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Förord 
Att skriva detta arbete har varit en upplevelse fylld av intensivt arbete, frustration och framför 
allt mycket glädje. Det finns några personer som har hjälpt oss att genomföra detta och vi vill här 
passa på att tacka er för det. Först och främst vill vi rikta ett stort tack till de pedagoger som ville 
dela med sig av sina erfarenheter och tankar. Vi vill även tacka vår vetenskapliga handledare 
Mayvor Ekberg och tjejerna i handledningsgruppen för deras synpunkter, idéer och vägledning. 
Vi vill dessutom tacka våra familjer för allt stöd och all hjälp. Det hade inte gått utan er! Och sist 
men inte minst vill vi tacka varandra för ett bra samarbete och alla skrattfyllda stunder.  
 
Tack! 
 
Luleå maj 2005 
 
Miriam Isaksson & Jenny Silveredh



  

Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka hur skolan kan hjälpa elever att utveckla empati. Vi 
undersökte detta med hjälp av kvalitativa intervjuer med nio pedagoger. Syftet med intervjuerna 
var att ta del av deras erfarenheter kring ämnet. Vi var även intresserade av att ta reda på vad 
pedagogerna ansåg att ordet empati betyder och hur de tyckte att empati uttrycker sig hos barn. 
Forskningen säger att grunden för barnens empatiutveckling läggs i det tidiga samspelet mellan 
barnen och föräldrarna men att skolan ändå har stora möjligheter att påverka denna utveckling. 
Resultatet av vår undersökning visade att pedagogerna ansåg att det var viktigt att försöka sätta 
in barnen i hur det känns för någon annan, att de får träna sig i att leva sig in i någon annans 
situation. Pedagogerna tryckte även på vikten av att förklara för barnen vilka konsekvenser deras 
handlande har för andra. De ansåg att barnens empatiutveckling främjas genom att de får träna 
sig i att uttrycka och beskriva sina egna känslor. Men de menade även att det är viktigt att som 
vuxen vara en förebild och själv bemöta andra empatiskt. 
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1. Bakgrund 
 

1.1 Inledning 
När vi skulle bestämma oss för ämnet till vår C-uppsats funderade vi över vad som är det 
viktigaste i skolans vardag. Vad skulle vara av intresse för oss att skriva om som berör lärarens 
vardagliga arbete? Vi kom fram till att något av det viktigaste för barnen att få utveckla är 
förmågan till empati. Denna förmåga är grunden i att vara en god medmänniska och en av de 
viktigaste ingredienserna i att kunna fungera med varandra i samhället. Om man verkligen kan 
sätta sig in i hur det känns för någon annan då borde det inte vara lika lätt att slå någon eller att 
såra någon med ord.  
 
Enligt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 är 
skolan ansvarig för att stödja föräldrar i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Skolans 
uppdrag är att förmedla och förankra de grundläggande värden barnen behöver för att fungera 
tillsammans med andra i samhället. ”Skolan skall främja förståelse för andra människor och 
förmåga till inlevelse” (Lpo 94, 2001, s. 5). När det gäller normer och värden så ska skolan 
sträva efter att varje elev ”kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar 
en vilja att handla också med deras bästa för ögonen” (Lpo 94, 2001, s. 10). 
 
När vi upptäckte att detta betonas i styrdokumenten blev vi intresserade av att ta reda på hur vi i 
vårt framtida läraryrke kan hjälpa barn att utveckla empati.  
 

1.2 Definition av empatibegreppet 
Vad är empati? Ordet empati används mer och mer i det vardagliga språkbruket men frågan är 
om ordets egentliga betydelse kommer fram. Vi väljer därför att redogöra för vad empati innebär 
vilket leder till att vi kommer att vara tvungna att använda svåra termer som används inom 
forskningen för att kunna förklara begreppet. 
 
Ordet empati härstammar från det grekiska ordet ”empatheia” som är en sammansättning av en, 
som betyder in, och pathos, som betyder känsla. Enligt detta skulle alltså empati kunna få 
betydelsen inkännande. Psykologen och psykoterapeuten Ulla Holm skriver i sin bok Empati – 
att förstå andra människors känslor att denna översättning ger föga förståelse om vad empati 
egentligen innebär. Det finns inom forskningen en mängd synsätt på begreppet empati och det 
har gjorts många olika typer av indelningar av begreppet. De vanligaste är: 
 

- affektiv empati: känslomässiga reaktioner på andras känslomässiga tillstånd, 
- kognitiv empati: intellektuellt rolltagande, 
- prediktiv empati: förmågan att kunna förutsäga andra människors reaktioner, 
- situationell empati: förmågan att uppfatta och/eller bemöta en annan människas känslor 

i en viss situation,  
- egenskapsempati: empati ses som ett personlighetsdrag. 

(Holm, 2001) 
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Enligt Nationalencyklopedin innebär empati ”att kunna leva sig in i en annan människas 
känsloläge och behov” (Nationalencyklopedin, 1991, s. 468). 
 
Psykologen Carl Rogers menar att empati innebär att uppfatta en annan människas känslor som 
om man var den personen, men utan att förlora insikten om att det är som om det är ens egna 
upplevelser (Weirsøe, 2004). Även den brittiske psykoanalytikern och barnläkaren Donald W 
Winnicott trycker på vikten av att en empatisk människa bör behålla sin avskildhet och 
avgränsning samtidigt som man ger upp sitt eget jag för att träda in i den andres värld (Rosén-
Sandahl, 1983). 
 
I boken Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov (2000) skriver Emilie Kinge att 
empati är att få information om en annan människas känslor, vilket i sin tur gör det möjligt att 
förstå dennes upplevelse. Hon menar även att empati handlar om att förstå och inte att bedöma 
eller värdera någon annans känslor. Den förståelsen får sedan vara avgörande i hur bemötandet 
blir gentemot den andra. Leif Askland och Svein Ole Sataøen är både lektorer i pedagogisk teori 
och praktik och de har skrivit boken Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt 
(2003). De anser att det i begreppet empati ingår ett handlande: ”Ett empatiskt sätt att vara 
innebär dels medkänsla, dels värdering av andras sociala och moraliska tillstånd och att man 
handlar därefter” (Askland & Sataøen, 2003, s. 201). 
 
Holm visar på att det inom forskningen inte ges en enhetlig beskrivning av vad empati innebär. 
Ett problem av avgörande betydelse är att termen empati används för att beteckna två olika 
företeelser: kognitivt rolltagande och känslomässiga reaktioner på andras känslomässiga 
tillstånd. Detta har enligt Holm lett till svårigheter i hur ordet empati ska tolkas. Empati, med 
innebörden känslomässiga reaktioner på andras känslomässiga tillstånd, har på grund av dessa 
tolkningssvårigheter ofta blandats ihop med sympati. I det engelska och det grekiska språket 
betyder sympati att ha medkänsla eller medlidande med någon. Sympati har haft denna betydelse 
även i det svenska språket men sedan 1950-talet har empati mer och mer fått överta den rollen. ”I 
Sverige har termen sympati snarare betydelsen att hålla med någon (sympatisera med någons 
åsikter) eller tycka om någon (hysa sympati för) än att ha medkänsla/medlidande…” (Holm, 
2001, s. 78). 
  

1.3 Forskning kring empatibegreppet 
I början av 1900-talet forskades det främst kring den kognitiva empatin och George Herbert 
Mead var en av de mest framträdande teoretikerna vid denna tidpunkt. Istället för ordet empati 
använde Mead uttrycket social intelligens, vilket han beskrev som förmågan att ta en annan 
människas roll. Mead ansåg att socialt rolltagande var ett medel att förstå andra. En annan 
framträdande forskare under denna tid var den schweiziske psykologen Jean Piaget. Hans 
forskning om barns utveckling bidrog till att förstärka den dåtida synen på empati som en 
kognitiv funktion. Forskningen kring begreppet empati och den empatiska processen tog, enligt 
Holm, egentligen fart först i slutet av 1950-talet. Då beskrevs empati som en plötslig kunskap 
eller insikt om en annan människas känsloläge. Under 1980-talet utvecklades det ett nytt synsätt 
inom forskningen. Detta nya synsätt innebar att istället för att fokusera på den kognitiva delen av 
empati, lyftes nu den affektiva delen fram. De amerikanska forskarna Martin Hoffman och 
Daniel Batson är två av dem som förespråkade detta nya synsätt. Hoffman ser empati som en 



 

3  

affektiv respons på en annan människas situation och som en huvudmekanism i altruistiskt 
beteende, vilket betyder att hjälpa andra utan att själv få någon vinning av det, ett osjälviskt och 
hjälpsamt beteende. Batson har en snävare syn på empatibegreppet och begränsar det till att 
innefatta enbart känslorna medkänsla och medlidande. Batson menar att det inte räcker med att 
bara förstå eller uppleva en annan människas känslor, utan empati handlar om medkänsla som 
leder till ett altruistiskt beteende (Holm, 2001).   
 

