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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att få förståelse för och bidra till kunskap om hur barns empatiska 

handlingar ter sig i olika samspelssituationer på förskolan. Studien bygger på ett vetenskapligt 

perspektiv som grundar sig på det sociokulturella perspektivet. Vidare så tillämpas en kvalita-

tiv forskningsmetod och bygger på mikroeftnografisk observationsmetod. Resultatet bygger 

på observationer i förskolans verksamhet som har skett i omgångar och visade att barnen visar 

en empatisk förmåga i samspelssituationer. Resultatet har analyserats med hjälp av interakt-

ionsanalys som analysmetod. Slutsatserna vi har gjort i studien är att barnen kan agera empa-

tiskt. Empatin yttrar sig oftast i olika rollekar och tillsammans med artefakter där barnen kan 

använda sina tidigare upplevelser och erfarenheter.     

Nyckelord: Empati, Samspel, Sociokulturellt perspektiv, Förskolan 
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Förord 

Vi vill ge ett stort tack till de två förskolorna deltar i studien. Vi vill även tacka de vårdnads-

havare som gett sina barn godkännande till att delta i studiens observationer. Vi vill också 

rikta ett stort tack till våra handledare Anniqa Lagergren och Jonnie Ericsson för en god hand-

ledning under vår tid med examensarbetet. 

Våra tankar till denna studie har sin grund i tidigare kurser där vi fick möjlighet 

att fördjupa oss i litteratur som berör vårt valda ämne. Observationer har visat att förskolor 

arbetade med empati övergripande och Läroplanens värdegrund genomsyrar deras verksam-

het. Detta blev en anledning till att gå djupare i ämnet och titta på hur empatin yttrar sig bar-

nens samspelssituationer. 
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1. Inledning 
Anledningen till varför vi valt att undersöka barnens empatiska förmågor grundar sig på tidi-

gare kurser där intresset växte fram och vi fick möjlighet att fördjupa oss i litteratur och 

forskning om ämnet. Till denna studie valde vi att observera olika samspelssituationer med 

fokus på empati. Studien kommer att visa hur empati och samspel ser ut i förskolans verk-

samhet. Texten kommer att förhålla sig två stycken frågeställningar som är knutna till empati, 

”Hur uttrycks barnens empatiska agerande?” och ” Vilken betydelse har artefakterna för 

barns empatiska förmågor?”. Vidare så grundar sig studien på observationer från videoin-

spelningar och fältanteckningar från två olika förskolor för att synliggöra hur barnen uttrycker 

empatiska handlingar i olika samspelssituationer. 

I Läroplanen för förskolan betonas det i Förskolans värdegrund och uppdrag att 

förskolan ska genomsyras av ett arbetssätt där barns empatiska förmågor ska utvecklas. Detta 

ska göras genom uppmuntran och stöttning för att stärka barnens medkänsla och omtanke för 

andra, samt respekt och öppenhet för när barnen möter olikheter hos andra människor (Skol-

verket, 2016). Öhman beskriver begreppet empati som att människor ska kunna leva sig in en 

persons situation. Detta innebär dock inte att personer upplever känslorna som finns i situat-

ionen men kan däremot visa en förståelse för hur personen i den svåra situationen känner sig 

(Öhman, 2003). Det är också viktigt att lyfta begreppet ”prosocial” när man talar om empati 

eftersom dessa två ingår i samma kategori men betyder inte samma sak. Att agera prosocialt 

beskriver Öhman (2003) som att en person agerar utefter en inlevelse eller en ”handlings-

kraft”. Inlevelsen ska alltså vända en negativ känsla till en positiv. 

Skillnaden mellan prosociala förmågor och empati är alltså inlevelsen och för-

ståelsen för andra individer. Empatin kan inte existera utan de prosociala förmågorna. Tan-

karna som blir intressanta är om empati endast innebär att en person ska förstå och sätta sig in 

i en annan persons situation, eller finns fler sätt att förstå begreppet empati genom teori och 

praktik? Vi kommer i vår studie att diskutera begreppen samspel, empati och prosociala för-

mågor i relation till det sociokulturella perspektivet för att bidra med en större förståelse för 

barns empatiska handlingar i förskolans verksamhet. 

1.1 Problemformulering 
Förskolorna som vi valde att genomföra våra undersökningar visade att det fanns olika grupp-

konstellationer. De såg ut som så att flickorna ofta valde att samspela med andra flickor och 



	 4	

pojkarna deltog ofta i samspelssituationer som bestod av pojkar.  

  I studien observerades barnens prosociala och empatiska handlingar i samspels-

situationer, dessa ageranden kan endast inträffa om den empatiska förmågan har utvecklats 

inom aktören (Öhman, 2003). Pedagogerna på förskolorna planerade inte in aktiviteter som 

handlar om empati. I Läroplanen står det inget om att pedagoger behöver avsätta tid för att 

aktivt jobba med empati utan att det ska genomsyra hela verksamheten. Detta ger personalen 

möjlighet till att själva bestämma om det ska avsättas tid för att aktivt arbeta med barns empa-

tiska förmågor. Värdegrunden i förskolans verksamhet ska genomsyras av ett arbetssätt där 

den empatiska förmågan utvecklas genom stöttning, uppmuntran för att stärka barnens med-

känsla och omtanke (Skolverket, 2016).     

 Empati och prosociala förmågor är två olika begrepp som behövs utvecklas och 

studeras noga för att öka förståelsen för dess innebörd. Eklund menar att empati kännetecknas 

genom känslor och förståelsen för känslor samt att ge omsorg (Eklund, 2013). Öhman (2013) 

menar att en persons handlingskraft är detsamma som en prosocial förmåga. Det innebär alltså 

att en människa måste använda sin inlevelse för att skapa en positiv inverkan på en svår situ-

ation. Frågan är då hur utspelar sig barns empatiska förmågor i samspelssituationerna? 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att få förståelse för och bidra till kunskap om hur barns empatiska 

handlingar ter sig i olika samspelssituationer på förskolan. Intresset ligger i att undersöka och 

observera hur barn uttrycker empati i samspelssituationer samt artefakternas betydelse för 

samspelet inom förskolans praktik. 

1.3 Forskningsfrågor 
• Hur uttrycks barnens empatiska agerande? 

• Vilken betydelse har artefakterna för barns empatiska förmågor? 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Samspel: Begreppet definierar den interaktionen som sker mellan två eller flera parter, det är 

ett yttre beteende som kan observeras och visar vilken form av relation som anknyter de in-

volverade personerna. Kommunikationsmetoder i dessa processer varierar utifrån förmågor, 
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samspel kan ske genom dialoger (verbal kommunikation) eller t.ex. av kroppspråk eller ljud 

(icke-verbal kommunikation) (Pramling Samuelsson, Sheridan & Williams, 2000). 
 

Empati: Öhman beskriver begreppet empati som att personer kan visa medkänsla för en an-

nan persons situation och att du framför allt ska förstå den andra personens känslor. Öhman 

fortsätter med beskrivningen att empati är mer än att visa förståelse för hur den andra perso-

nen känner sig, en person måste agera med en viss handlingskraft vilket innebär att personen 

måste använda sin inlevelseförmåga och agera för att förbättra eller förändra känslotillståndet 

hos en annan person (Öhman, 2003). 
 

Prosociala förmågor: Öhman beskriver ”prosociala förmågor” med begreppet ”Hand-

lingskraft” d.v.s., att ett barn gör något för den individ som upplever en svår situation och för 

att förändra denna måste den använda inlevelse som visar tydligt på att den vill hjälpa den 

andre. Att en person agerar utifrån en inlevelseförmåga menar Öhman att den kommer från 

tidigare positivt erfarenheter om att både ge omsorg och tröst. Inlevelseförmågan bidrar också 

till att personen känner ett stort ansvar och behöver gripa in i den jobbiga situationen (Öhman, 

2003).   

2 Tidigare forskning 
Här presenterar vi den mest relevanta och betydelsefulla forskningen som studien bygger på. 

Vi har valt att skriva fram de mest centrala begreppen för studien i detta avsnitt, vilket innebär 

att här kommer vi att presentera leken, barns samspels förmågor och begreppen empati och 

prosociala förmågor. 

