektera över det man väljer. 

 

4.6 Pedagog 2 – sammanfattning av intervju  

Empati är när man förstår andra svarade pedagog 2. Denna förskoleklass är inte så integrerade 

med skolan. Förskoleklassen har faddrar som går i fjärde klass, som de ibland träffar och 

hittar på lite olika aktiviteter med. Men de har inte någon stor integrering med grundskolans 
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yngre åldrar. Förskoleklassen hälsar på några gånger på vårterminen för att förberedas inför 

kommande skolstart. Pedagog 2 tycker att respekten blir allt lägre och lägre hos barnen. Hon 

var inne på ett samhällsperspektiv, även ur ett föräldraperspektiv. Att barn nu för tiden får 

tillgång till ”fel” filmer och tv-spel och dylikt. Att media har en dålig inverkan på barnen. 

Hon menade också att föräldrar kanske skulle ha en större uppsyn över vilka filmer och tv-

spel barn väljer, just på grund av att det visas mycket våldsbenägna filmer som är tillåtna för 

barn.  

En viktig grundsten att utveckla hos barnen är att försöka få dem till att bli självständiga anser 

pedagog 2. Att få dem att tro på sig själva. Hon tycker det är viktigt att barnen ska tycka det är 

roligt att lära och utvecklas, vilket inte är helt enkelt alla gånger. Att få barnen att bli 

självständiga tyckte hon att hon lyckades bättre med.   

 

4.7 Barnen i förskoleklass 2 – sammanfattning av intervjuer 

I förskoleklassen får man lära sig spela, räkna, leka, göra läxor, matte och sånt. Räkna 

ordningstal, kolla på film som handlar om bokstäver. När jag pratade med barnen om hur man 

är en bra kompis så svarade de flesta barn även här att man är snäll. Ett av barnen svarade att 

en bra kompis låter en vara med och leka ofta. När jag frågade hur barnen vad de gör när de är 

snälla mot sina kompisar så svarade två att man låter dem vara med och leka. Om man blir 

ovän med en kompis och vill bli sams igen så säger man förlåt och blir vänner igen. Man 

hjälper varandra och lyssnar på vad de säger. Det var inte ofta de bråkar, men om det händer 

så försöker de lösa det på något vis sa ett barn. Istället för att bråka kan man leka. Ett barn 

svarade genom en bild där hon målade sig själv och hennes kompis, med deras 

begynnelsebokstäver i sina namn ovanför bilderna, där hon överlämnar en paket till sin vän. 

Jag frågade om de brukar prata om hur man är en bra kompis i förskoleklassen och då svarade 

någon att man pratar om att man ska vara en bra kompis, vad man ska göra och inte göra, och 

att man inte ska bråka. Ett av barnen förklarar att ifall någon har sagt till fröken att det är 

någon som gör något dumt, så brukar hon tala om för dom som bråkar hur man ska göra 

istället. 

 

4.8 Barnens svar i relation till pedagogernas - förskoleklass 2 

För barnen är det påtagligt vad de ska göra om det blir bråk, antingen löser de det själva 

genom att vara snälla mot sina kompisar och låta dem vara med i sin lek, eller så går de till 

fröken och så får hon hjälpa dem genom att säga till hur man ska göra. Det stämmer väl 
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överens med vad pedagog 2 sa om sitt värdegrundsarbete, att hela tiden finnas där i 

vardagshändelserna när barnen hamnar i konflikter som de inte kan lösa själva. Då är det 

viktigt att man som pedagog är där som en bra förebild. Barnen relaterar ofta till leken, att en 

bra kompis låter en vara med och leka.  

 

4.9 Empati som mognadsprocess  

Pedagog 2 diskuterade att det är svårt att få barn att inse sina misstag i en konflikt om de inte 

är mogna för att se sin del av skulden ännu. Hon menar att det handlar om en mognadsprocess 

där det till slut ”klickar” och barnen tar till sig sin del också, att de slutligen lär sig känna 

empati med någon. Men hon menar självklart att man ändå ska arbeta med det för att få dem 

att komma till stadiet där de klarar av att känna empati med någon. Hon menar att om man 

hela tiden försöker diskutera det som sker så är man redan en god bit på väg i barnens 

empatiutveckling. Sedan tog pedagog 2 även upp att barn kan ha den empatiska 

medvetenheten att känna med andra men ändå göra tvärtom. Att de istället är mycket 

medvetna om vad som är rätt och fel men ändå inte klarar av det.  