1.4 Davis organisatoriska modell 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för en modell som innefattar stora delar av den befintliga 
forskningen som finns om empati. Modellen är utvecklad av den amerikanske forskaren Mark H 
Davis och finns beskriven i hans bok Empathy. A social psychological approach (1996). 
Modellen finns även förklarad på svenska av Holm (2001). Davis kallar den en organisatorisk 
modell för empati. Han har samlat den uppsjö av forskning som finns kring ämnet och sedan 
organiserat allt detta till en modell. Där tar han upp det mesta som rör begreppet empati samt 
berör områden som till exempel förutsättningar för empati, hur det uttrycker sig och vad som 
händer i en person som känner empati i en viss situation. Modellen, som finns presenterad i figur 
1, är indelad i fyra delar och Davis understryker att alla delar hänger ihop. Innehållet i dessa fyra 
delar anges nedan och efter det kommer vi att förklara mer utförligt vad varje del innebär. I 
förklaringarna benämner vi personen som avläser känslorna som observatören. Den personen 
vars känslor avläses benämner vi som objektet. 
 

1. Förutsättningarna hos observatören och situationen som påverkar det empatiska 
resultatet. 

2. Processer, som syftar på de specifika mekanismer som leder till det empatiska resultatet. 
3. Intrapersonella effekter, de kognitiva och affektiva reaktionerna inom observatören 

som inte uttrycks i det märkbara beteendet mot den andra personen. 
4. Interpersonella effekter, de reaktioner som är riktade från observatören till objektet. 

(Davis, 1996; Holm, 2001). 
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 Figur 1. Davis organisatoriska modell (Davis, 1996; Holm, 2001) 
 

1.4.1 Förutsättningar 
Här tar vi upp olika komponenter hos observatören och situationen som inverkar på det 
empatiska resultatet.  
 
När det gäller observatören nämner Davis tre förutsättningar som kan påverka både den 
empatiska processen och det empatiska resultatet. Den första förutsättningen han nämner är 
observatörens empatiska kapacitet, till exempel den intellektuella förmågan till rolltagning eller 
förmågan att uppleva en känslomässig reaktion som svar på en annan människas känslomässiga 
tillstånd. Den andra förutsättningen Davis tar upp handlar om observatörens inlärningshistoria, 
det vill säga vilka empatiska värderingar och beteenden som individen tillägnat sig under sin 
uppväxt. Davis tar även upp en tredje förutsättning där han menar att det finns individuella 
skillnader i fallenheten att engagera sig i empatirelaterade processer.  
 
Davis lyfter fram två komponenter i situationen som kan påverka både den empatiska processen 
och det empatiska resultatet. Den första handlar om situationens styrka, det vill säga i vilken 
grad situationen väcker gensvar hos observatören. Starka negativa känslor hos framför allt svaga 
och hjälplösa personer tenderar att väcka så starka känslor hos observatören, att faktorer som 
hindrar den empatiska processen minskar i betydelse. I situationer som inte är lika starka kan 
sådana faktorer spela en större roll. Den andra komponenten är graden av likhet mellan 

Observatören 
Empatisk kapacitet 
Inlärningshistoria 
Individuella skillnader 
Situationen 
Situationens styrka 
Graden av likhet 

Affektiva effekter 
Parallella effekter 
Reaktiva effekter 
Icke-affektiva effekter 
Interpersonell precision 
Tillskrivande omdömen  
 

Hjälpande beteende 
Aggressivt beteende 
Social kompetens 

Icke-kognitiva processer 
Primär cirkulär reaktion 
Motorisk härmning 
Enkla kognitiva processer 
Klassisk betingning 
Direkt association 
Etikettering 
Avancerade kognitiva processer 
Språkligt förmedlad association 
Rolltagande 

1. Förutsättningar    2. Processer         3. Intrapersonella     4. Interpersonella   
           effekter   effekter 
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observatören och objektet. Davis menar att en större likhet mellan observatören och objektet i 
regel ökar sannolikheten för att det ska bli ett empatiskt gensvar, och då även vilken styrka 
gensvaret får.  

1.4.2 Processer 
Det andra begreppet i organisationsmodellen består av de specifika mekanismerna i observatören 
som leder till det empatiska resultatet. Davis identifierar tre grupper av empatirelaterade 
processer: icke-kognitiva processer, enkla kognitiva processer och avancerade kognitiva 
processer. 
  
Vissa processer som leder till empatiskt resultat verkar behöva väldigt lite intellektuell aktivitet, 
dessa kallas icke-kognitiva processer. Som ett exempel på detta nämner Davis att ett spädbarn 
ofta börjar gråta som en reaktion på ett annat spädbarns gråt. Denna reaktion kallas primär 
cirkulär reaktion. På grund av att detta fenomen sker så tidigt i livet anser Davis att det är föga 
troligt att beteendet skulle vara inlärt. Med andra ord kan detta anses vara en icke-kognitiv 
process. Ett annat exempel på en icke-kognitiv process är motorisk härmning, vilket innebär att 
observatören automatiskt och till stor del omedvetet härmar objektet. Det första som händer är att 
observatören härmar objektets ansiktsuttryck och kroppshållning. Det i sin tur kan resultera i att 
det i observatören skapas ett känslotillstånd som stämmer överens med det känslotillstånd som 
objektet befinner sig i. 
 
Enkla kognitiva processer är sådana som kräver åtminstone den mest grundläggande kognitiva 
förmågan. Ett exempel på en sådan process är klassisk betingning. Den går ut på att om 
observatören tidigare har uppfattat känslomässiga signaler i andra och även själv upplevde 
samma känsla vid den tidpunkten, om då objektet sänder ut liknade känslomässiga signaler, då 
kan dessa komma att väcka samma känsla som i den tidigare situationen hos observatören. Ett 
exempel på en händelse där det sker klassisk betingning är om två barn är ute i en storm och 
båda är rädda och de ser hur rädslan uttrycker sig hos varandra. När det ena barnet sedan ser 
samma uttryck av rädsla hos en annan person kan det leda till att barnet själv upplever rädsla. En 
annan enkel kognitiv process är direkt association. Den processen påminner mycket om klassisk 
betingning. Skillnaden är att observatören inte behöver ha upplevt känslan med någon annan utan 
kan direkt associera till egna tidigare erfarenheter och utifrån dessa uppleva de känslor någon 
annan uttrycker. Den tredje enkla kognitiva processen Davis nämner är etikettering. Den innebär 
att observatören utifrån vissa ledtrådar om objektets situation gör ett antagande om vilket 
känslotillstånd objektet befinner sig i. Till exempel så kan observatören anta att vissa situationer 
ofta för med sig glädje. Det kan medföra att observatören antar att objektet i en sådan situation är 
glad oavsett vilka andra signaler som objektet sänder ut. 
 
Den tredje gruppen av empatirelaterade processer som Davis tar upp är avancerade kognitiva 
processer. Dessa kräver ganska avancerad kognitiv aktivitet. Ett exempel på en sådan process är 
språkligt förmedlad association, vilket betyder att observatörens reaktion på objektets 
känslomässiga tillstånd kommer av att objektet verbalt beskriver sin situation. Objektet behöver 
alltså inte visa några känslor utan observatören kan genom att associera orden till sina egna 
tidigare erfarenheter sätta sig in i objektets situation och svara empatiskt. Den mest avancerade 
kognitiva processen är rolltagande. Denna process handlar om att observatören försöker förstå 
objektet genom att föreställa sig dennes perspektiv. Detta kräver att observatören undertrycker 
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sitt eget egocentriska perspektiv på olika händelser och aktivt reflekterar över den andra 
personen. 