2.1 Leken 
Gmitrova, Podhajecká och Gmitrov har genomfört en studie om hur leken ser ut i förskolans 

verksamhet och utgår från barnens lek och de planerade aktiviteterna. Studien utgår från 123 

förskolor med barn i olika åldrar samt att pojkar och flickor lekte tillsammans. Den procentu-

ella fördelningen av de olika lekarna visade att flickor och pojkar föredrog att leka utan en 

närvarande vuxen som skapade regler för dem. Barnen föredrog att leka mer dramatiska lekar 

som var skapta av dem själva där de fick skapa reglerna. Resultatet visade att flickor hellre 

deltog i låtsaslekar medan pojkar gärna ville delta i de kreativa aktiviteterna som inte var 

styrda av de vuxna i förskolan. När de gjorde analyserna så separerade de könen var för sig 
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och visade att majoriteten av pojkarna föredrog de kreativa aktiviteterna, däremot var det ing-

en tydlig skillnad på antalet flickor som deltog i både låtsasleken och de kreativa aktiviteterna 

(Podhajecká & Gmitrov 2009). I Holmes, Romeo, Ciraola & Grushko forskningsstudie lyfter 

de fram att syftet med studien var att undersöka sambandet mellan barnens sociala lek, kreati-

vitet och språkförmågor. De använde sig av tre olika förskolor och 225 stycken barn deltog i 

studien. Studiens resultat visade att när barnen deltog i olika samspelssituationer minskade 

deras kreativitet, ett exempel på detta är när barnen leker själva. Vidare visade resultaten att 

barnen hade enklare för att leka i låtsasleken om det var något de hade sett eller upplevt 

själva, ett exempel som tas upp är restaurangen Mcdonalds, barnen lekte rollekar som oftast 

handlade om restaurangen som låg en liten bit bort. De lekar som bestod av pedagoger som 

deltog innehöll många dialoger om vad barnen lekte eller vad de gjorde under leken, samtidigt 

fick barnen material som var utskrivet vilket resulterade i att barnen bara använde dessa om 

samtalade om tillsammans med en kamrat (Holmes, Romeo, Ciraola & Grushko, 2015). 

Barnens fria lek och barnens möjligheter till sin fria vilja undersöktes och granskades 

kristiskt av Wood . Syftet med studien var att belysa barnens fria val och lek, hur lekarna in-

leddes samt vilka strategier som fanns för att involvera andra. Det var 10 barn som deltog i 

studien och de var mellan 3 – 4,5 år gamla, Wood använde sig av icke-deltagande observat-

ioner av barnens valfria aktiviteter, hon använde sig också av fältanteckningar och förde en 

dialog med barnen och de vuxna. Även om studien grundade sig på aktiviteter som var skapta 

av barnen så deltog de gärna i aktiviteter som var styrda av pedagogerna. Aktiviteterna kunde 

vara matlagning, olika studiebesök, dans, rita samt måla. Pedagogerna använde sig av lekfulla 

metoder för att skapa ett intresse hos barnen för bland annat sånger, planera de dagliga ruti-

nerna för barnen dock så visade också resultaten att om pedagoger har för mycket rutiner över 

verksamheten kan detta innebära att pedagogerna stör barnens möjligheter till fri lek. Emeller-

tid visade också resultaten att barnen fick ca 45 minuter till fri lek, rutinerna i verksamheten 

spelade därför en stor roll för barnen exempelvis kommunicerade pedagogerna mer med bar-

nen under de styra situationerna och barnen var mer deltagande i de aktiviteterna med regler 

(Wood, 2014). 

2.1.1 Sammanfattning   

Sammanfattningsvis så visar forskning att leken yttrar sig olika beroende på vilken situation 

de befinner sig i. En del av forskningarna delar upp barnen i kön när de redovisar sina resultat 
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och någon utgår efter barngruppen som helhet. Majoriteten av resultaten visade däremot att 

barnen föredrog att leka i den fria leken utan att en vuxen deltog och satte upp regler för dem. 

 

2.2 Samspel 
Till denna studie behövs förståelse för hur barn samspelar och när barn börjar interagera med 

varandra. I en etnografisk studie av Engdahl (2011) undersökte hon hur en barngrupp på 15 

barn mellan 1-3 år samspelar vid deras vistelse på förskolan. Engdahl menar, utifrån sina re-

sultat, att barn redan efter det första levnadsåret söker kontakt och gemenskap med sina jämn-

åriga kamrater. Att barnen i en sådan tidig ålder observerades i sociala interaktioner, grundar 

Engdahl på gruppens återkommande intresse för de andra barnen i deras närmiljö. Detta visar 

barnen genom att exempelvis hälsa och ge redskap till andra som de finner intressanta. Vidare 

menar även Engdahl genom att barn hälsar och bekräftar kamrater som egna individer verkar 

barnen till en utvecklad samspelande barngrupp (Engdahl, 2011). 

Jonsdottri genomförde en sociometrisk kartläggning över barns sociala relationer i för-

skolans miljö. I en sådan studie sammanställs exempelvis handlingar och uttryck för att skapa 

en förståelse om vad som händer i sociala mönster. Hennes resultat visar att en större majori-

tet av barn upplever samhörighet och tre fjärdedelar av barnen har vänskapsrelationer med de 

andra kamraterna från deras förskola. Från samma avhandling belyser även forskaren om hur 

barnens närvaro i förskolan ökat, både för antalet barn per avdelning samt tiden barn spende-

rar på förskolan. I bakgrund till detta innebär det att barnen generellt upplever mer sociala 

interaktioner under sina vakna timmar tillsammans med andra jämnåriga barn. Det ger en va-

riation av sociala behov, känslor och tankar vilket i sin tur bidrar i barnens utveckling av en 

social förståelse (Jonsdottri, 2007). Viktigt att vara medveten om är att sociometriska under-

sökningar inte tar hänsyn till varför sociala mönster händer. 

Williams menar att samspel inte bara är en möjlighet till en utvecklad förståelse. Inter-

aktionen inom barngruppen är väsentlig eftersom barnen tillsammans med andra barn eller 

vuxna skapar ett samlärande. Denna syn menar Williams delas av Vygotskijs sociokulturella 

teori om barns utveckling. Enligt Williams menade teoretikern att språket och samspelet är 

den viktigaste komponenten för att driva barnens utveckling till nya nivåer (Williams, 2006). 

I detta samlärande menar Jonsdottri förebyggs barnens sociala färdigheter, den empatisk 

handlingsförmåga är en sådan färdighet barnen tillsammans prövar och utvecklar inom sam-

spel (Jonsdottri, 2007). Detta styrks med Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams forsk-
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ningsöversikt inom barns samlärande. Här hänvisar de till Damons (1984) som menar att 

samverkan mellan barn stärker deras förståelse för andra känslor och perspektiv, denna ökade 

inlevelseförmåga bidrar till deras utvecklade empati förståelse. För att en samspelsprocess ska 

kunna börja behöver två eller flera barn, eller vuxna, starta en kommunikation (Pramling 

Samuelsson, Sheridan och Williams, 2000). 

I Engdahls studier fastställer hon att barnen brukar både verbala och icke-verbala 

kommunikationsmetoder för att integrera. Från Engdahls observationer beskriver hon prak-

tiska exempel på icke-verbala kommunikationsförsök mellan barn i tidig ålder där aktörerna 

brukar redskap, gester och känslor för att förmedla specifika tankar eller viljor. Från ett av 

dessa exempel försöker ett barn bjuda in sin kamrat till att gå ut och leka, för att kringgå be-

gränsningen av den verbala förmågan att fråga, använder barnet kamratens skor för att medi-

era sin tanke om att de kan gå ut. Engdahl belyser även vikten att skapa en förståelse för barns 

icke-verbala uttryck. Hon menar att när barnens gester eller emotionella uttryck såsom minner 

inte tas till vara på i forskning om samspel och interaktion, kan resultaten få avgörande slut-

satser eftersom barn kan tolkas som utanför kommunikationen i en grupp när det verbala 

språket inte är aktuellt (Engdahl, 2011). 

2.2.1 Sammanfattning 
Forskningsresultaten visar på att barnen som deltar i de olika studierna är i behov eller klarar 

av att samspela tillsammans med andra barn. Resultaten visar också vilken betydelse barnens 

sociala förmågor och förmågan att interagera tillsammans med andra har för deras kamratre-

lationer i verksamheten. Forskning visar att samspelet spelar en stor roll för barnens utveckl-

ing av de empatiska förmågorna och att barnen ges olika möjligheter att kommunicera med 

varandra. 

2.3 Empatiska & prosociala förmågor 
Vår studie kommer att lyfta både de empatiska och prosociala förmågorna hos barnen i för-

skolans verksamhet. Empati beskrivs som ett fenomen vilket inte kan observeras eftersom 

förmågan sker i den inre tanken, för att kunna studera denna företeelse observerar studien 

handlingar direkt kopplade med empatiska förmågor. Prosociala förmågor menar Öhman 

(2003, s 29) är yttre handlingar drivna av inlevelse från närmiljöns aktörer, denna intensiva 

förståelse för andra är en fundamental empatisk tillgång. Det yttre agerandet kan inte uppstå 
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utan den inre tanken, mot bakgrund till detta kommer studiens observationer leta efter proso-

ciala situationer för att kunna studera barns empatiska uttryck. 

Panifile & Labile har genomfört en studie som behandlar barnens empati förmågor, de 

tittade på individuella skillnader hos barnen och utgick från deras förmågor att styra sina 

känslor. Studien utgår även från barnens negativa och positiva känslor hos barnen och deras 

förmåga att kunna visa tillgivenhet till andra. Panifile & Labile valde att använda sig av 64 

barn som deltog i studien och var ca 36 månader gamla. Forskarna använde sig av olika frågor 

och observationer för att få reda på svaren och resultatet visade att barnens tillgivenhet till 

andra var positivt kopplat till empati. Sambandet mellan de styrda känslorna och empati vi-

sade ett positivt resultat förhållandevis till de prosociala förmågorna. De negativa känslorna 

från barnen synliggjorde däremot att de inte kunde sättas i samband med de empatiska för-

mågorna (Panifile & Labile 2012). Däremot när vi tittade på Brownells studie så upptäckte vi 

att hon har använt sig av ett barn mer men dessa är också yngre jämfört med de barn som Pa-

nifile & Labile använde i sin studie, blir resultaten de samma eller skiljer det sig något utefter 

åldern? 