 

Pedagog 1 började diskutera klimatet på den skola hon arbetar på nu. Hon började tala om 

förskoleklassen och klass 1 och 2. Hon berättade att både klass 1 och 2 var två turbulenta 

klasser där det fanns en grupp barn i respektive klass som hade problem med samspelet. Hon 

förklarade att lärarna går på knäna, de vet inte vad de ska ta sig till. Med klass 2 så började det 

redan i förskoleklassen och har pågått sedan dess. Jag frågade henne om denna klass hade 

varit tillsammans på förskolan också och det hade de varit. Hon trodde att det var problem 

redan där. Den förskoleklass hon har nu är som hon själv valde att kalla det ”en bullerbyklass”. 

Den är gammeldags vänlig och de värnar om varandra. Det kan vara vissa av pojkarna som är 

lite omogna ibland berättar hon men om hon skulle jämföra med de andra klasserna så är det 

en kolossal skillnad.   
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5. Diskussion   

 

5.1 Metoddiskussion  

Undersökningens material är för litet för att kunna dra generella slutsatser. Jag har beskrivit 

två olika arbetssätt och reflekterat utifrån det. En sak som jag skulle ha gjort annorlunda idag 

är att jag inte skulle ha haft med vissa frågor till barnen, eller omformulerat dem. Det kändes 

som att barnen tog för givet vad jag ville höra, att de sa det svar som förväntades sägas. Jag är 

nöjd över att jag faktiskt träffade på två förskoleklasser i min närhet, en som arbetade med ett 

specifikt värdegrundsmaterial och en som inte gjorde det. Jag är glad över att jag klargjorde 

från början är att jag startade med att be pedagogerna definiera vad begreppet empati är för 

dem. För som Reidar Pedersen (2009) diskuterar kan begreppet ha olika betydelse i olika 

sammanhang. Därför ville jag medvetandegöra vilken tolkning pedagogerna har gjort, för att 

veta om vi diskuterade samma sak.  

 

5.2 Barnens förhållningssätt – i relation till pedagogerna och 

verksamheterna  

När jag ställde frågan kring vad barnen lär sig i förskoleklassen så var det bara i förskoleklass 

1 som barnen relaterade till att de lär sig vänskap och hur man ska vara mot andra. Det svaret 

fick jag inte av något av de andra barnen. Jag menar inte att det behöver vara så men kan det 

bero på att de har arbetat så pass mycket med hur man ska behandla sina medmänniskor att 

det nu har blivit så pass påtagligt för barnen. Dock var det ingen som relaterade till G BERT 

under intervjun men kan det ändå vara så att det är arbetet med materialet som har synliggjort 

hur viktig värdegrunden är för barnen? Eftersom det inte var något barn från förskoleklass 2 

som svarade att man lär sig hur man är en bra vän så har jag i åtanke att det faktiskt kan vara 

så. De har fått något mer konkret att tala om och de har G BERT material tillgängligt i sina 

klassrum så det blir naturligt för dem att tala om det. Sylvander, (1992), diskuterar att man 

observerar och tolkar det som händer för att sedan gå tillbaka till gamla erfarenheter och 

kunskap för att förstå hur man ska bemöta den nya situation som uppstått. Då ser jag det bara 

som ett bra alternativ att ha erfarenheter av att kunna gå tillbaka till ett visst material och 

reflektera kring vad man lärde sig av G BERT i detta fall. Det gör bara att man har mer 

erfarenheter i sin ryggsäck som man kan plocka fram och reflektera kring. Det blir mer 

påtagligt för barnen när de har något att luta sig tillbaka mot. De får även en gemensam grund 

hela klassen, och i förskoleklass 1:s fall hela skolan. Det tror jag också är viktigt, att man från 
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de tidiga skolåren redan känner igen materialet. I förskoleklass 2 tycker jag att många av 

barnens svar stämde överens med vad pedagogen hade för arbetssätt. Hon menade att nu på 

höstterminen så fokuseras det mest på att få barnen att bli trygga i den nya gruppen. Barnen i 

förskoleklass 2 var medvetna om hur de skulle gå tillväga för att bli vän med sin kompis igen.  