1.4.3 Intrapersonella effekter 
Det tredje begreppet i organisationsmodellen är de intrapersonella effekterna. Med detta menar 
Davis de kognitiva och affektiva reaktionerna inom observatören som inte uttrycks i det 
märkbara beteendet gentemot den andra personen. Dessa reaktioner delar Davis in i grupperna 
affektiva och icke-affektiva effekter.  
 
I gruppen affektiva effekter nämner Davis två olika typer. Den första är parallella effekter. 
Dessa betraktas som de mest typiska känslomässiga reaktionerna och de handlar om att objektets 
känslor reproduceras i observatören. En annan typ av affektiva effekter är reaktiva effekter. 
Dessa reaktioner är mer en empatisk reaktion på objektets tillstånd än bara en reproduktion av 
objektets känslor. 
 
Den andra gruppen av reaktioner som sker inom observatören kallar Davis icke-affektiva 
effekter. I denna grupp finns de reaktioner som inte är känslomässiga utan huvudsakligen 
kognitiva. Ett exempel på icke-affektiva effekter är interpersonell precision, vilket innebär att 
observatören lyckas läsa av och göra en bedömning av objektets tankar, känslor och egenskaper. 
I allmänhet anses sådana värderingar till stor del vara ett resultat av kognitiva 
rolltagningsprocesser. En annan icke-affektiv effekt Davis talar om är tillskrivande omdömen. 
Med det menar han förmågan att utifrån objektets beteende kunna göra en korrekt bedömning av 
vad som är orsak till beteendet. 

1.4.4 Interpersonella effekter 
Den sista delen i Davis modell är de interpersonella effekterna, alltså de mellanmänskliga 
effekterna. Dessa definieras som det beteende som är riktat från observatören till objektet. Detta 
beteende är ett resultat av att observatören tidigare utsatts för objektets känslouttryck. Inom 
empatiforskningen har det fokuserats mest på det hjälpande beteendet och det har konstaterats att 
både de kognitiva och affektiva delarna av empatin är bidragande till detta beteende. Det har 
även forskats kring hur aggressivt beteende inverkar på empatirelaterade processer och det anses 
ha en hämmande effekt. Det är inte möjligt att vara empatisk och samtidigt bete sig aggressivt. 
På senare tid har forskningen även intresserat sig för det sociala beteendet och vilken betydelse 
empatin har i det sociala samspelet (Davis, 1996; Holm, 2001). 
 

1.5 Är empatin medfödd? 
Huruvida förmågan till empati är medfödd eller inte diskuteras i forskningen, men majoriteten 
tycks ändå vara eniga om att denna förmåga är medfödd. I detta stycke kommer vi att redogöra 
för vad några forskare anser om denna fråga.  
 
Enligt psykologen Monica Fahrman är förmågan att kunna tyda andras ansiktsuttryck en 
förutsättning för att människan ska kunna vara empatisk. I slutet av 1800-talet forskade Charles 
Darwin kring människans olika ansiktsuttryck och fann att det fanns likheter i ansiktsuttryck hos 
människor i olika kulturer. Utifrån detta hävdade Darwin att våra ansiktsuttryck är medfödda och 
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att människan redan i spädbarnsåldern kan känna igen och förstå olika ansiktsuttryck (Fahrman, 
1996).  
 
Hoffman hävdar att mycket tyder på att människan har en medfödd förmåga att reagera 
känslomässigt på andra människor. Redan vid första levnadsdagen kan spädbarnet reagera på sätt 
som är av empatisk natur. Han hänvisar här till studier av spädbarn då de reagerat på andra barns 
gråt genom att själv börja gråta. Denna reaktion kallas, precis som vi nämnt tidigare i Davis 
modell, primär cirkulär reaktion (Holm, 2001). Även psykologen Karin Edenhammar menar att 
empati är medfött men att utvecklingen av den förmågan är beroende av andra människor.  
 

Det verkar som att förmågan att utveckla inlevelse är medfödd. Barnet föds med förutsättningar 
för empati men den utvecklas inte automatiskt utan först i samspel med andra människor 
(Edenhammar, 1992, s. 25). 

 

1.6 Hoffmans modell för barnets empatiutveckling 
Barnets empatiska utveckling går igenom olika faser och Hoffman har delat in denna utveckling i 
fyra olika stadier:    
 

1. Global empati: Detta är det första tecknet på empati hos barnet och det kan iakttas under 
det första levnadsåret. Ett exempel på denna globala empati är just att spädbarn börjar 
gråta som reaktion på andra barns gråt. 

 
2. Egocentrisk empati: Denna empati blir synlig när barnen är mellan 12 och 18 månader 

gamla. Här börjar de kunna skilja mellan sig själva och andra och reagerar med obehag 
på andras negativa upplevelser. Denna typ av empati kan märkas i form av att barnet 
försöker trösta på det sätt de själva tycker om att bli tröstade. 

 
3. Empati för andras känslor: Denna del av empatiutvecklingen börjar när barnen är mellan 

två och tre år och kan pågå till skolåldern. Under detta stadium i empatiutvecklingen 
växer det fram en medvetenhet hos barnet om andras känslor och reaktionerna på dessa 
känslor börjar bli mer och mer icke-egocentriska. Barnen utvecklar under dessa år en 
förmåga att kunna skilja mellan allt fler olika känslor. 

 
4. Empati för en annan persons generella tillstånd: En del barn utvecklar i slutet av 

barndomen eller i tonåren en vidare syn på andra människors känsloupplevelser och i sina 
reaktioner gentemot dessa tar de hänsyn till andras totala situation. Detta kan uttryckas 
genom att barnet reagerar starkare om det till exempel vet att den andra personen i 
allmänhet har det väldigt svårt (Evenshaug & Hallen, 1992). 

 

1.7 Vikten av den goda relationen mellan barn och föräldrar 
Inom empatiforskningen finns det en enighet om att barns empatiska utveckling är starkt kopplad 
till vilken relation barnet har till sina föräldrar. Fahrman skriver att många forskare anser att 
barnet måste lära sig empati i det tidiga samspelet med föräldrarna och att barnet inte kan tillägna 
sig det senare (Fahrman, 1996). Hur barnet blir bemött av sina föräldrar och sin omgivning är 
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avgörande för om någon empatiutveckling ska kunna ske (Sylvander, 1992). Eftersom detta är en 
så betydelsefull del kommer vi här lyfta fram vad litteraturen säger om vad som är viktigt i 
föräldrars bemötande gentemot sina barn. 
 
Psykoanalytikern Heinz Kohut uttrycker i sin bok Att bygga upp självet barnets totala beroende 
av en empatisk omgivning.  
 

För att ett barn skall kunna överleva psykiskt måste det födas in i en empatisk-känslig mänsklig 
omgivning (av självobjekt), på samma sätt som det måste födas in i en atmosfär som innehåller 
en optimal mängd syre om det ska kunna överleva i fysisk mening. Och barnets gryende själv 
”väntar sig” – för att använda en term som är otillåtet antropomorfisk men tillräckligt 
uttrycksfull – en empatisk omgivning som står i samklang med dess psykiska behov och 
önskningar med samma tveklösa visshet som den nyföddas andningsorgan kan sägas ”vänta sig” 
att det finns syre i den omgivande atmosfären. (Kohut, 1986, s. 88) 

 
Barnets beroende av en empatisk omgivning är något som även Winnicott trycker på i sin 
forskning. Han har inom den psykodynamiska teorin infört det allmänt vedertagna begreppet the 
good-enough-mother. Detta begrepp innebär att det är av avgörande betydelse för barnets 
empatiska utveckling att modern är tillräckligt bra, det vill säga att modern kan läsa av barnets 
tillstånd på ett korrekt sätt och genom det kunna bemöta barnets olika behov. Winnicott menar 
att om barnet inte får uppleva en empatisk miljö och inte får sina behov tillfredsställda kan det 
leda till störningar i identitetsutvecklingen (Møhl & Schack, 1997). 
 