Brownell (2013) använde sig alltså av 65 stycken barn som var mellan 18 - 30 måna-

der. Studien har som syfte att undersöka deras förmågor att agera på vuxnas signaler i behov 

av hjälp. Brownell skapade olika samspelssituationer där barnen skulle få intrycket av att de 

vuxna behövde hjälp, uppgiften kunde exempelvis vara att hämta ett specifikt redskap, de 

vuxna uttrycker att de måste ha detta redskap för att kunna genomföra och avsluta aktivite-

ten.  Deras resultat visar att barnen redan vid 18 månaders ålder kunde agera prosocialt mot 

de vuxna. Veiga, Neto & Rieffe utgår från ett sociokulturellt perspektiv och väljer att under-

söka barnens fria lek genom två faktorer, barnens sociala kompetens och deras förståelse för 

känslor. Urvalet består av 78 barn som är mellan 48 – 72 månader gamla men de valde dock 

att exkludera barn med funktionsnedsättningar (Veiga, Neto & Rieffe, 2016). Från ett socio-

kulturellet perspektiv blir det både problematiskt och intressant hur forskarna kan välja att 

exkludera barn från forskning och resultat utan att benämna varför de väljer att göra detta.

 Vidare så lyfter Veiga, Neto & Rieffe resultat fram att sambandet med barnens 

sociala kompetens och ett utåtagerande beteende hade en negativ inverkan på den fria leken 

men de betonar också att barnens sociala kompetens hade ett samband med barnens empatiska 

förmågor. Det utåtagerande beteendet var inte bara negativt kopplat till den fria leken utan 

visade också ha en negativ påverkan på det som var kännetecknande för barnens känslor.  Vi-

dare så kom de fram till att den fria leken och barnens ålder inte hade en betydande roll för 
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barnens sociala kompetens däremot visade det att empati, kännetecknandet av känslor fick en 

stor betydelse för barnens sociala kompetens (Veiga, Neto & Rieffe, 2016) 

 

 

2.3.1 Sammanfattning 

Tidigare studier visar att prosociala handlingar inte uppkommer utan den empatiska förmågan 

till inlevelse. Skillnaden mellan de två begreppen är att empati är en inre tanke om andras 

perspektiv, till skillnad från prosociala ageranden som står för det fysiska uttrycket till andra 

aktörer. Forskningarna visade att barnen har en förmåga att kunna agera både empatiskt och 

prosocialt i låg ålder. Resultaten skiljde sig från varandra beroende på vilken situation fors-

karna utgick ifrån men visade att barnen i största mån agerade empatiskt i samspelssituationer 

där barnen gavs möjlighet att agera tillsammans med någon annan. 

3 Vetenskapligt perspektiv 
Den här studien vilar på en sociokulturell teoribildning och i följande kapitel redogörs de cen-

trala begrepp som vårt valda perspektiv innehåller. Kapitlet kommer att bestå av beskrivning-

ar över det sociokulturella perspektivet och varför det valdes för studien. Kapitlet fortsätter 

med mediering och artefakter. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 
Denna studie har en teoretisk utgångspunkt som grundar sig på det sociokulturella perspekti-

vet. Vygotsky lyfter fram att det sociokulturella perspektivet ska bidra med en förståelse för 

olika kommunikationsförmågor och tänkandet för olika kulturella fenomen i den miljö som 

människan befinner sig i. Vidare så menar Vygotsky att människors kunskapsförmågor och 

funderingar går att förstå genom analyser av språk och ageranden i förhållande till de sociala 

och kulturella redskapen människor använder i sin miljö (Vygotsky 1978). Wertsch (1985) 

skriver fram tre centrala steg för att öka förståelsen för det sociokulturella perspektivet. Han 

menar att först och främst att perspektivet handlar om utvecklingen hos människan, sedan att 

utvecklingen av tankarna hos människan har sin grund i de sociala förmågorna, det tredje ste-

get handlar om att människan ska använda olika redskap för att utveckla en förståelse för sin 

omgivning men samtidigt måste individerna ha en förståelse för hur dessa redskap ska använ-

das (Wertsch, 1985).      
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 Säljö skriver att lärandet finns i alla ageranden och situationer. Lärandet kan ske 

genom samtalen mellan individer, i olika händelser och aktioner. Erfarenheterna människan 

får genom dessa situationer kan användas i andra situationer och kontexter. Säljö lyfter även 

att språket är en viktig del i det sociokulturella perspektivet eftersom det är en stor tillgång för 

människan och beskrivs som en koppling mellan människans förmåga att kommunicera men 

det beskriver också det inre tänkandet hos individen (Säljö, 2014). Jakobsson lyfter att 

Vygotskij ansåg att samspel tillsammans med utvecklingen av tankar och agerande var vik-

tigt. Vidare så skriver Jakobsson om Vygotskijs teorier om begreppet ”Zone of Proximal De-

velopment” (förkortat ZPD), med detta begrepp menar han att barn och vuxna befinner sig i 

en process för lärande och utveckling (Jakobsson, 2012). 

3.2 Zone of proximal development (ZPD) 
Som tidigare nämnt lyfte Vygotskij begreppet ZPD för att fokusera på utvecklingsprocessen 

som sker genom deltagande. Säljö skriver fram begreppet ZPD och beskriver det som en ut-

vecklingszon där människor ses som aktörer som har olika kunskaper men på olika stadier. 

Säljö menar alltså att kunskapsnivåerna sätts i rörelse när den med en högre kompetens leder 

en person till nya kunskaper. Utvecklingszonen består av olika händelser som leder in i olika 

kulturer och den som har mer kunskaper stöttar den personen med mindre kunskaper till att 

utveckla nya kunskaper. Säljö menar också att individen befinner sig alltid i en utvecklings-

zon, individen lär sig när den befinner sig i samhället och olika miljöer för lärande och det är 

utvecklingen som sker inom dessa ramar som får betydelse för individen. Inom förskolan och 

skolans verksamhet så får kommunikativa erfarenheter en betydande roll, skolan är den arena 

som erbjuder barnen både en social och kognitiv utveckling. Barnet får utvecklingsmöjlighet-

er av de vuxna och de kulturella redskapen görs tillgängliga för barnen och deras utveckling. 

Säljö menar att det är viktigt att se individen som en egen aktör eftersom den är med och 

skapar sin utveckling utefter de möjligheter som individen ges (Säljö, 2010). Vidare belyser 

Jakobsson att begreppet i ZPD hur deltagarna tänker, talar och agerar i speciella grupperingar 

såsom barngruppen på en förskola. I denna, och andra grupper, utvecklas speciella ords be-

fattningar, begrepp och ageranden som är homogena för de som innefattas till denna grupp 

(Jakobsson, 2012). Det som är viktigt i denna process är den grund som den sociala gruppe-

ringen skapar tillsammans, för på denna plattform kan deltagarna utbyta resonemang och kun-

skaper. Eftersom studien har till syftet att studera barnens empatiska lek behöver vi förstå 

begreppets betydelse och närvaro inom barngruppen. 
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3.3 Artefakter 
Vi kommer här att beskriva begreppet artefakt och dess innebörd för denna studie. Artefakter 

är utvecklade genom människans samspel tillsammans med andra individer under en längre 

process och artefakten befinner sig alltid i ständig förändring. Förändringen sker eftersom 

människan fortsätter att samspela och i den situationen skapas det nya redskap och syften för 

artefakten (Jakobsson, 2012). Säljö (2014) menar att artefakter är konstruerade i två former, 

människor kan känna och hantera de fysiska redskapen men sedan finns det artefakter som 

skapas genom det inre tänkandet och människan använder sin kreativitet för att skapa ett nytt 

föremål. Säljö (2014) fortsätter med att beskriva att artefakterna hjälper människan att förstå 

sin omvärld eftersom att artefakten eller redskapet bidrar med att förmedla någon form av 

tankar och känslor men också genom individen sociala förmågor, dvs språket. Detta, menar 

Säljö, kallas för mediering (Säljö, 2014).   

3.4 Mediering 
Mediering är ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet och vi kommer att skriva fram 

innebörden av detta begrepp här. Jakobsson (2012) lyfter Wertsch teorier om det sociokultu-

rella perspektivet och begreppet mediering. Wertsch menade att artefakterna är det som driver 

människans tänkande och deras agerande samt redskapen som används ger människan möj-

lighet till att reflektera över det som sker (Jakobsson, 2012).  Lantolf (2000) lyfter det socio-

kulturella perspektivet och tar upp begreppet mediering. Han menar att människor inte agerar 

i den inre världen utan befinner sig i den fysiska miljön och där använder sig individer av 

redskap under aktiviteter som tillåter oss att förändra det inre tänkandet för att driva aktivite-

ten framåt (Lantolf, 2000).     