Hon diskuterade även att det är viktigt att gå in i vardagssituationer där barnen inte tar sig ur 

en konfliktsituation på egen hand. Att kunna hjälpa dem på rätt väg. Det tycker jag också att 

barnen var med och påvisade att det stämde, något barn sa att om det är någon som har gjort 

något dumt så förklarar fröken istället hur man ska göra. Det visar vilken förebild fröken 

egentligen är, och att barnen faktiskt känner en trygghet där att om man inte skulle klara upp 

situationen själv så finns hon där att luta sig tillbaka mot. Något som många av barnen 

relaterade till oavsett förskoleklass var leken. Att om man är en snäll kompis så får man vara 

med och leka.  

 

5.3 Lekens betydelse  

Något som tydliggjordes av barnens svar i intervjuerna var deras förmåga att relatera till leken. 

De förknippar ofta att en bra kompis ska vara med i ens lek. Det i sig tycker jag inte är 

konstigt eftersom deras livsvärld till stor del består av lek. Så då blir det förstås naturligt att 

kompisar ska vara med och leka. Några funderingar jag har fått efter min undersökning är om 

man kan få in empati- och värdegrundsarbetet mer i just leken. Eftersom flera av barnen i min 

studie till stor del förknippar att en bra kompis låter andra kompisar vara med i leken så 

kanske man rent av kan bygga vidare på det? Som t.ex. förskoleklass 1 skulle kunna bygga 

vidare sitt koncept med G BERT genom att låta han/hon bli mer synlig och konkret. Låt 

barnen få vara med och bestämma vad eller vem G BERT egentligen är. På så vis kan man 

sedan lättare få med G BERT i verksamheten. I alla fall för barnen i de yngre åldrarna, 

han/hon kan vara med på samlingar och lektioner, man kan göra gestaltningar. Man kan göra 

upp olika situationer där G BERT har varit med om olika händelser, som t.ex. utanförskap. Få 

med barnen in i diskussioner hur man kan lösa G BERT:s problem. Det handlar först om att 

kunna identifiera sina egna känslor för att sedan kunna gå vidare till att identifiera andras och 

kunna känna med och sätta sig in i hur den andre personen känner. (Ekstam & Sturesson, 

2004). Det finns väldigt mycket att utveckla. Personligen tror jag att det skulle vara lättare att 

relatera till G BERT om det blir en konkret figur, istället för endast ett begrepp. Som Birgitta 

Knutsdotter Olofsson (1992) beskrev att barn kan få vilket föremål som helst att få en själ och 

bli levande. Det tror jag är en viktig kompetens som blivande förskollärare att ta med sig. Jag 
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tror det är viktigt att använda sig av den metoden in emellanåt, för enligt min erfarenhet så är 

det precis så. Att barn lyssnar oerhört mer aktivt när de har någonting utöver det vanliga att 

vila ögonen på. Det innebär att de tar till det mer också i och med att de lyssnar bättre. Jag tror 

inte att det är barnens fantasi som begränsar oss, utan det är snarare vi vuxna som får lära oss 

att tänka steget längre.  

 

5.4 Integreringen med skolan  

Nu under min undersökning har jag reflekterat mycket kring att det är viktigt att få en bra 

sammanhållning mellan förskoleklassen och skolan. Det gör arbetet så mycket mer 

fullständigt. Som förskoleklass 1, jag tror det ger så mycket mer att man integrerar 

värdegrundsmaterialet G BERT med hela skolan istället för att ”bara” använda det i ett år i 

förskoleklassen. Som pedagog 1 beskrev så är det först när de använt materialet i några år som 

de börjar relatera till det. Kanske även då börja förstå det riktigt? Med detta material så 

synliggör man begrepp som inte är så vanliga att diskutera i vardagshändelser. Som alla barn 

är inte införstådda med vad trygghet innebär, men om man diskuterar det på ett för barnen 

roligare vis så tror jag även att de förstår och accepterar det lättare. Börjar man redan med 

detta arbete i förskoleklassen så vinner man antagligen bara på det i längden. Barnen har 

redan blivit mer medvetna om viktiga begrepp som påverkar hela sin livsvärld och sina 

framtida möten. Jag tycker även det är viktigt att integrera föräldrarna om ens arbete med 

värdegrunden. Så att även de blir informerade och delaktiga i vilka arbetssätt man använder. 