När det gäller relationen mellan barnet och föräldrarna har det inom forskningen konstaterats att 
det finns ett samband mellan barnets empati och den omsorg och kärlek som föräldrarna visat. 
Det har visat sig att barn som har ett tryggt förhållande till sina föräldrar är ofta mer empatiska 
än barn som saknar den tryggheten (Evenshaug & Hallen, 1992). Farhman säger i sin bok Barns 
känslomässiga utveckling (1996) att barn som har blivit bemötta kärleksfullt av sina föräldrar har 
därmed fått med sig de känslomässiga förutsättningarna för att själva vara empatiska. Fahrman 
nämner även att vissa uppfostringssätt ökar barns empatiska beteenden. Hon menar att när 
föräldrarna tillrättavisar barnet om det gör något felaktigt mot någon annan så är det viktig att 
förklara för barnet varför det var fel att göra så. Att resonera och förklara som 
uppfostringsmodell har visat sig öka barnets lust att hjälpa andra. Om föräldrarna däremot 
bestraffar sina barn utan att förklara för dem varför det de gjort var fel har det en motsatt verkan.  
 

1. 8 Hur uttrycker sig ett empatiskt beteende hos barnet? 

1.8.1 Känslosmitta 
Psykologerna Marianne Brodin och Ingrid Hylander menar att en förutsättning för ett empatiskt 
beteende är att kunna smittas av andras känslor. Yngre barn har väldigt lätt för att smittas av vad 
någon annan känner. Om de ser att någon annan till exempel är ledsen kan de påverkas på ett 
sådant sätt att de själva blir ledsna och börjar gråta. När barnen blir äldre utvecklar de ett skydd 
mot denna känslosmitta och detta skydd gör att de kan tänka sig in hur det känns för andra utan 
att själva överväldigas av känsloupplevelsen (Brodin & Hylander, 2002). 
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När de egna känslorna blir begripliga och hanterbara får man också lättare att dela andras 
känslor. Nu gråter inte barnet när kamraten gråter, men ser bekymrat och oroligt ut. Ofta söker 
de en vuxen med blicken, pekar på det ledsna barnet eller kommenterar med ord (Brodin & 
Hylander, 2002, s. 104).   

1.8.2 Trösta 
Nära känslosmitta ligger stadiet att trösta. Skillnaden är att här leder känslosmittan till ett 
handlande. Enligt socionomen Jenny Gren är ett av de tidigaste tecknen på empatiskt beteende 
att små barn försöker trösta någon annan som är ledsen. Den tröst som barnet ger uttrycks ofta på 
det sätt som de själva upplever som tröstande. Små barn kan exempelvis trösta ett gråtande barn 
genom att ta ut sin egen napp ur munnen och ge den till det gråtande barnet (Gren, 1998). Brodin 
och Hylander menar att det ger en stor tillfredsställelse för barnet att kunna trösta någon annan. 
Ett barn som lyckas göra någon annan glad igen känner stolthet och barnets självkänsla stärks. 
De menar även att de små barnens tröstande beteende troligen inte är grundat i medvetet 
reflekterande. Eftersom små barn lätt smittas av andras känslor kan det vara så att barnen inte 
klarar av att någon annan till exempel är ledsen. Barnet försöker då få slut på det egna obehaget 
genom att trösta den andra (Brodin & Hylander, 2002). Även Holm (2001) delar detta synsätt. 
Hon menar även att när vuxna får höra om detta egoistiska tröstande blir de ibland besvikna över 
att de små barnens empatiutveckling inte kommit så långt. Men Holm betonar att detta är ett 
tecken på att empatiutvecklingen är i full gång.  

1.8.3 Rolltagande 
Ett empatiskt beteende kan även uttrycka sig i form av rolltagande. Förmågan att kunna ta andras 
roller innebär att kunna sätta sig in i någon annans situation och kunna förstå den personens 
tankar och känslor. Denna förmåga är en förutsättning för att kunna utveckla ett moget socialt 
beteende (Evenshaug & Hallen, 1992). Att kunna ta andras roller kräver en viss empatisk 
förmåga. Barnet måste ha en förtrogenhet med de egna känslorna och även kunna bortse från sig 
själv för att kunna se saker ur någon annans synvinkel (Fahrman, 1996). 
 
Piaget hävdar att denna rolltagande förmåga inte kan utvecklas förrän efter förskoleåldern. Han 
menar att barn i förskoleåldern inte kan ta andras roller på grund av deras egocentriska 
perspektiv. Inom senare forskning har det däremot kommit fram invändningar mot Piagets 
teorier om detta. I den senare forskningen anses utvecklingen av den rolltagande förmågan vara 
en process som börjar mycket tidigare än vad Piaget hävdat (Evenshaug & Hallen, 1992).  

1.8.4 Brister i den empatiska förmågan 
Psykoterapeuten och psykoanalytikern Marta H Cullberg skriver i boken Empati. Känna, förstå 
och växa (1992) att empatin är grundläggande för mänskliga relationer. För att vi ska kunna 
fungera tillsammans krävs det en förmåga att kunna förstå och leva sig in i andras reaktioner. 
Cullberg menar att empatin hindrar oss från att agera på ett sätt som är negativt för andra. ”Vårt 
empatiska inkännande med andra människor är en av de viktigaste bromsarna mot destruktiva 
handlingar.” (Cullberg, 1992, s. 37). 
 
I skolåldern börjar barnen umgås mer och mer med kamrater och i den gemenskapen blir det 
tydligt att de måste kunna anpassa sig till andra och ta hänsyn till andras behov (Sylvander, 
1992). Det märks ofta i leken om barn har brister i den empatiska förmågan. Det kan uttrycka sig 
genom att de ofta hamnar i konflikt med andra på grund av svårigheter med att kunna läsa av 
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andras signaler och tyda deras känslouttryck. Det kan även märkas genom att barnen vill 
bestämma över andra när de leker och har svårt att ta hänsyn till andras tankar och känslor 
(Brodin & Hylander, 2002).  
 

1.9 Empati i skolans vardag 
Det finns inte mycket skrivet eller forskat kring hur pedagoger kan hjälpa barn att utveckla 
empati, men vi kommer här att ta upp några viktiga saker för pedagoger att tänka på i det 
vardagliga mötet med barnen. Som vi skrev i inledningen av bakgrunden så är skolan ansvarig 
för att barnen ska kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och att de också 
handlar med andras bästa i åtanke. Fahrman lyfter fram empatins betydelse i skolans verksamhet, 
inte minst i mobbningssituationer. 
 

Om man verkligen kan känna in hur det är för den som utsätts för våld, är man inte lika benägen 
att själv använda sig av våld. I många mobbningssituationer har det visat sig att mobbaren saknar 
empati med offret, dvs. han saknar förmågan att sätta sig in i hur det känns att bli slagen, 
förödmjukad eller trakasserad. Medkänslan saknas (Fahrman, 1996, s. 78).   

 
Bodil Weirsøe är pedagog och forskare i empatisk kommunikation och hon menar att empati är 
en viktig del av skolans vardag. Det finns dock vissa hinder för att det ska kunna ske. Hon 
nämner att vuxna måste ha tid och möjlighet att kunna uppmärksamma vad som händer på 
skolan och i klassrummet. En förutsättning för detta är små barngrupper och tillräckligt med 
personal. Men trots dessa hinder betonar Weirsøe att det måste ges tid till empati i skolan.  
”Empati kan inte skjutas upp till fredag när personalen är fulltalig. Empati måste ske i varje 
stund som det behövs” (Weirsøe, 2004, s. 90). 
 
Ett sätt att träna barnen i att kunna ta andras perspektiv och tänka sig in i andras situation är 
genom rollekar. Barnet får även lära sig se på sin egen situation utifrån. När barnen tänker sig in 
i andras situation och andras upplevelser medför det att de lär sig ta hand om varandra och att 
visa varandra omsorg (Askland & Sataøen, 2003).  
  