 Jakobsson (2012) skriver precis som Lantolf att artefakterna som finns i miljön 

är de som driver människans tänkande och handlingar men menar också att redskapen bidrar 

till att skapa möjligheter för individen att reflektera över situationer och miljön (Jakobsson, 

2012). 

4 Metod 
I följande avsnitt görs en redovisning över metodval, urvalet, etiska ställningstaganden, ge-

nomförandet och våra data och analysmetoder för den kvalitativa studien. Det som är mest 

kännetecknade för en kvalitativ studie menar Bryman är att använda sig av övergripande frå-
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geställningar. Han menar också att urvalet ska bestå av väl genomtänkta miljöer och delta-

gare.  Sedan ska forskare samla in data för att sedan skapa empiri genom att göra tolkningar 

utifrån dessa. Empirin ska skapa ett samband mellan studien syfte och frågeställning (Bry-

man, 2011). Efter kommer vi att redovisa studiens trovärdighet och reliabilitet.   

4.1 Microetnografi 
Vår studies metod byggde på microetnografi som innebar att vi gjorde en kartläggning över 

de barngrupper vi valde att använda för studien genom att vara delaktiga i förskolornas verk-

samhet innan vi genomförde observationerna. Vidare så valde vi att observera barnen i deras 

samspelssituationer där vi deltog till viss del då barnen ställde frågor till oss som observera. 

Vi valde att bryta ner vårt tema och göra vårt fokus mindre eftersom vi hade valt ett brett om-

råde att undersöka och det innebar också att vi fick bryta ner observationstiden till något som 

var genomförbart. Bryman (2011) beskriver att en mikroetnografisk observationsmetod inne-

bär att observatören genomför observationer på en kortare tid och istället för att studera ett 

stort tema så väljer observatören ett mindre område och har ett avsmalnat fokus (Bryman, 

2011). Däremot menar Bryman (2011) också att utgångspunkterna för mikroetnografi och en 

vanlig etnografisk metod är desamma, det vill säga att observatören utgår från samhället, 

grupper och miljöer samt att observatören integrerar och deltar tillsammans med de som bli 

observerade (Bryman, 2011). 

4.2 Urval 
Urvalet i denna studie hade utgångspunkten i ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) lyfte 

innebörden av ett bekvämlighetsval och menade att det handlade om vilka individer som 

fanns tillgängliga där och då (Bryman, 2011). Vårt urval bestod av barn som var kända för oss 

sedan tidigare för att underlätta för oss som genomförde observationerna men också för bar-

nen som deltog i studien. Mikroetnografin fick en betydande roll för vårt urval eftersom att 

miljöerna och grupperna spelade en stor roll för vårt urval, vilket Bryman (2011) lyfte genom 

etnografin och att när forskaren gör en undersökning utgår forskare från miljöer och olika 

samhällsgrupper.  Vidare har dokumentationerna utspelat sig på två avdelningar från två olika 

förskolor, delvis för mängden av insamlad data men också för det jämförbara resultatet. Ve-

tenskapsrådet lyfte vikten av att behålla anonymiteten i vetenskapliga studier för att inte 

känna igen de individer som deltar i observationer eller intervjuer (Vetenskapsrådet, 2002). I 
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studiens resultat användes bara fingerade namn på barnen för att de skulle förbli anonyma i 

texten.     

4.3 Etiska ställningstagande 
Studiens etiska ställningstaganden utgick från vetenskapsrådets krav och enligt dem ska en 

samtyckesblankett bestå av Informationskravet, samtyckeskravet, konfidalitetskravet och 

nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2002) skrev fram de fyra kravens innebörd: Informations-

kravet: De som har undersökt ett område ska ha delgett deltagarna om studiens syfte. Sam-

tyckeskravet: De som genomför studien ska informera om att deltagandet är frivilligt och de 

får avbryta när dem vill. Konfidalitetskravet: Alla deltagare informerades om att deras namn 

och uppgifter förvarades på ett ställe där ingen kan ta del av dem samt att namn och uppgifter 

inte har publicerats eller skrivs fram i text. Nyttjandekravet: De som deltog i studien har in-

formerats om att deras deltagande endast användes till forskningsändamål Vetenskapsrådet 

(2002). Studiens samtyckesblankett använde sig av dessa fyra krav (se Bilaga) för att infor-

mera vårdnadshavarna till barnen om studiens syfte och ändamål. De båda förskolorna hade 

flera barn och vårdnadshavare som var flerspråkiga och därför valde vi att skriva fram en 

samtyckesblankett på engelska (Se bilaga 2) för att inkludera alla barn och vårdnadshavare. 

4.4 Genomförande 
Avdelning Hallonskogen var en avskärmad fyrarummare med 17 barn och tre pedagoger. 

Dokumentationerna genomfördes i två mindre rum som en följd av första besöket, som visade 

regelbundet samspel mellan barnen i flera olika samspelssituationer. Vi använde oss av lär-

plattor (Ipad) för att videodokumentera händelserna i varje rum. Vi valde att befinna oss 

bakom lärplattorna för att kunna pausa de pågående inspelningarna. Anteckningar var ett an-

nat redskap som användes, syftet var att anteckna och stötta det som videodokumentationerna 

inte hade möjlighet att fånga upp. Observationerna genomfördes under tre dagar i två olika 

rum, den ena var en ateljé med tillgång av färgpennor, målarfärg och papper. Det andra rum-

met hade ett konstruktions tema, barn hade material som lego, byggklossar och BRIO. 10 

stycken barn från Hallongrottan har deltagit i 74 minuter av våra videodokumentationer.

 På den andra förskolan valde vi att fokusera på avdelningen som hette Guld-

klimpen. Avdelningen hade barn i åldrarna 3 - 5 år och bestod av 20 barn samt tre pedagoger. 

Miljön bestod av fyra rum, ett större sammanhållande rum som användes till samlingar, spel 

och legobygge. De andra tre rummen var uppdelade i en ateljé där barnen kunde använda sin 
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kreativitet för att måla, rita eller pyssla. Guldklimpen hade en liten tambur som pedagogerna 

hade gjort till ett litet läsrum, där fanns böcker och en soffa att kunna sitta längre stunder med 

barnen. Sista rummet användes till blandade lekar, utbudet var blandat för konstruktion, roll- 

och relationslekar och ett mindre utbud av böcker. Vi valde att begränsa oss till lekrummet 

och tamburen när vi genomförde våra observationer eftersom det var där barnens samspelssi-

tuationer uppstod mest. Vi valde att även här att befinna oss bakom lärplattan och inte söka 

interaktion med barnen förutom när de ställde frågor. På avdelning Guldklimpen deltog 11 

barn i 45 minuters videomaterial.     

 Sammanfattningsvis har observationerna genomförts på två olika förskolor. 21 

barn har med medgivande från vårdnadshavare dokumenterats under en tidsperiod på 6 dagar, 

dock så använde vi 2 dagar till att förbereda våra observationer. Vi fick fram 2 timmars 

videomaterial med samspel tillsammans med barn och artefakter från respektive avdelningar. 

4.5 Databearbetning och analysmetod 
Ute på fältet använde vi lärplattor som tillhörde förskolorna när vi dokumenterade, varför vi 

valde att använda lärplattorna som tillhörde förskolorna var för tre anledningar. Först och 

främst för att barnen inte skulle uppleva dokumentationsprocessen som onormal på grund av 

främmande redskap. Den andra anledningen var att lärplattorna lämnades på förskolorna och 

dokumentationen kunde förvaras på plats. Den tredje anledningen var att videoobservationer 

samlar upp mycket material till bearbetning. Detta stöds av Bjørndal och han menade att vi-

deoobservationer bidrar med en större mängd material. Han menade också att det blev enklare 

att gå tillbaka och kolla på filmerna för att få ett annat perspektiv på dokumentationerna 

(Bjørndal, 2005). 

Observationerna gav oss ungefär 2 timmars videomaterial. Vi gick igenom 

materialet flera gånger för att göra några urval av händelser som uppfattades som intressanta i 

förhållande till barnens interaktion mellan varandra. Dessa urval blev teman utifrån vad bar-

nen sa eller agerade till sina kamrater eller de artefakter som användes i deras miljö. Vår stu-

die hade som intresse och fokus att undersöka barnens empatiförmågor i samspelssituationer. 

Vi tittade även på barnens förmågor att kommunicera mellan varandra, både genom verbal 

kommunikation och kroppsspråket.  För att göra analyserna innehållsrika var det viktigt för 

oss att använda videodokumenation eftersom den metoden fångar upp miljöer, interaktioner 

och kommunikationer mellan barnen . Bjørndal menade att detaljer som beskriver exempelvis 
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miljön kan glömmas bort eller feltolkas. Att använda videoobservation som metod ansågs 

vara positivt eftersom det fångade upp exempelvis miljöerna (Bjørndal, 2005). 