Dels på grund av att de ska ha kännedom om vad deras barn pratar om, även att de ska kunna 

vidareutveckla det hemma. Så att inte G BERT i detta fall enbart stannar på skolan.  

 

5.5 Eget konstruerat värdegrundsmaterial  

Förskoleklass 1 och dess skola hade själva konstruerat materialet G BERT genom 

diskussioner i arbetslaget. Det tycker jag också låter bra, för då tvingas man verkligen 

reflektera kring vad man själv tycker är viktigt att utveckla hos barnen. Det blir både synligare 

och tydligare vad man vill att barnen ska uppnå med ens arbete. Nackdelen med det 

egenkonstruerade materialet är att de nyanställda kollegorna inte har samma bakgrund till 

materialet som de andra som var med och gjorde det har. Det tyckte pedagog 1 var lite av ett 

problem, de blir helt enkelt inte lika insatta och har inte samma bakgrund som de övriga har. 

Men där ser inte jag något större problem, utan det är väl egentligen så att man faktiskt får 

sätta sig och diskutera igen, är det något som bör revideras eller är det något som de 
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nyanställda lärarna har att tillägga? Att ständigt föra en dialog tror jag är det enda sättet att 

lyckas bibehålla intresset. Sedan är det även så att barngrupperna förändras och man kanske 

behöver revidera materialet på grund av dem? Alla barn har självklart olika behov och det 

gäller att kunna se till dem och försöka anpassa arbetet i den mån det går. Tiden förändras 

även den, det som var bra för några år sedan kanske behöver ses över idag. Så jag tror att A 

och O när du arbetar i vare sig förskola eller skola så behöver du hela tiden uppdatera dig, 

både genom ny forskning och nya reflektioner och diskussioner.  

 

5.6  Att kombinera – kanske det som är viktigast?  

Är det så att hela värdegrundsarbetet är en balansgång i förskoleklassen? Alla delar som 

mognad, värdegrundsmaterial och en god förebild behövs för att det ska bli så bra som möjligt. 

Ciaramicoli & Ketcham, (2000), menar att empati är en del av vår arvsmassa och en gåva som 

skänkts oss av naturen för att garantera allt levandes överlevnad. Skulle det vara på det viset 

så måste de mena att olika individer får denna gåva olika fort. Alla människors empatiska 

förmåga utvecklas inte på samma villkor. Utan för en del tar det längre tid. Ulla Holm, (2001), 

har beskrivit utvecklingen av affekttolerans och att ha härbärgerande funktioner, (att kunna 

behålla de känslor som väcks av en annan person inom sig). Hon beskriver att människor 

varierar i denna utveckling, dels beroende på miljöskillnader men även på biologiska 

skillnader. Det håller jag till stor del med om, det finns inte några människor som har exakt 

likadana villkor för sin utveckling, vad det än gäller. Så självklart har det dels med 

mognadsprocessen att göra också. Att barnen måste nå ett visst stadium i deras utveckling för 

att kunna känna empati. Brodin och Hylander, (2002), menar att de vardagliga mötena bygger 

grunden för att barn ska kunna utveckla självkänsla, medkänsla och social kompetens. Det 

anser jag också är en viktig faktor för barns empatiska utveckling. För att kunna känna 

tillsammans med någon innebär det självklart att du måste ta kontakt med andra människor. 

Förskolan tycker jag är ett ypperligt tillfälle för barn att få kontakt i ett tidigt stadium med 

andra barn. Som pedagog är det viktigt att du är med barnen i deras samspel och går in i 

konflikter när barnen inte reder upp dem själva. Så det är viktigt att fungera som en förebild 

inför barnen. Det kan jag även känna av barnens svar i min undersökning, att det var en del av 

barnen som svarade: ”Fröken säger hur man ska vara.” I och med det svaret så säger det en 

hel del om vilken förebild man egentligen är som pedagog. Även om barn kan vara 

motstridiga och inte lyssna på vad den vuxna säger så är det i slutändan så att det är oss de 

vänder sig till när de vill ha råd och hjälp.  
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5.7 Slutsats  

Jag har fått bra svar på mina frågeställningar om hur pedagogerna arbetar med värdegrunden i 

sina respektive förskoleklasser, även hur de resonerar kring värdegrundsfrågorna. Pedagog 1 

tycker det är en bra metod att använda sig av ett eget konstruerat värdegrundsmaterial och 

pedagog 2 arbetar just nu med att få en bra sammanhållning och trygghet i den relativt 

nysammansätta barngruppen. Värdegrundsarbetet kommer in i vardagssituationer hela tiden.  