I bemötandet med barnen är det viktigt att uppmuntra ett empatiskt beteende. Psykologen Magne 
Raundalen menar att det är mer effektivt att öka ett empatiskt och hjälpsamt beteende genom 
belöning än genom straff. Han visar på två olika studier där syftet var att öka barns hjälpsamhet 
och generositet. I den ena studien instruerades förskollärare att särskilt uppmärksamma barns 
hjälpsamma beteende. Resultatet av detta blev en ökning av barnens tendenser att hjälpa 
varandra. I den andra studien berömdes barnen varje gång de gav bort en del av sina vinster i 
olika spel. Resultatet blev att barnen delade med sig ännu mer nästa gång de spelade, vilket 
skedde även om den som gav beröm inte var i närheten. Nästa steg i experimentet var att om 
barnen inte delade med sig av vinsten så fick de böta. Detta resulterade i att barnen gav bort en 
del av sin vinst men så fort straffet togs bort slutade barnen att dela med sig. I de båda studierna 
kunde det observeras att belöning ökar barnens hjälpsamhet och generositet. Raundalen menar 
att genom att uppmärksamma och ge positiv förstärkning främjas barnens empatiutveckling 
(Raundalen, 1997). 
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I skolan är det viktigt att barnen får möjlighet att bli förtrogna med sina känslor. Brodin och 
Hylander anser att förtrogenhet med de egna känslorna är en förutsättning för empati. De menar 
att grunden för en empatisk förmåga är att kunna uppfatta och känna hur det känns för någon 
annan, och för att kunna göra det behövs även en kännedom om de egna känslorna. Barnen får 
denna kännedom genom att känslorna blir igenkända och bekräftade av andra. Men Brodin och 
Hylander trycker även på att de vuxna inte ska värdera barnens känslor. Barnen har rätt att känna 
alla känslor, det finns inga känslor som är rätt eller fel. Detta innebär dock inte att alla beteenden 
som orsakas av känslan ska accepteras (Brodin & Hylander, 2002). 
 
Även Gren anser att barnet behöver få sina känslor och upplevelser bekräftade av vuxna i skolan. 
Barnen är i behov av att känna sig förstådda och att bli bemötta med empati. Gren menar att en 
förutsättning för att som vuxen kunna bemöta barnen med empati är att kunna gå utanför sin 
egen värderingsram. Detta för att de egna värderingarna inte ska komma ivägen för empatin. Den 
vuxne måste kunna se situationen ur barnets synvinkel (Gren 1998). Om detta talar även Kinge, 
som menar att empati i skolans verksamhet handlar om: 
 

…att vi som professionella försöker förstå barnets motiv för sitt beteende, vad som är 
handlingens och beteendets underliggande budskap, vad barnet omedvetet vill signalera och 
kommunicera, och hur vi kommunicerar denna förståelse tillbaka till barnet. (Kinge, 2000, s. 53) 

 
Som vi tidigare har nämnt läggs grunden för barnets empatiutveckling i det tidiga samspelet 
mellan barnet och föräldrarna. Fahrman (1996) menar att om inte barnet bemöts med empati av 
sina föräldrar så blir den empatiska utvecklingen lidande. Men hon poängterar att andra 
förebilder som barnet har i sin närhet också kan främja empatiutvecklingen. Detta håller även 
Kinge (2000) med om. Hon menar att även om ett barn inte blivit bemött empatiskt under sin 
uppväxt kan nya erfarenheter kompensera det barnet inte fått med sig tidigare.  
 
Sylvander (1992) trycker på att det även är viktigt för barnets empatiutveckling att vuxna är 
förebilder genom att de har ett empatiskt förhållningssätt gentemot varandra. Men hon betonar 
att vuxna har också ett ansvar för att hjälpa barnen att leva sig in i andra människor och ge 
barnen kunskaper om andras känslor. Det handlar om att ge barnen både en känslomässig och en 
intellektuell förståelse för hur andra har det. Allt detta måste förmedlas på ett sätt som är 
anpassat till barnens nivå och kopplat till deras verklighet.     
 
 



 

12  

2. Syfte 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur skolan kan hjälpa elever att utveckla empati. 
 
För att få svar på detta ställde vi följande forskningsfrågor: 

- Vad har pedagoger för bild av vad empati är? 
- Hur märker pedagogerna om barn har empati? 

 
 

3. Metod 
Vårt syfte med uppsatsen är att studera hur skolan kan hjälpa elever att utveckla empati och för 
att uppnå det syftet intervjuade vi ett antal lärare vid den skola där vår verksamhetsförlagda 
utbildning ägde rum. Vår avsikt med intervjuerna var att vi ville ta del av lärares erfarenheter 
kring området.  
 

3.1 Metodval 
Den metod vi har valt att tillämpa är en kvalitativ metod. Vi kom fram till att denna metod var 
den mest lämpliga att använda för att uppnå syftet med vårt arbete. ”Kvalitativa undersökningar 
karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp 
individer” (Hartman, 1998, s. 273). 
 
Den kvalitativa metodens huvudsakliga syfte är att få en djupare förståelse av det aktuella 
problemet och genom det få en helhetsbild av det sammanhang där problemet finns. Denna 
förståelse nås genom att den insamlade informationen tolkas och bearbetas. Inhämtandet av 
information kan ske på olika sätt men det som karaktäriserar den kvalitativa metoden är närheten 
till undersökningsgruppen, en jag-du-relation mellan forskaren och den som undersöks (Holme 
& Solvang, 1997). 
 
Som vi nämnde ovan har vi valt att inhämta information till vårt arbete genom kvalitativa 
intervjuer. Dessa kallas även djupintervjuer. Principen med dessa är att varje fråga bearbetas tills 
det inte går att komma längre (Svenning, 2000). I boken Kvalitativa studier i teori och praktik 
(1996) skriver Starrin och Renck att sådana intervjuer inte styrs av färdigformulerade frågor. 
Grundtanken är att det utifrån de svar som undersökningspersonen ger utvecklas följdfrågor och 
nya frågor. Intervjun kan liknas vid att vara en vägledd konversation där intervjuaren genom 
samspelet med undersökningspersonen är en medskapare till resultatet (Starrin & Renck, 1996). 
 
Styrkan i den kvalitativa metoden är att den ger en ökad förståelse för sociala processer och hur 
människan upplever och ser på sin omgivning. Möjligheten till denna ökade och djupare 
förståelse kommer av, precis som vi nämnt tidigare, att kvalitativa undersökningar och intervjuer 
inte begränsas av färdigformulerade frågor. Detta medför att det hela tiden finns möjligheter till 
nya insikter och en bättre och djupare förståelse. När det gäller vårt arbete fann vi stora fördelar 
med att använda denna metod. Genom att vi i intervjusituationen kunde ställa följdfrågor och 
inte var begränsade av ett styrt manus var det möjligt för oss att få en djupare förståelse. 
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Svagheten med den kvalitativa metoden är att undersökningen ofta är koncentrerad till ett 
begränsat område. Det är svårt att genomföra mer omfattande kvalitativa undersökningar 
eftersom det krävs stora resurser och medför svårigheter att kunna överblicka den insamlade 
informationen (Holme & Solvang, 1997).  
 

3.2 Urval av undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen bestod av nio pedagoger som arbetade på den skola där vår 
verksamhetsförlagda utbildning ägde rum. Vid urvalet av intervjupersoner försökte vi få en så 
stor spridning som möjligt utifrån yrkeskategori, kön och antal verksamma år inom skolväsendet. 
Däremot har vi inte lyft fram dessa aspekter i redovisningen av resultatet utan det som 
intresserade oss var att få ta del av så olika erfarenheter som möjligt. Vid den aktuella skolan 
fanns det 24 anställda pedagoger och av dessa intervjuade vi fyra fritidspedagoger, fyra 
grundskollärare och en specialpedagog. Sex av dessa var kvinnor och tre var män. Det var stor 
spridning på hur länge de hade arbetat inom skolan, de hade mellan tre och ett halvt år och 
trettioåtta års erfarenhet. 
    

3.3 Genomförande av undersökningen 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning informerade vi personalen, som arbetade på en av 
skolans två avdelningar, om vårt arbete. Vid samma tillfälle satte vi upp en bokningslista där 
pedagogerna kunde boka en intervjutid som passade dem. För att få en variation i 
undersökningsgruppen utifrån de kriterier vi nämnde ovan frågade vi även vissa pedagoger från 
den andra avdelningen om de ville medverka.  
 
Intervjuerna genomförde vi i ett grupprum och ett klassrum där vi kunde sitta ostört och samtala. 
Trost nämner att det vid intervjutillfället är viktigt att den intervjuade känner sig trygg i miljön. 
Det ska inte finnas några åskådare utan miljön ska vara så ostörd som möjligt (Trost, 2005). Vid 
intervjutillfällena utgick vi från fyra frågor (se bilaga) som blev en grund för vad samtalet 
kretsade kring. Dessa frågor var ett slags stolpmanus innehållande de viktigaste punkterna vi 
ville ta upp. För att dokumentera intervjuerna använde vi oss av en bandspelare. Vi satt båda två 
med som aktiva intervjuare, men vi hade bestämt i förväg vem av oss som skulle leda samtalet. 
Något som enligt Trost (2005) är viktigt att tänka på som intervjuare är att aldrig avbryta den 
som intervjuas. Detta tänkte vi på vid våra intervjuer och vi gav pedagogerna tid att svara på 
frågorna. Hur lång tid intervjuerna tog varierade mellan allt från femton till fyrtiofem minuter.  
 