Vi valde att vara deltagande observatörer under våra dagar på förskolorna ef-

tersom att barnen ställde frågor till oss samt gjorde oss, i vissa fall, till deltagare i deras sam-

spelssituationer. För att behålla fokus på kommunikationen mellan barnen i samspelssituat-

ioner användes interaktionsanalys när vi analyserade transkriberingarna. Jordan och Henders-

son menade att analysmetoden undersöker samspel mellan de aktörer som observeras (Jordan 

och Hendersson, 1995). Denna studie utgick från barnens empatiska förmågor i samspelssitu-

ationer och tittar på kommunikationen och ageranden mellan barnen. För att tydliggöra kom-

munikationen som sker i det empiriska materialet menar Jordan och Hendersson att forskare 

behöver transkribera händelserna (Jordan och Hendersson 1995). Vi utgick från ett observat-

ionsschema (Se bilaga 3) som var skapad från en färdig mall med fokus på vad som sades och 

gjordes från barnen som deltog i videodokumentationen. Utifrån vårt intresse att studera barns 

empatiförmågor i leken använder vi Jordan och Henderssons beskrivning av interaktionsana-

lys. Jordan och Hendersson menade att en interaktionsanalys används för att analysera kom-

munikationen, interaktionen mellan människor och samspelet med artefakter. De lyfte också 

att interaktionsanalys har sin grund i etnografiska studier (Jordan och Hendersson 1995). In-

teraktionsanalys gick därför att knyta till det sociokulturella perspektivet på så sätt att studien 

utgår från barnens samspelssituationer. Vi valde att observera barnens agerande, deras kom-

munikationsförmåga samt hur de interagerar tillsammans. Mikroetnografin går att koppla till 

interaktionsanalys eftersom våra observationer utgår från grupper, en miljö och en sluten 

samhällsmiljö. Således stärktes vårt val av analysmetod med stödet från ovanstående beskriv-

ningar. 

4.6 Trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet 
Bryman (2011) menade att det fanns två huvudsakliga metoder för en trovärdighet i studier 

slutliga resultat, respondent validering eller triangulering. För föreliggande studie har vi an-

vändt triangulering, för att uppnå kriterierna användes multipla redskap för att dokumentera 

händelser ute på fältet. Både videodokumentation och fältanteckningar har använts, vidare har 

vi försökt förklara situationen med de medverkande barnen genom utvecklande frågor. Vidare 

har vi båda deltagit vid analyserna av empirin. LeCompte och Goetz (1982) menade att när en 

studie har aktiv dialog om den insamlade dokumentationen finns det fler utgångspunkter och 

således en större trovärdighet (LeCompte och Goetz 1982). Till sist har de båda observations-
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tillfällena genomförts från två förskolor, detta gav oss möjligheten att jämföra våra resultat 

från båda källor och kunde styrka våra fynd genom liknande resultat från båda förskolor. 

Bryman menade att det inte finns möjlighet till en ”äkta” sanning när det studeras om sociala 

tankar Bryman (2011). 

4.7 Metodkritik 
Studiens syfte har varit att belysa vilken betydelse artefakterna har för samspelet och hur bar-

nens empatiska agerande kan uttryckas i förskolans praktik. Den första problematiken som vi 

såg för ett trovärdigt resultat var vårt val av observationsmetod som fokuserade på ett valt 

område att studera. Frågan vi ställde oss var om händelser skulle förlora sitt sammanhang i 

processen. Resultatet av detta skulle kanske bli en metod som påminner mer av en sociomet-

risk kartläggning som exempelvis Jonsdottri (2007) genomförde. Vi har försökt komplettera 

genom utvecklade frågor med hjälp av observationsschema och fältanteckningar. Tiden styrde 

huruvida vi kunde genomföra våra dokumentationer över barnens empatska handlingar på den 

korta perioden som vi hade på fältet. Det fanns ingen indikation på hur eller ännu mindre vil-

ken mängd barn agerar i vad som kan tolkas empatiskt. Efter genomförandet blev vi förvå-

nade över hur många interaktioner som vi upplevde med ett empatiskt agerande genom ver-

bala och icke-verbala kommunikationer. För att motverka våra egna föreställningar om bar-

nens ageranden och vilken innebörd de hade analyserades materialet mer än en gång, således 

kunde observatörerna ta tillvara på bådas tolkningar samt de fältanteckningar som fanns till-

gängliga.       

 Sist har observationsmetoden, videodokumentation, varit en god fördel för våra 

möjligheter att komma tillbaka i händelsen. Nackdelar är de begränsningar som fanns under 

observationsprocessen i förhållande till barnens integritet samt till de barn vars vårdnadsha-

vare inte godkänt ett deltagande. Observatörerna behövde således vara observanta på vilka 

som rör sig i rummet och samtidigt inte störa den naturliga vardagen genom exempelvis ute-

sluta vissa av barnens närvaro i de rummen som användes. För att undvika videodokumentat-

ion med dessa barn har observatörerna varit tvungna att förhålla sig nära lärplattorna, det re-

sulterade till flertalet klipp istället för en längre kontinuerligt video. För att inte materialet 

skulle resultera i en lång process av urskiljning och analysering delades uppgifter mellan oss. 

Sedan har de sammanställts och problematiserats vilket resulterade till mindre hanterbara vi-

deoklipp. 
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5. Resultat & analys 
I föreliggande avsnitt har vi redogjort våra observationer och analyser. Med vår analysmetod 

har en underliggande struktur framträtt från materialet som blivit underlaget för tre teman. 

Strukturerna som uppfattats kommer från barnens agerande gentemot andra barn, till barnens 

förfogande har även artefakter funktionerat som ett kommunikationsmedel mellan aktörerna. 

Utifrån detta fördelades händelserna till följande indelning. Första temat innefattar barns ten-

denser att avläsa artefakter som levande ting med ett behov av omsorg. Nästkommande 

tema  belyser barn som observerats agera prosocialt till sina kamrater. Sist observerades barn 

uttrycka ett behov av hjälp som ledde till andra kamraters agerande. Varje exempel som pre-

senteras i följande avsnitt efterföljs med en interaktionsanalys som tidigare redogjordes. 

5.1 Medierande artefakter i leken. 
Här kommer det framkomma två olika exempel från två samspelssituationer där barnen an-

vänder sig av artefakter som medierar ett behov av hjälp och omsorg. Fokus ligger i barnens 

agerande till artefakterna i leken samt om barn agerar i empatiska handlingar. 

Exempel 1 

Elin står vid soffan och klär av dockan och hon säger [03:29] ”Nu ska vi ta av dig 

jackan” och fortsätter att säga [03:36] ”Nu går vi till busfabriken”. Elin sitter nu på 

soffan tillsammans med dockan igen och försöker ännu en gång att knäppa dockans 

rosa kofta, hon suckar när hon inte klarar av att knäppa knapparna och säger [04:12] 

”Nu måste vi gå till jobbet” sedan går hon ner från soffan tar hon tag i den rosa koftan 

på dockan och försöker stängde den utan att knäppa knapparna och sen lyfter hon upp 

dockan så den sitter på hennes arm samt benen runt midjan och går iväg. 

Utdraget ovan indikerar på ett barn som intar en artefakts perspektiv där dockan har en tydlig 

roll i den pågående samspelssituationen. Genom observationen när Elin står vid soffan till-

sammans med dockan framgår det hur hon tar av jackan som sitter på dockans kropp, hennes 

tonläge indikerar att dockan har fått rollen att agera bebis i leken. Elins utsaga att dem ska gå 

till busfabriken, en plats där föräldrar ofta vistas med sina barn tyder på en rollek med dockan. 

Empatin blir tydligast i de sekvenser där Elin ger dockan omsorg. Empatin syns genom Elins 

agerande bland annat på hur hon lyfter och hanterar dockan. Ett exempel är hur Elin bär 

dockan med benen runt midjan och armen kommer som ett stöd under dockans rumpa. Ge-
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nom att Elin tar av jackan från dockan kan detta tyda på att hon utför en omsorgsfull handling 

gentemot artefakten. Detta agerande från Elin kan tolkas som empatiskt eftersom hon lever 

sig in i dockans situation. Hon agerar utifrån situationen och använder sin handlingskraft för 

att öka välmåendet hos dockan. Elins agerande kan också spegla en tidigare händelse i sitt liv 

och visar upp olika erfarenheter om hur man agerar mot bebisar.   

Exempel 2 

Anna och Polly står vid soffan tillsammans med en docka, de har lagt fram lila strump-

byxor och en vit tröja samt en rosa blöja. Klara tar dockan och lägger den på soffan, 

sedan tar hon av kläderna som dockan har på sig och säger [00:59] “Byta kläder, byta 

blöja och sånt” hon tar den rosa blöjan och lägger den på soffan. Hon lägger sedan 

dockan över blöjan, hon lägger armarna och benen rätt så hon sedan kan knäppa blö-

jan.    