Min frågeställning kring hur barnen resonerar kring hur man behandlar sina medmänniskor 

beroende på förskoleklass skiljde sig inte markant från varandra. För några av barnen i 

förskoleklass 1 var det påtagligt att man lär sig vänskap i förskoleklassen. Det var det inte i 

förskoleklass 2, det var nog där svaren skiljde sig mest. Det kanske beror just på att de 

diskuterar vänskap mycket i förskoleklass 1 och att G BERT har gjort inverkan på dem trots 

att de inte relaterade till just det men att det ändå har satt sina spår.  

 

Det jag nu i slutet på min uppsats kommit fram till av litteratur, resultat och diskussion så 

måste jag erkänna att jag fått en klarare inblick i vart jag själv står. Jag tycker att reflektionen 

över varför man arbetar som man gör är bland det viktigaste. Att alla som arbetar tillsammans 

har samma mål med vad de gör. Det tror jag är en viktig utgångspunkt. Jag blev positivt 

överraskad av förskoleklass 1:s arbetssätt, att de själva konstruerat materialet. Då har de 

verkligen fått gå ner på djupet i deras diskussioner och därav fått fram vad de tycker är viktigt 

att barnen ska uppnå. Jag tror det är viktigt att man hela tiden fortsätter att reflektera kring 

materialet man använder. Så att det inte blir slentrianmässigt av alltihop där samma saker 

upprepas gång på gång utan en tanke bakom det hela.  

 

Lekens betydelse ska man aldrig underskatta. Det är något som tar upp en oerhört stor del av 

barns liv. Så varför inte utveckla den mer och få in mer av barns empatiutveckling där? Det 

tror jag att man vinner mycket på, att gå till barnets intresse och se till det när man försöker 

stärka deras empatiska förmåga. Har barnet ett intresse av t.ex. ett speciellt gosedjur på 

avdelningen. Använd dig av det och relatera till när du försöker få barnet att sätta sig in i hur 

någon annan tänker. Barn är ofta empatiska i sina lekar, som t.ex. när dockan får en filt över 

sig för att den inte ska frysa. Barn tolkar sin omvärld och använder sig sedan av det i leken, så 

varför inte gå med in i leken och tillsammans utveckla den. Som Hans Hugo (Förskolan 2010), 

diskuterar så uppstår kreativitet, fantasi, humor, och enligt honom det kanske finaste av allt: 

empati i just leken. Så det är viktigt att vi förskollärare också är med och delar detta 
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tillsammans med barnen. Att vi finns där och försöker skapa situationer där barnen får utlopp 

för sina känslor. Att vara en god förebild är något som känns som en självklarhet när du 

arbetar tillsammans med barn. Bara genom att vara det har du fått mycket av 

värdegrundsarbetet redan där. Barn iakttar och tolkar det du som vuxen gör hela tiden.  

 

Det har varit oerhört intressant att intervjua dessa två pedagoger. En pedagog har tillsammans 

med arbetslaget konstruerat ett eget värdegrundsmaterial, och den andra pedagogen fokuserar 

mestadels på tryggheten och samspelet för att få ihop gruppen nu under höstterminen. I grund 

och botten har jag kommit fram till att det kanske inte är det specifika materialet som är det 

viktigaste. Utan det är istället vad man gör värdegrundsarbetet till, har man hela tiden en tanke 

bakom ens arbetssätt och går efter barnens behov så tror jag man kommer långt. Egentligen 

tycker jag inte att barnens svar skiljde sig markant ifrån varandra. På några frågor var det fler 

barn från förskoleklass 1 som relaterade till vänskap och hur man ska vara mot varandra. Det 

kan vara så att det har blivit mer påtagligt för dem att prata om det, men det är absolut inget 

som går att avgöra här och nu i min kvalitativa studie. Den är alldeles för liten, men en 

tolkning kan ju dras om att det faktiskt skulle kunna vara så.  
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Bilaga 1   Intervjufrågor till pedagogerna 

 

1. Hur kommer det sig att Du ville bli förskollärare/pedagog? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Vad anser Du är en av de viktigaste grundstenarna man ska utveckla hos 

barnen i förskoleklassen? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Hur skulle Du definiera empati? Vad är det för Dig?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. Anser Du att det är viktigt att förmedla empatisk förmåga till barn? I så fall 

varför?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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5. Hur ser Du på empati i förskoleklassen? Är det något som ingår i vardagen? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

6. Har Du några speciella arbetssätt eller något värdegrundsmaterial för att 

förmedla empati till barnen? Eller hur gör Du? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

- I så fall hur använder Du dig av det? 