3.4 Analysmetod 
För att sedan kunna analysera vårt insamlade material skrev vi ner varje intervju. I alla intervjuer 
skrev vi ner ordagrant allt som sades, både av undersökningspersonen och av oss som 
intervjuare. Vi var noga med att alla intervjuer skrevs ner på samma sätt så att vi senare lätt 
kunde jämföra dem med varandra. Efter att vi strukturerat vårt material gick vi vidare till själva 
analysen. I boken Kvalitativ metod och vetenskapsteori (1994) beskriver Alexandersson en 
analysmodell för kvalitativa intervjuer som vi fann vara mest lämplig till vårt arbete. Modellen är 
indelad i fyra faser: 
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1. Syftet med den första fasen är att bekanta sig med och få ett helhetsintryck av det 
insamlade materialet. Det handlar om att läsa igenom materialet och söka efter att nå 
insikt om vad som sägs i intervjuerna. 

 
2. Fas två handlar om att lokalisera likheter och skillnader mellan intervjuerna. 

 
3. I den tredje fasen kategoriseras utsagorna i olika teman utifrån syftet med intervjuerna.  

 
4. Den fjärde fasen, vilken vi valde att inte använda oss av, går ut på att studera den 

underliggande strukturen inom de olika teman. Här analyseras hur utsagorna förhåller sig 
till varandra och de kan även rangordnas utifrån olika kriterier (Alexandersson, 1994). 

 
Vid tolkningen av det analyserade materialet har vi utgått ifrån en tolknings- och 
förståelseprocess som Ödman beskriver i sin bok Tolkning förståelse vetande (2004). Han menar 
att det i tolkningen är viktigt att utgå ifrån både helheten och delarna. För att förstå delarna 
behövs helheten och för att förstå helheten behövs delarna. ”Det råder ett ömsesidigt 
beroendeförhållande mellan del och helhet” (Ödman, 2004, s. 78). I vårt fall symboliserar 
delarna de teman som vi kommer lyfta fram resultatet och helheten symboliserar bakgrunden, det 
vill säga den kunskap och den forskning vi tagit del av kring detta ämne. För att vi ska kunna 
tolka resultatet av vårt arbete måste vi ställa vårt intervjumaterial i relation till bakgrunden och 
ställa bakgrunden i relation till intervjumaterialet. 
 
 

4. Resultat 
Vi har valt att redovisa resultatet av våra kvalitativa intervjuer genom att utifrån syftet – hur 
skolan kan hjälpa elever att utveckla empati – kategorisera det analyserade materialet i tre teman: 
  

- Pedagogernas syn på empati 
- Hur märker pedagogerna om barnen har empati? 
- Hur kan skolan hjälpa barn att utveckla empati? 

 
Under varje tema redovisar vi pedagogernas reflektioner, erfarenheter och de tankar och åsikter 
som kom fram vid intervjutillfällena. Vi har redovisat likheter och skillnader i pedagogernas 
utsagor och även lyft fram några citat ur dessa. 
 

4.1 Pedagogernas syn på empati 

4.1.1 Likheter 
Det fanns stora likheter i vad pedagogerna ansåg att empati är. De flesta av pedagogerna var 
eniga om att empati är förmågan att kunna sätta sig in i hur det känns för någon annan och även 
förmågan att kunna läsa av vilka känslor den andra personen har. Två av pedagogerna nämnde 
ordet medkänsla i sina definitioner om vad empati är. En pedagog lyfte också fram att empati 
handlar om en djupare förståelse av vad någon annan upplever:  

Man känner att en kompis är ledsen utan att den gråter eller säger ”Jag är ledsen”. 
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4.1.2 Skillnader  
Det fanns vissa skillnader i pedagogernas utsagor kring detta ämne. En av dem lyfte fram att 
empati handlar om att sätta fokus på andra:  

Att kunna gå utanför sig själv och verkligen tänka på någon annan.  
 

En annan pedagog nämnde att empati är något som man redan i sin barndom får med sig från 
föräldrarna. En pedagog tyckte att empati har att göra med hur man uppfattar sig själv:  

Vem är jag? Hur vill jag vara? 
  

I två av intervjuerna inkluderades det egna agerandet i begreppet empati. Den ena pedagogen 
menade att empati även är en förståelse för att det egna handlandet kan påverka hur andra 
känner. Den andra pedagogen menade att empati också är att kunna handla utifrån hur man 
uppfattar att en annan person känner sig:  

Att vara lyhörd för hur andra människor mår och att du agerar efter det. 
 

4.2 Hur märker pedagogerna om barnen har empati? 

4.2.1 Likheter 
När det gäller frågan om hur vi som pedagoger kan se om barnen har empati fanns det inte något 
svar som de flesta pedagoger var eniga om, utan utsagorna skilde sig åt ganska mycket. Men vi 
kunde ändå se vissa likheter i intervjuerna. 
 
Två pedagoger menade att empati kan visa sig genom att barnen blir rörda eller illa berörda till 
exempel av att bevittna en händelse eller att se en film. Det kan uttrycka sig i form av att ett barn 
börjar gråta när det tycker synd om någon annan. Några andra tankar som kom fram i 
intervjuerna var att en empatisk förmåga kan uttryckas genom att barnet till exempel 
uppmärksammar om någon sårar någon annan och att barnet då försöker få denne att förstå att 
det den gjorde sårade den andra. En av pedagogerna sa:  

Det märks också genom att barnen reagerar när någon blir illa behandlad och till 
exempel säger ”men hur tror ni att det känns för henne?”.  
 

Två av pedagogerna ansåg att en empatisk förmåga inte alltid uttryck i ord utan att den också 
syns på kroppsspråket:  

Empatisk förmåga är inte bara vad man säger utan det är även kroppsspråket och allt 
det osagda.   

 
Flera av pedagogerna uttryckte att barn som behöver utveckla empati sällan reagerar när det hänt 
något utan visar att de helt enkelt inte bryr sig.  

Om de inte har denna medkänsla kan det visa sig genom att de är lite kalla och inte bryr 
sig om det hänt något.  
 

Två pedagoger tyckte att skadeglädje är ett tecken på att barn behöver utveckla sin empatiska 
förmåga. Ett exempel på denna skadeglädje kunde, enligt dem, vara att ett barn flinar eller 
skrattar åt någon när den gör sig illa. Några pedagoger nämnde också att ett annat tecken kan 
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vara att barnen är väldigt självkoncentrerade och hela tiden bereder plats för sig själv. En av dem 
uttryckte det som följande:  

Vissa ser bara sin egen ”bubbla” och skulle aldrig reflektera över hur någon annan 
reagerar. Allt sker efter deras vilja hela tiden. De ser inte mer än sig själv.   

4.2.2 Skillnader 
De enda skillnaderna vi kunde se i pedagogernas utsagor när det gäller denna kategori handlade 
om hur det uttrycker sig att barn har en välutvecklad empatisk förmåga. En pedagog menade att 
empati bland annat kommer i uttryck genom ett hjälpande beteende. Pedagogen tyckte att man 
kan se detta tydligt i klassrumssituationen om man ser på vilket sätt eleverna hjälper varandra 
med skolarbetet.  

Gör eleverna det för att förlöjliga den andra och förhöja sig själv eller gör de det på ett 
omtänksamt och hjälpsamt sätt?  
 

Samma pedagog ansåg också att den som har en välutvecklad empatisk förmåga oftast är väldigt 
verbal. Att det inte är den tysta som är den empatiska utan att det oftast är den som är glad och 
pratar mycket. En annan pedagog tyckte att man tydligt kan se i konfliktsituationer om barnen 
har empati:  

Man märker det oftast när man reder ut konflikter. Barn som har lättare att sätta sig in i 
hur andra känner det har oftast lättare att lyssna på vad den andre var med om. Den har 
den här förmågan att i en konflikt kunna förstå att någon upplevt saker på ett annat sätt. 
  