Som föregående exempel tolkas även denna situation som att ett barn intar en artefakts per-

spektiv, även här har dockan fått en tydlig roll som ett barn och är i behov av omsorg. Polly 

och Anna befinner sig i lekrummet på guldklimpen, barnen är mitt i en samspelssituation med 

en docka. Tillsammans har barnen bestämt och lagt fram kläder till dockan, en vit tröja, ett 

par strumpor och en blöja. Polly uttrycker att hon vill byta kläder på dockan, detta indikerar 

att Polly upplever ett behov att stödja artefakten. Polly lägger en blöja på soffan för att sedan 

lägga dockan ovanpå och trär på blöjan. Denna samspelssituation bygger troligen på Pollys 

egna erfarenheter av händelser som sker mellan bebisar och föräldrar. Pollys agerande tyder 

på en empatisk förståelse eftersom att hon kan visa en förståelse för dockans behov och agera 

utefter detta. Det blir intressant varför Pollys väljer at lek som innebär att ge omsorg till en 

bebis därför att detta kan spegla egenupplevda händelser och tankar. Hennes varsamma hante-

ring av dockan indikerar att Polly agerar medvetet utifrån sin kunskap om föräldrars omhän-

dertagande av små barn. Det är vår tolkning att Polly identifierar sig med dockan som repre-

senterar ett barn. Dock är det intressant att se hur empatin genomsyrar leken efter som att 

Polly bemöter dockan för att skapa ett välmående. 

5.2 Att ge och ta emot hjälp från en kamrat. 
I detta utdrag kommer det att belysas hur barn genom samspelet kan använda sina prosociala 

förmågor Ett tydligt mönster från materialet är att barn har en prosocial förmåga, som besk-
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rivs här i samspelssituationer. Observationerna visar barns agerande för att hjälpa andra, samt 

barns vilja att mota hjälp. 

Exempel 1 

[00:01] Frida ligger på en madrass på golvet, Doris står bredvid henne med en krona 

på huvudet och en rosa klänning i famnen. [00:06] ”Jag kan hjälpa dig” Säger Doris 

och gör en kort paus, sedan fortsätter hon [00:07] “Vänd dig om” säger Doris till 

Frida. Frida lägger sig på rygg och Doris hjälper Frida med att ta på den rosa klän-

ningen. 

Från detta utdrag observerades två flickor som leker rollekar. Doris agerar förälder till Frida 

som vi upplever agera som en bebis. I observationen kan vi se att barnen använder sina sam-

spelsförmågor eftersom de bekräftar varandras roller i samspelssituationen. Doris ser att Frida 

är i behov av hjälp med påklädning eftersom att Frida ligger helt still på madrassen.  Vi kan 

bara anta att Doris, utifrån sina tidigare upplevelser, väljer att agera genom att hjälpa Frida 

med klänningen. Detta agerande kan tolkas som ett prosocialt agerande från Doris. Tolkning-

arna som görs beror på att Doris agerande i situationen har ett syfte att hjälpa. Doris använder 

sig av en inlevelse eller handling som kan komma att leda till en positiv effekt till leken. Doris 

tar klänningen och börjar klä på Frida, samtidigt ger hon instruktioner till Frida att ligga stilla 

för att underlätta påklädningen. Frida visar på en samspelsförmåga då hon följer Doris in-

struktioner genom att ligga still när Doris klär på henne klänningen. Genom att Doris ger in-

struktioner till Frida kan tolkas som att hon är villig att ge omsorg. Doris agerande i leken 

tolkas som en empatisk handling, eftersom att Doris visar en förmåga att se ett annat barns 

perspektiv för att sedan agera utifrån detta. Vidare kan Doris prosociala och empatiska age-

rande grundas från egenupplevda händelser som kopplas till känslor och kan därför ta Fridas 

perspektiv om hur det är att vilja ha hjälp med påklädningen.   

Exempel 2 

En grön bricka trillar ner på golvet och Fanny säger [08:00] ”Oj, den får jag hämta” 

hon gör en paus och fortsätter [08:02] ”Klara, kan du hjälpa och få fast denna, håll 

den här” Fanny ger spelplanen till Klara och säger sedan [08:04] ”jag hämtar den” 

Fanny går ner från stolen och hämtar den gröna brickan som trillade ner på golvet och 

ger den till Klara. 
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I observationen visar Fanny på en prosocial förmåga ett exempel är genom samspelet mellan 

barnen. Observationerna visar att Fanny stödjer Klara när hon tappar brickan i golvet och er-

bjuder sig hjälpa Klara genom att hämta den. Fanny ser också att något har trillat av från spel-

planen och ber om hjälp för att få fast spelplanen när hon hämtar brickan som fallit ner på 

golvet. Tolkningen av Fannys agerande är att hon kan både stötta Klara men också be om 

stöttning för att spelet ska fortsätta, vidare kan detta tolkas som att det finns ett samspel mel-

lan barnen och ett behov av att hjälpa varandra. Fanny som hämtar brickan agerar empatiskt 

och stöttar Klara. Fanny kan se att spelet inte kan fortsätta utan brickan, därför agerar hon 

både prosocialt och empatiskt genom att hämta den. Hon erbjuder att hjälpa Klara och kan 

därför agera för att göra situationen positiv. Fanny kan visar också en förståelse för situation-

en som uppstått och vänder den till något positivt så spelet kan fortsätta.                    

 Klara som stöttar Fanny att sätta ihop spelplanen igen skapar också en empatisk 

händelse. Vidare kan man också tänka att de båda flickorna har upplevt en liknande situation 

och kan då agera utefter hur de känner när de tappade brickan och spelplanen gick i sönder. 

Fannys tankar och Klarar känslor skapar en prosocial förmåga hos flickorna då de kan ta ett 

annat barns perspektiv och hjälpa varandra. Däremot går det inte att tolka om dessa ageranden 

kommer från en empatisk förståelse, eftersom vi inte vet utifall att barnen agerar från den an-

dres intresse att fortsätta spela eller om de endast utgår från sitt eget intresse.              

  

5.3 Barn som stöttar barn – förmågan att kunna ge stött-
ning 
I följande utdrag tar vi del av barn som är i behov av hjälp, samt barn som vill stötta till ut-

vecklingen av kunskap. De barn som ger uttryck för att de behöver stöttning befinner sig i en 

samspelssituation där deras nuvarande kunskaper hindrar dem från att delta. Samtliga får 

stöttning från en kamrat som tolkas känna för sina vänner. 

Exempel 1 

[04:44] Kalle reser sig från bordet ”Nu vill jag ha saxen.” säger han och söker på 

bordet med ögonen. [04:47] ”Var är saxen?” upprepar Kalle till Martin, han får ingen 

respons och åter frågar ”Var e saxen?”. In kommer Vera och satte sig vid bordet för 

att fortsätta rita vidare på sin teckning.  [04:54] Martin vänder sig från bordet där han 

vässar en penna, han går mot bordet där saxarna står placerade. Han vänder sig mot 

Kalle, ”Det var den här?”, Han tar en sax till Kalle. 
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Från detta utdrag befinner sig två pojkar i en samspelssituation där de pysslar vid bordet i 

ataljén. Kalle uttrycker att han behöver en sax till sitt pågående projekt, men kan inte hitta den 

på bordet. Han reser sig och frågar Martin som sitter rakt över bordet. Tolkningen blir att 

Kalle befinner sig i en mellanzon, han vet att saxar finns i sin nuvarande miljö dock inte var 

de är placerade. Detta kan tolkas som att Kalle befinner sig i en så kallad proximal utveckl-

ingszon. Observationen visar också att Kalle inte fick något svar från sin kamrat och ställer då 

frågan till Martin igen. Nu visar Martin ett intresse för situationen och släpper han sitt intresse 

från att vässa sin penna. Detta tolkar vi som en prosocial förmåga från Martin, eftersom han 

prioriterar Kalles situation över egna sina intressen. Martin agerar alltså utifrån sin handlings-

förmåga och har som syfta att hjälpa Kalle. Det tolkas alltså som att Martin vill göra något 

som får en positiv inverkan hos Kalle. Vidare går det att tolka en början till ett empatiskt age-

rande från Martin eftersom han avbryter sin aktivitet för Kalles skull. Kalle reser sig från bor-

det och går till byrån strax bakom Martin. Martin ropar efter Kalle och pekar mot stället där 

saxarna är samlade. Martin kunde likväl pekat och sagt var saxarna är placerade, istället väljer 

han att gå dit för att visa Kalle. Detta agerande kan tolkas som både prosocialt och empatiskt 

agerande eftersom att han använder sin handlingskraft för att skapa en positiv situation. Mar-

tin visar även en förståelse för situationen och agerar utefter detta genom att visa vart saxarna 

finns.  Agerandet indikerar att Martin vill dela med sig av sin kunskap till Kalle, i syftet att 

den nya kunskapen skall kunna använda Kalle i framtiden. 

Exempel 2 

Fanny drar undan spelet och kollar på Klara och säger [06:28]: ”Nu gör du ett eget, 

okej?” sedan ställer hon tillbaka det så Klara får vara med. Fanny visar ännu en gång 

var brickorna ska ligga, samtidigt som hon pekar ovanför spelet och säger [06:32] ”En 

där, en där och en där”. Klara tar en grön bricka och ska till att lägga den i ett hål, 

men Fanny stoppar Klara och säger [06:43] ”Nej, inte här”, Klara flyttar brickan och 

väljer ett annat hål, Fanny säger då [06:44] ”Det var rätt, du får göra där” och pekar 

där Klara kan släppa sin bricka. 