________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

- Hur tar barnen till sig det tycker Du?  

________________________________________________________________

 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

- Något Du använder dagligen?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

- På samlingar/lektioner?  

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________

 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

- Relaterar barnen till materialet själva? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

- Är det ett positivt arbetssätt?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Hur kan man tydliggöra värdegrundsarbetet och empatiutvecklingen i 

förskoleklassen?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Tror Du att ett specifikt värdegrundsmaterial främjar barnens 

empatiutveckling och respekten mot sin medmänniska?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Bilaga 2   Intervjufrågor till barnen 

 

 

1. Trivs du bra i förskoleklassen? Varför/varför inte?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Vad får du lära dig här i förskoleklassen?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Hur tycker du att en bra kompis ska vara? Varför?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Hur är man när man är snäll?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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5. Hur mår du när en kompis är snäll mot dig?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. Hur är man när man är elak eller dum? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Hur mår du när en kompis är elak/dum mot dig?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

8. Vad gör du när du är snäll mot dina kompisar?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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9. Hur gör du när du och en kompis blir ovänner? Hur gör ni för att bli 

vänner igen? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10. Hur ska man vara mot andra barn? Hur ska man vara mot vuxna? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

11. Brukar ni prata om hur man ska vara mot sina kompisar här på 

förskoleklassen?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. Vet du vad empati är för något?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Bilaga 3   Till föräldrar med barn vid förskoleklassen... 

Carro
Typewritten text
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Hej, mitt namn är Carolina Dahlin och jag läser till förskollärare på Karlstads universitet. Jag 

skriver nu mitt examensarbete så därför vill jag nu gärna göra en undersökning på denna 

förskoleklass. Jag är intresserad av att veta hur barnen beskriver hur en bra vän ska vara och 

hur man ska behandla sina medmänniskor. Så jag kommer att ta med mig ett visst antal 

intervjufrågor som jag kommer att diskutera med några barn. Jag kommer även att intervjua 

pedagogerna på avdelningen för att höra hur de arbetar med värdegrunden i förskoleklassen. 

Även om något speciellt värdegrundsmaterial används för att utveckla empati hos barn. Så i 

min undersökning vill jag ta reda på om värdegrundsmaterial är ett bra sätt att gå tillväga på 

för att utveckla empati hos barn.   

 

Det är frivilligt att delta i min studie, så är det något barn eller någon av er föräldrar som inte 

vill att ert barn ska vara med så respekterar jag givetvis det. Även om ni väljer att delta och 

sedan ångrar er så stryker jag alla uppgifter. Så ert deltagande är hela tiden frivilligt. Data som 

samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete, lärare och annan skolpersonal 

kommer inte få tillgång till mina insamlade data. När studien är genomförd kommer all 

insamlad data att förstöras. Alla namn på barn, lärare och skola kommer att bytas ut när 

studien publiceras för att garantera alla inblandade anonymitet. Min studie kommer att 

avrapporteras som ett examensarbete vid lärarutbildningen vid Karlstads universitet och 

finnas tillgängligt att läsa på www.kau.se /bibliotek. 

 

För att kunna genomföra studien behöver jag tillåtelse från er att samtala med barnen, och 

dokumentera deras skolarbete. Alla barn kommer också att tillfrågas och får ge sitt samtycke 

till att delta. Om det är något ni undrar över kan ni nå mig på telefon: 0739-89 32 77 eller e-

mail: carolinadahlin3@hotmail.com.  

___________________________________________________________________ 

Om ni godkänner att jag intervjuar era barn så kan ni fylla i talongen och lämna den till 

personalen på ……….. senast onsdagen den 24/11-10.   

Jag som förälder tillåter att mitt barn intervjuas och därmed medverkar i Carolina Dahlins 

examensarbete:    

 

Underskrift: ________________________________________________________ 