En pedagog tyckte att empatin egentligen inte utvecklas förrän på högstdiet. Men en annan 
pedagog ansåg däremot att alla barn har det i sig, vissa bara döljer det mer eller mindre bra:  

Skrapar man lite på ytan så nog finns det där. 
 

4.3 Hur kan skolan hjälpa barn att utveckla empati? 

4.3.1 Likheter 
De flesta pedagoger var eniga om att det är viktigt att försöka få barnen att tänka till när de gjort 
något fel. Att försöka sätta dem in i hur det känns för den andra:  

Hur tror du att det känns? Hur skulle det kännas om någon gjorde så mot dig?  
 

Några av pedagogerna berättade att de använder sig av ett material som heter Livsviktigt för att 
arbeta med detta:  

Vi arbetar med ett material som heter Livsviktigt och då pratar vi mycket om känslor och 
barnen får känna efter och berätta och lär sig beskriva hur det känns.  
 

Dessutom nämnde en annan pedagog att för att träna på just detta har de arbetat med materialet 
Tillsammans.  
 
Två pedagoger nämnde även att när det handlar om konflikter är det viktigt att som vuxen ta tag i 
situationerna direkt och inte bara gå förbi dem. Flera pedagoger tyckte att det var väldigt viktigt 
att arbeta med att barnen fungerar bra i grupp och att det blir en bra sammanhållning:  

Har du en grupp som fungerar tillsammans då tänker de på varandra.  
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Två av pedagogerna ansåg att empati är något man arbetar med dagligen:  
Att arbeta med barns empatiutveckling är vardagsliv. Det händer saker varenda gång 
man är rastvakt.  

4.3.2 Skillnader 
Det fanns stora likheter i pedagogernas utsagor men de hade även en hel del olika tankar kring 
vad skolan kan göra för att hjälpa barnen att utveckla empati. En pedagog ansåg att arbetet med 
empati bör starta redan i småbarnsåldern i hemmet:  

Empati måste man börja jobba med redan när barnen är små. Att man inte accepterar 
att små barn till exempel knuffas fastän de bara är tre år och man kan tycka att de inte 
förstår bättre. Det är viktigt att man redan då lär dem att ”Ser du, han blir ledsen om du 
knuffas” och tar ner det på en nivå som passar dem.  
 

Samma pedagog menade även att i konfliktlösningssituationer får barnen mycket träning i att ta 
andras perspektiv:  

Att låta barnen själva komma på en lösning och reda ut konflikten tillsammans. Att 
kunna prata med den man är ovän med eller den man gjort ledsen så att man får se själv 
hur ledsen den är. Att det får kännas lite jobbigt och svårt och att man får säga förlåt 
och att man får ett förlåt.  
 

Pedagogen tyckte även att ett bra sätt att arbeta med barns empatiutveckling är att jobba mycket 
med omvärlden, att tänka på de som bor i fattiga länder och prata om hur man har det där. En 
annan pedagog tryckte på vikten av att barnen ska få känna det de känner men att de inte får 
agera hur som helst:  

Jag försöker även säga att alla känslor är okej. Man har lov att bli arg, att vara ledsen 
och avundsjuk. Sen är det ju bara fråga om hur man hanterar det.  
 

En pedagog menade att i bemötandet med barnen så är det viktigt att de känner att man är 
empatisk själv. En annan pedagog ansåg att ett sätt att hjälpa barnen utveckla empati är att vara 
en bra förebild själv:  

Att försöka visa vad som är rätt och fel. Att vara en förebild och medmänniska och 
försöka lära barnen den vägen. 

 
 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen jämför vi vårt framanalyserade material med den tidigare forskning vi tagit 
upp i bakgrunden. 
 
Empati är ett begrepp som är svårt att definiera i några få ord. Det innefattar så mycket och 
gränserna till närbesläktade ord, som till exempel sympati, kan vara otydliga. Därför var det 
väldigt intressant att fråga pedagogerna om vad de anser att ordet empati betyder. När man tittar 
på pedagogernas svar var för sig och jämför dessa med hur forskningen definierar empati, så blir 
det tydligt att det enskilda svaret kan ge en ganska smal bild av begreppet empati. Men väver 
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man samman pedagogernas olika definitioner så tycker vi att bilden genast blir mycket mer 
överensstämmande med forskningens bild. Den bild vi får av pedagogernas sammanvävda svar 
är att empati betyder: 
 

- medkänsla, 
- förmågan att kunna sätta sig in i hur det känns för någon annan, 
- förmågan att kunna läsa av vilka känslor en annan person har, 
- att kunna bortse från sitt eget och verkligen tänka på någon annan, 
- att förstå att det egna handlandet kan påverka hur andra känner, 
- att vara lyhörd och kunna handla utifrån hur man uppfattar att någon annan känner 

sig. 
 
Holm menar att det finns många synsätt inom forskningen på vad empatibegreppet innefattar. De 
fem vanligaste indelningarna är känslomässiga reaktioner på vad någon annan känner, 
intellektuellt rolltagande, förmågan att kunna förutsäga andras reaktioner, förmågan att uppfatta 
och/eller bemöta en annan människas känslor i en viss situation och att empati kan ses som ett 
personlighetsdrag (Holm, 2001). Vi menar att den bild vi fick av begreppet genom intervjuerna 
stämmer väl överens med de indelningar som Holm nämner. Den enda del som inte kom upp i de 
intervjuade pedagogernas definition var synen på empati som ett personlighetsdrag. Flera 
pedagoger nämnde att empati innebär att ha medkänsla. Detta är något som även Askland och 
Sataøen menar ingår i empatibegreppet (Askland & Sataøen, 2003).  
 
För att skolan ska kunna hjälpa barn att utveckla empati anser vi att det är viktigt att vi som 
pedagoger ser hur empati uttrycker sig hos barn. Det är då vi kan se vilka barn som har brister i 
sin empatiska förmåga och behöver stimuleras i sin empatiutveckling. Brodin och Hylander 
menar att känslosmitta är ett av de tidigaste tecknen på empati. Detta kan komma i uttryck 
genom att barnen påverkas så starkt av att någon annans känsla så att de smittas av den och att 
det till slut blir deras egen känsla. Detta förekommer mest bland yngre barn, när barnen blir äldre 
lär de sig att tänka sig in i olika situationer utan att själv ta över känslan (Brodin & Hylander, 
2002). De pedagoger som vi intervjuade arbetade mest med lite äldre barn. I intervjuerna kom 
det fram att ett uttryck för empati kan vara att barn blir rörda eller illa berörda av att bevittna en 
händelse eller att se en film eller att de börjar gråta när det tycker synd om någon annan. Vi ser 
detta som ett senare stadium av känslosmitta där barnen har börjat utveckla ett skydd mot att ta 
över andras känslor.  
 
När vi fördjupat oss i vad forskningen säger om hur empati uttrycks hos barn så har vi vid ett 
flertal tillfällen mött orden altruistiskt beteende, det vill säga osjälviskt och hjälpsamt beteende. 
Enligt Hoffman är empati en huvudmekanism i ett sådant beteende och Batson menar att det inte 
räcker att bara ha medkänsla utan det måste leda till ett altruistiskt beteende (Holm, 2001). I 
Davis organisatoriska modell visar han på att hjälpande beteende är en effekt av empati (Davis, 
1996). Det var bara en pedagog som nämnde ordet hjälpa när det handlar om hur empati 
uttrycker sig hos barnen. Däremot anser vi att vi kan tolka in detta med hjälpsamt beteende även 
i andra pedagogers utsagor. Flera tog upp just detta med att empati också innebär att agera 
utifrån hur andra känner sig.   
 



 

19  

En situation som visar tydligt om barn har eller inte har empati är när de hamnar i konflikter. 
Detta uppmärksammas både i vår undersökning och i den forskning vi har tagit del av. I 
intervjuerna kom det fram att barn som har empati oftast är bra på att lösa konflikter. Dessa barn 
kan lyssna på andra, kan sätta sig in i andras perspektiv och kan förstå att andra kan uppleva 
saker på ett annat sätt. I bakgrunden tar vi upp detta ur en annan synvinkel. Brodin och Hylander 
(2002) menar att barnen hamnar ofta i konflikter om de saknar dessa egenskaper och det är ett 
tydligt tecken på att de har brister i den empatiska förmågan. Vi håller med om detta för vi tror 
att om ett barn kan leva sig in i andras situationer och förstå hur de upplever saker, då fungerar 
barnet bättre tillsammans med andra, vilket medför att vissa konfliktsituationer kan undvikas. I 
intervjuerna nämndes att om barn har brister i den empatiska förmågan kan det uttryckas genom 
att de flinar eller skrattar åt någon när den gör sig illa. Detta tycker vi stämmer bra överens med 
det Cullberg (1992) säger, om att empatin är det som hindrar oss från att agera på ett sätt som är 
negativt för andra.     
 