Denna observation har liknande tolkningar som föregående exempel, det vill säga att barnen 

agerar både stöttande och prosocialt. Fanny demonstrerar spelets struktur och regler för Klara, 

detta indikerar att Fanny har tidigare kunskaper och troligen besitter hon större erfarenheter 

än Klara. Fanny visar Klara hur spelet ska gå till och placerar spelbrickorna strategiskt i spel-

planen. Genom att Fanny visar hur brickorna ska placeras kan detta tolkas som ett prosocialt 

agerade, eftersom att Fanny använder en inlevelse för att skapa en positiv erfarenhet för 
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Klara.  När Fanny visat spelets funktion och syfte sträcker hon tillbaka pjäsen, hon säger till 

Klara att försöka själv. Mot denna bakgrund syns en vilja att ge sin kamrat de kunskaperna 

som behövs, detta tolkas som att båda parter vill ingå i ett samspel och att det finns en ömse-

sidig förståelse om krav. Kraven som ställs är att Fanny tar tiden att lära ut nya kunskaper, för 

klara betyder detta att hon måste observera och praktisera spelet. Fanny visar en positiv 

känsla i relation till spelet från tidigare erfarenheter. Fannys positiva inlevelse till spelet samt 

att bidra med nya kunskaper kan tolkas som att hon agerar prosocialt gentemot Klara. Den 

positiva inställningen och inlevelsen styr spelet och samspelets gång. Vidare finns en annan 

synvinkel på agerandet i situationen och det är att Fanny tillgodoser sina egna intressen. Till 

skillnad från föregående tolkning är behovet inte att dela känslan, istället är det den egna gläd-

jen att spela med andra som driver Fannys agerande. Fanny hjälper Klara för att tillgodose 

lyckan hon upplever, alltså inte den glädjen ska gynna andra. 

5.4 Sammanfattning av resultat och analys 
Barnen i de olika samspelssituationerna samspelar i största utsträckning som två eller flera. 

Barnen kommunicerar genom både verbal och icke-verbal kommunikation. Situationerna har 

utgångspunkten i barnens empatiska och prosociala förmågor samt hur de agerar i de olika 

samspelssituationerna. Kontakten sker genom olika artefakter som dockor men även genom 

kroppsspråket. Det som observeras i samspelet är att några av barnen tycks vara mer villiga 

att hjälpa och stötta kamraterna. Barnens empatiska och prosociala förmågor blir tydligast i 

situationer där de agerar i olika rollekar.  Några barn visar även tydligt att de har ett behov av 

stöttning eller hjälp i många situationer. Dockorna medierar en roll som visar på att de är i 

behov av omsorg till barnen. Barnen visar att de kan agera empatisk gentemot dockorna då de 

kan tillgodose deras behov. De intar en roll som innebär att vara omsorgsfull och kan visa en 

förståelse för dockans behov. Barnen i situationerna kommunicerar både genom det verbala 

språket samt med kroppsspråket i de olika situationerna. Båda uttryckssätten används i rolle-

karna och i situationer där samspel mellan två individer uppstår.  

  Våra observationer visar hur barnen kan agera på flera olika sätt gentemot sina 

kamrater. De stöttar varandra till ny kunskap, de använder också sin inlevelseförmåga för att 

skapa en positiv känsla hos andra kamrater. Barnen använder också den empatiska förmågan, 

vilket innebär att de kan sätta sig in och förstå en annan kamrat eller artefakts situation. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation med tidigare forskning och genomsyras av 

ett sociokulturellt perspektiv. Diskussionen utgår från våra forskningsfrågor: Hur uttrycks 

barnens empatiska agerande? och Vilken betydelse har artefakterna för barns empatiska för-

mågor?    

6.1 Resultatdiskussion 
Från transkriberingarna går det att se olika mönster som skapar kategorier till studien. De är 

tematiserade efter de empatiskaförmågorna som visar sig i samspelssituationerna mellan bar-

nen och artefakterna. Barnen kan agera omsorgsfullt, hjälpande eller stöttande och detta bildar 

olika tematiseringar för studien. Däremot skriver Decety & Jackson att empati är en förmåga 

som syns i barnens tidiga ålder. Det kan däremot vara svårt att identifiera huruvida barn age-

rar empatiskt när de är yngre än två år eftersom de ska uttrycka hur en annan kamrat upplever 

en känsla (Decety & Jackson, 2004). Det som är gemensamt för observationerna i vår studie 

är att barnen deltar i olika samspelssituationer. Williams lyfter samspelet i sin forskning och 

menar att samspelet ökar barnens förståelse för samlärande (Williams, 2006).  Ett exempel är 

situationen där barnen pysslar och ska använda saxarna. Martin går ner och ska visa Kalle var 

saxarn finns. Denna korta sekvens kan visa på att samlärande mellan Kalle och Martin ef-

tersom den ena visar vart saxarna finns och Martin använder sin förmåga att agera prosocialt. 

Ett annat exempel som vi gärna lyfter är när Anna och Polly samspelar tillsammans med arte-

fakten. I detta fall använder de sig av dockor i en rollek. Holmes, Romeo, Ciraola & Grushko 

använde sig av ett exmepel i sin studie som baserades på en rollek där barnen använde sin 

fantasi. Resultaten visade att barnen hade enklare för att leka låtsaslekar om de baseras på 

barnets tidigare upplevelser (Holmes, Romeo, Ciraola & Grushko, 2015). Utifrån våra obser-

vationer så kan vi koppla våra resultat till Holmes, Romeo, Ciraola & Grushkos studie. Bar-

nen som deltar i våra observationer leker rollekar där dockorna medierar ett omsorgsbehov. 

Vi gör därför antagandet om att barnen utgår från sina tidigare upplevelser och erfarenheter. I 

våra observationer går det att urskilja hur barnen ger dockan omsorg och hanterar den som 

levande och aktiv inom leken. Även om barnen i vår studie riktade omsorgen till artefakten i 

leken så visade Paifile & Labiles resultat att barnens tillgivenhet till de andra barnen som del-

tog i samspelet fick ett positivt samband till deras empatiska förmåga (Panifile & Labile, 

2012). Detta kan innebära att tillgivenheten inte endast behöver riktas till de barn som deltar i 
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samspelet utan också till artefakten som barnen själva lyfter in i leken. 

 Podhajecká & Gmitrov lyfte att flertalet av flickorna som deltog i deras studie 

befann sig i rollekar där de fick bestämma reglerna medans pojkarna gärna föredrog att delta i 

aktiviteter där de fick vara kreativa (Podhajecká & Gmitrov, 2009). Det kanske inte är en till-

fällighet att barnen i våra observationer befinner sig i samspelssituationer som innefattar olika 

roller och aktiviteter hos de båda könen. Om vi utgår från Podhajecká & Gmitrovs studie och 

jämför våra resultat med deras så kan vi se en likhet. Flickorna deltar i rollekarna och pojkar-

na befinner sig i aktiviteter där de får använda sin kreativitet.  

 Vi kunde även se en likhet i de olika exemplen där barnen skulle hämta saker till 

sina kamrater för att aktiviteten skulle fortsätta. Situationen där Fanny och Klara spelar ett 

spel. En bricka trillar ner på golvet och Fanny ber Klara att hämta den. Det kan tolkas som en 

prosocialt agerande eftersom att Fanny förstod att spelet inte kunde fortsätta utan brickan. Ett 

annat exempel är när Martin ska visa Kalle vart saxarna finns. Kalles sax hade försvunnit från 

bordet och han behövde hjälp från Martin. Brownells studie utgick från barn och vuxna. I 

studien skulle barnen hämta olika artefakter för att aktiviteten skulle slutföras och barnen age-

rade därför prosocialt till de vuxna (Brownell, 2013). Barnen i våra situationer, kopplat till 

Brownells studie, agerar prosocialt eftersom de hämtar olika artefakter för att kunna avsluta 

de pågående aktiviteterna.      

 Emellertid är omsorgen alltid riktad till dockan när den närvarar i samspelssitu-

ationer oavsett om det är från enskilda individer eller från en grupp. Vidare fungerar dockan 

även som en medskapare av leken genom att barn kan återskapa tidigare händelser eller käns-

lor genom dockan. Rollekar som innehåller artefakter exempelvis dockor bidrar till att öka 

barnens kreativitet (Podhajecká, & Gmitrov, 2009). Från våra analyser tycks dockorna agera 

som försvars- och handlingslösa. Barnen ger dockorna omsorg och vår tolkning av barnens 

agerande baseras på deras tidigare erfarenheter. Barnen behandlar dockan som ett spädbarn 

som är i behov av omsorg eftersom artefakten har fått denna rollen i leken.   Barnen som är 

aktiva under leken reflekterar över hur de hjälper dockan. Vi har valt att använda oss av ett 

utdrag från vårt resultat som ett exempel: 

“Elin står vid soffan och klär av dockan och hon säger [03:29] ”Nu ska vi ta av dig 

jackan” (utdrag från 6.1 - exempel 1). 