Vårt syfte med detta arbete var, precis som vi har beskrivit tidigare, att studera hur skolan kan 
hjälpa elever att utveckla empati. Vid intervjuerna med pedagogerna kom det fram att de flesta 
tyckte det var viktigt att försöka få barnen att tänka till när de gjort något fel mot någon och få 
dem att fundera på hur det känns för den andra. De ansåg det var ett bra sätt att hjälpa barnen att 
utveckla empati. Brodin och Hylander (2002) menar att detta med att leva sig in i andras 
situation och känslor är grunden för en empatisk förmåga. En pedagog påpekade att det är väldigt 
viktigt att börja med detta redan när barnen är små och då handlar det mycket om att förklara för 
barnet vilka konsekvenser dess handlade har för den andra. Detta stämmer väl överens med 
Fahrmans uppfostringsmodell som vi nämnde i bakgrunden. Hon menar att om den vuxne 
förklarar och resonerar med barnet ökar barnets lust att hjälpa andra (Fahrman, 1996). Några 
pedagoger menade också att det är viktigt att direkt ta tag i konfliktsituationerna eller andra saker 
som händer. Detta finner vi stöd för i den litteratur vi behandlat i bakgrunden. Weirsøe (2004) 
trycker på att empatin måste ske i varje stund som det behövs och kan inte skjutas upp. Vi anser 
att det är viktigt att detta blir vägledande i hur vi som pedagoger bemöter barnen, då tror vi att 
empatiutvecklingen främjas.  
 
Enligt Brodin och Hylander (2002) måste barnen bli förtrogna med sina egna känslor för att de 
ska kunna utvecklas empatiskt. I intervjuerna nämnde flera pedagoger att de brukade arbeta i 
skolan om känslor. Då pratar de om känslor tillsammans och barnen får lära sig att själv beskriva 
hur det känns för dem. En pedagog ansåg att det var viktigt att barnen förstår att alla känslor är 
okej att känna men att de måste lära sig att hantera dem. Detta trycker även Brodin och Hylander 
på. De menar att som vuxen ska man inte värdera barns känslor men däremot ska man tydligt 
visa vilka beteenden som inte kan accepteras. Vid intervjuerna berättade några pedagoger att de i 
arbetet med känslor utgick från två material, Livsviktigt av Birgitta Kimber och Tillsammans från 
Lions Quest. Dessa material bygger på att eleverna genom övningar, rollspel och diskussioner 
utvecklar sociala och emotionella förmågor. Vi tycker att det är bra att använda sig av ett sådant 
material och vi tror att elevernas empatiutveckling främjas av detta. Framför allt menar vi att 
skolan medvetet bör arbeta med empatiutveckling och då kan det vara till stor hjälp att ha ett 
material att utgå ifrån.  
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Något som är av stor betydelse för barnets empatiutveckling är att de bemöts med empati från 
vuxna och att de kan känna att de vuxna är empatiska mot varandra (Sylvander, 1992). Allt detta 
lyftes även fram av pedagogerna. Vi tycker detta sammanfattades så bra av en pedagog som 
sade: ”Att försöka visa vad som är rätt och fel. Att vara en förebild och medmänniska och 
försöka lära barnen den vägen”. 
 

5.2 Validitet 
När vi ska bedöma validiteten i vårt arbete utgår vi ifrån Patel och Tebelius  bok Grundbok i 
forskningsmetodik (1987). Validitet innebär att säkerställa att vi mäter det vi avser att mäta. När 
det handlar om kvalitativa studier utgår Patel och Tebelius ifrån fyra olika begrepp: tillämplighet, 
överensstämmelse, pålitlighet och noggrannhet. Vi har utgått ifrån dessa begrepp för att 
bestämma validiteten i vårt arbete. 
 

- Tillämplighet – handlar om valet av insamlingsteknik och undersökningsgrupp i 
förhållande till vilken frågeställning och vilket upplägg vi har för arbetet. 

 
- Överensstämmelse – handlar om graden av överensstämmelse mellan vad vi utgick ifrån, 

vad vi sökte och det vi fick. 
 

- Pålitlighet – handlar om trovärdigheten i insamlandet och tolkningen av informationen.  
 

- Noggrannhet – handlar om att vår noggrannhet och ärlighet under studiens gång är av 
betydelse för resultatets kvalitet.   

 
Vårt val att genomföra kvalitativa intervjuer med pedagoger anser vi var väl lämpat för vårt 
syfte. Den information vi fick fram genom intervjuerna anser vi stämmer överens med vad vi 
ville ta reda på och vi tycker oss dessutom kunna se stora likheter mellan det analyserade 
intervjumaterialet och bakgrunden. När det gäller pålitligheten i själva intervjusituationen var vi 
noga med att miljön skulle vara lugn och ostörd och vi försökte ha så tydliga frågor som möjligt 
men som ändå öppnade upp för ett avslappnat samtal. Vi hade fyra frågor (se bilaga) som vi 
utgick ifrån men vi var inte styrda av dem. Det vi i efterhand har reflekterat över är att vi nog 
hade vunnit på att i förväg utföra en provintervju. På det sättet hade vi innan själva 
undersökningen fått träna på att vara samtalsledare och då fått mer övning på att ställa kärnfulla 
följdfrågor. Det i sin tur hade kanske lett till att intervjuerna blivit ännu djupare. När det gäller 
noggrannheten i arbetet har vi försökt följa de modeller vi nämnt tidigare vid metod, analys och 
tolkning. Att tolka intervjumaterial är ibland svårt men vi tycker att vi har gjort vårt bästa för att 
ge en så sanningsenlig bild som möjligt. Utifrån allt detta anser vi att vårt arbete är trovärdigt, 
det vill säga har validitet.    
 

5.3 Avslutande tankar 
Empati är ett ämne som vi redan innan vi började med detta arbete var väldigt intresserade av. Vi 
tyckte då och tycker fortfarande att empati är otroligt viktigt för både barn och vuxna. För oss 
som blivande lärare var det väldigt intressant att ta del av pedagogernas olika erfarenheter och 
tankar kring just detta ämne. Vi såg det som en självklarhet att intervjua pedagoger för att få svar 
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på hur skolan kan hjälpa elever att utveckla empati. Det är ju de som befinner sig i skolans 
verklighet och i den verklighet som även vi snart kommer att arbeta i. Några tankar som vi har 
fått med oss från detta är att pedagogen har en viktig uppgift i att ge barnen ett språk för sina 
känslor. När barnen kan uttrycka och förstå sina egna känslor växer även deras förståelse för 
andras. Det är därför viktigt att barnen får träna sig i att beskriva och uttrycka sina känslor i ord 
och även träna sig i att leva sig in i hur det känns för andra. Och i allt detta behöver barnen få 
förståelse för att alla deras känslor är okej men att de måste lära sig hantera dem. Avslutningsvis 
vill vi säga att kanske den viktigaste uppgift vi som pedagoger har är att vara bra förebilder och 
bemöter barnen och andra vuxna med empati.  
 

5.4 Fortsatt forskning 
Vi tycker att det skulle vara intressant att fortsätta dessa studier genom att genomföra fler 
kvalitativa intervjuer med lärare. Vi var tvungna att begränsa antalet pedagoger i 
undersökningsgruppen för att vi skulle hinna färdigställa vårt arbete inom de givna tidsramarna. 
Men för att få ännu fler synvinklar på hur skolan kan hjälpa barn att utveckla empati, skulle det 
vara väldigt intressant att ta del av fler lärares erfarenheter kring detta ämne.  
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Bilaga  

Intervjufrågor            
 
 
 

- Hur skulle du beskriva vad empati är? 
 
 

- Hur tycker du att man kan se om barn har en välutvecklad empatisk förmåga? 
 
 

- Hur tycker du att man kan se om barn behöver utveckla empati? 
 
 

- Vad har du för erfarenheter av att arbeta med barns empatiutveckling?  
 
  
 