Från utdraget tolkar vi Elins agerande som en reflektion över tidigare erfarenheter. Panfile 

och Laible (2012) menar att barn nyttjar artefakter för att återskapa händelser från deras var-

dag. Fenomenet är ett försök från barnet att skapa en förståelse för det som observerats i ett 
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tidigare skede. Vidare får redskapen roller och med dessa gestaltningar finns känslor och tan-

kar, den föreställningen kommer från barnen men är ändå verkliga för aktörerna i skedet ef-

tersom de är tagna från erfarenheter. Elins agerande tyder på inlevelse för dockans perspektiv 

och väljer att agera med empatiska intentioner. Det är denna studiens mening att barn uttryck-

er empatiska handlingar till artefakter då de upplever redskapens roller som genuina, hur aktö-

rerna väljer att tillmötesgå samspelssituationerna beror på hur de observerat andras ageranden 

i tidigare upplevelser.      

 Vidare observeras även hur barn utbyter kunskaper av omsorg när de befinner 

sig i samspelssituationer. När barnen befinner sig i samma samspelssituation kommer olika 

erfarenheter mötas, det skapar en plattform för kunskapsutbyten (Jakobsson, 2012). Exempel-

vis väljer Anna att byta blöja på dockan i en lek, barnet tar av den gamla och sätter på en ny 

eftersom det är hennes erfarenhet. Denna samspelssituation har dock två aktörer. Polly som 

observerat menar att de behöver kroppspuder innanför blöjan, hon väljer att utveckla leken 

genom att tillföra en process från hennes upplevelser. Detta agerande kan tolkas som att bar-

nen befinner sig i en utvecklingszon. Vilket Säljö beskriver som att människor ses som aktö-

rer med olika kunskaper men på olika stadier (Säljö, 2010). Det kan innebära att barnen i våra 

observationer befinner sig i ett utvecklingsstadium för att utveckla ny kunskap om att ge om-

sorg. Denna förändring i barnens tänk sker med hjälp av de redskap som fanns tillgängliga i 

förskolans miljö. Detta menar Lantolf sker genom mediering i syftet att driva samspelssituat-

ioner framåt (Lantolf, 2000).    

  Frida och Doris som tidigare beskrivet infinner sig ett rollspelsscenario där 

Frida agerar en barnroll och Doris tolkas som en vuxen. Frida nyttjar kläder som ett redskap 

för att mediera behov av hjälp genom att visa svårigheter med påklädningen, hon kommunice-

rar utan att använda sig av ord. En sådan metod är vad Engdahl beskriver som icke-verbala 

kommunikationsmetod (Engdahl, 2011). Doris ser situationen och upplever i sin roll som 

vuxen ett behov att hjälpa till henne ett begränsat barn. Som Öhman förklarar begreppet em-

pati, en inlevelse process för andras perspektiv, tolkas följden av Doris agerande som empa-

tiskt (Öhman, 2003). Detta eftersom Doris väljer att handla med omsorg genom att klä henne. 

Ett sådant agerande menar Eklund sker endast om aktörer har tag sin kamrats perspektiv och 

upplevt känslorna som äkta (Eklund, 2013).    

 Barnens empatiska agerande uttrycks på så sätt att de agerar på ett omsorgsfullt 

sätt både mot kamrater och artefakter. Alla situationer visar att barnen på något sätt är villiga 

att hjälpa sin kamrat och visar en förståelse för deras behov och känslor. Artefakterna fick en 

stor betydelse för barnens empatiska förmåga. I de situationer där exempelvis dockorna dök 
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upp visade barnen en större empatisk förmåga genom att visa en förståelse för ett spädbarns 

känslor. Barnen bytte kläder, blöja och gav dockan den omsorg den behövde.     

7 Slutsatser 
Här presenteras studiens slutsatser kring barns empatiska lekar i förskolan och hur barnen 

uttrycker empatiska handlingar gentemot artefakter i leken. Vi kommer även att presentera 

ställningstaganden utifrån forskningsfrågorna och resultatet. 

7.1 Studiens slutsats 

Resultaet för denna studie visar att barnen kunde agera empatiskt i olika samspelssiatuationer. 

Tydligast blev det när barnen lekte rollekar där barnen lyfte i artefakter som exempelvis 

dockor. Barnens prosociala förmågor blev tydligast i de situationer där barnen pysslade och 

spelade spel tillsammans med en kamrat. Genom observationerna synliggörs deras agerande 

mot artefakterna och kamraterna, båda medierar ett behov av hjälp. Artefakten agerar späd-

barn i barnens rollekar och medierar därför ett behov av omsorg. Det blir också intressant att 

se när barnen går in i samma roll som dockan och medierar samma behov, det gav oss resulta-

tet att barnen kan agera empatiskt och omsorgsfullt även till kamraterna i leken. Samspelet 

blir tydligt under situationerna på så sätt att barnen agerar tillsammans under situationerna 

både verbalt och icke verbalt. Under pyssel och spelsituationen kommunicerar barnen med 

hjälp av kroppspråket och verbala förmågan, exempelvis genom att peka och säga att de är i 

behov av hjälp. 

Artefakternas deltagande i barnens lekar fick en stor betydelse för studien därför att 

dessa hade redan en bestämd roll i leken. Slutsatsen blir alltså att barnens empatiska agerande 

uttrycks genom olika roller i leken och hur de agerar gentemot sina kamrater i olika samspels-

siatuationer. Barnen agerar genom artefakterna och återspeglar sina tidigare erfarenheter eller 

känslor till dessa. På så sätt får artefakterna en stor betydelse för barnens lek och deras empa-

tiska förmågor beroende på vad artefakten medierar för behov. 
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8 Didaktiska implikationer & vidare forsk-
ning 
Denna studie visar ett resultat som synliggör barnens empatiska förmågor i samspelssituation-

er. Den har utgått från förskolans praktik och observationer från situationer där barnen har lyft 

in artefakter, varit kreativa tillsammans och där barnen spelade spel. Enligt läroplanens vär-

degrund ska empati genomsyra hela förskolans verksamhet och därför måste pedagoger stän-

digt arbeta med detta.      

 Det hade varit intressant att göra en vidare forskning på detta ämne. Däremot 

med nya forskningsfrågor och ett nytt syfte samt byta fokus från samspelet och rikta det mot 

hur barnen agerar empatiskt i samlingarna eller i matsituationerna. Det hade också varit in-

tressant att utgå från pedagoger och deras förhållningssätt i verksamheten samt att göra en 

studie över flera förskolor i Sverige.     
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10 Bilagor 
10.1 Bilaga 1 
Hej alla föräldrar! 

Vi heter Lina Sonesson och Kim O’Connery Göst och läser till förskollärare på Halmstad 

Högskola. Vi är nu inne på vår sista termin och har påbörjat vårt examensarbete. Syftet med 

vårt arbete är att studera barnens lek. Vi kommer därför att behöva genomföra dokumentat-

ioner så som fältanteckningar och videoobservationer. Videoobservationerna samt fältanteck-

ningar kommer att pågå under tiden barnen leker. Förskolan och barnen kommer inte att gå 

att identifiera i texten som skrivs fram i examensarbetet. Materialet från anteckningarna och 

filmerna kommer endast att användas till arbetet som skrivs fram. Vi kommer att hantera 

materialet på ett sådant sätt att det inte sprids vidare. Det är helt frivilligt för barnen att delta i 

observationstillfällena och de kan lämna leken när de vill. Det skulle vara väldigt betydelse-

fullt för vår studie om ni godkänner ert barns deltagande, resultatet av studien kommer att 

publiceras på Diva. 

Med vänlig hälsning, Lina Sonesson och Kim O’Connery Göst 

Lina Sonesson, e-post: linson13@student.hh.se 

Kim O’Connery Göst, e-post: kimgos13@student.hh.se 

Vårdnadshavares namn 

______________________________________________________. 

Mitt barn vid namn 

____________________________________________________________. 

� FÅR delta i dokumentationer till studien. 

� Får INTE delta i dokumentationer till studien. 

10.2 Bilaga 2 
Hi Parents! 

We are Lina Sonesson and Kim O’Connery Göst, two students at the preschool techer pro-

gram from Hamlmstad university. We are now on our last semester and have begun our last 

project. The purpose for this study is to observe children’s playtime. We will therefore need 

to document with tools such as field notes and video records. These materials of the children’s 
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playtime will not be related to any specific child or preschool. Everything we collect will not 

be shared with anybody outside of this project, It’s entirely voluntary for the child to partici-

pate in this study, furthermore they can at anytime choose to not be apart of the project. It’s 

important for this study that you approve your child’s participation, the results of the study 

will be published on Diva. 

Sincerely 

Lina Sonesson: linson13@student.hh.se 

Kim O’Connery Göst: kimgos13@student.hh.se 

 

Parent's Signature 
______________________________________________ 

10.3 Bilaga 3 

Vem/Vilka Verbal kommuni-

kation 

(Tal,ljudningar) 

Icke-verbal kommu-

nikation (Gester, 

pekningar) 

Ageranden 

(Vad gjorde/gör 

aktörerna) 

Kommentar 

(Intryck och 

tolkningar) 
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