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Fasta formella grupper inom skolklassens ram 
En metod att träna empati?* 

 
 

Jessica Jansson 
 

 
Skolan är en viktig del av livet. Det är i skolan barnen interagerar med 
sina kamrater och lär för livet. Det kan också vara en farlig plats där 
psykiska problem och ohälsa utvecklas. Metoder har arbetats fram för 
att skapa förutsättningar för barnens socioemotionella välbefinnande, 
en målsättning som även ingår i läroplanen. En av dessa metoder är 
”Fasta formella grupper inom skolklassens ram”. I föreliggande studie 
undersöktes metoden och dess effekt på empati genom intervjuer med 
25 fjärdeklassare och deras lärare. Undersökningen visade att både 
barnen och läraren tycker att metoden verkar ge bättre sociala 
relationer i klassen genom bland annat fler vunna kamrater och ökad 
hjälpsamhet. Metoden förefaller således vara ett gynnsamt verktyg för 
att träna empati hos barn.  
  
Key words: empathy, groups, schoolchildren, social relations 

 
 

Inledning 
 
Skolan upptar stor del av livet. Som små barn introduceras vi tidigt i skolvärlden, i förskolan 
genom skojfriska lekar, i förskoleklass pågår lättsam förberedelse inför stundande skoltid. 
Skolan har då en lekfull roll i barnens liv, men denna kan förändras dramatiskt. ”Skolan är en 
farlig plats för många barn” menade Christina Bergle Svenson, Leg. psykolog vid 
Resurscentrum i Strängnäs Kommun (personlig kommunikation, 22 mars 2007) och syftade 
på den negativa inverkan tiden i skolan kan ha på individen. Detta stöds av klassrumsenkäter 
som har visat att allt fler barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa och psykosomatiska 
symptom (Socialstyrelsen, 2005). I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo 
94) har man fångat upp problematiken och där framgår att ”Omsorg om den enskildes 
välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten” (Lpo94, s.3). ”Dessvärre har lärarna 
inte verktygen för att åstadkomma detta på ett tillfredsställande sätt” menade Leg. psykolog 
Bergle Svenson (personlig kommunikation, 22 mars 2007). Därför har hon tagit fram en 
metod som hon har kallat ”Fasta formella grupper inom skolklassens ram”. Metoden innebär 
bland annat en implementering av socioemotionell träning i skolan och har som mål att skapa 
förutsättningar för empati, trygghet, dialog - det goda samtalet, tillhörighet, demokrati, positiv 
identitetsutveckling och gruppmognad. Föreliggande studie syftade till att undersöka om 
metoden tränar empati hos barn. I fortsättningen benämns metoden Fasta grupper eller enkelt 
uttryckt ”metoden”. 
 

__________________________________________________
* Tack till alla fantastiska barn i klass 4b på Wasaskolan i Strängnäs, deras lärare Gabriella Moberg Santana och 
Leg. psykolog Christina Bergle Svenson för ditt engagemang i arbetet med uppsatsen.  
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Definition av empati 
 
Begreppet kommer av grekiskans empathía och betyder ”häftig sinnesrörelse” 
(http://www.nationalencyklopedin.se). Definitionen är mångfacetterad och vad empati är har 
diskuterats oupphörligt bland forskare. Enligt Nationalencyklopedins beskrivning innebär 
empati att kunna leva sig in i en annan människas känsloläge och behov samt att empati 
endast är möjligt att känna om man kan skilja mellan egna och andras känslor 
(http://www.nationalencyklopedin.se). Empati ses därmed som en förmåga som ställer krav på  
en utvecklad färdighet att kunna skilja mellan egna och andras känslor. Eisenberg et al. har 
beskrivit empati som förmågan att dela det känslomässiga läget hos andra och är identiskt 
med vad den andre känner eller förväntas att känna (Eisenberg, Wentzel, Harris, & Jerry, 
1998). Inom psykodynamisk forskning har man benämnt empati som en plötslig kännedom 
om och förståelse för en annan människas sinnesstämning och refererar till en intrapersonell 
process som äger rum inom individen. Denna process utgörs av en växelverkan mellan 
emotionella och kognitiva faser. I den emotionella fasen avgörs vilket känsloläge den andre 
har, ilska eller lycka samt om den är äkta. I den kognitiva fasen ingår minnen över liknande 
situationer individen själv varit med om och minnen över hur andra agerat emot denne. För att 
empati skall vara möjligt att uppleva krävs balans mellan emotionella och kognitiva faser 
(Holm, 2001). 

 Stein har kallat empati ”upplevelsen av främmande medvetande överhuvudtaget” och med 
denna definition lagt tonvikten på själva upplevelsen som sådan och intresserar sig för 
empatisörens emotionella inlevelse i den andres upplevelse. Med detta sätt att tolka empati 
frångår hon aspekten av empati som ett kognitivt, objektivt synsätt gentemot andra. För henne 
var empati en fråga om närhet och distans, närheten genom inlevelse i den andres främmande 
upplevelse, och distans genom att upplevelsen gäller en annan människa (Håkansson, 2006) 
Underwood och Moore (1982) refererade till socialt och känslomässigt rolltagande och 
menade att empati avser förmågan att förutsäga och beskriva andras känslomässiga 
reaktioner. Mead (1934) kallade empati för social kompetens och lyfte fram betydelsen av 
individens utveckling och hur den sker i ständig interaktion med omgivningen (Holm, 2001). 
Håkansson och Montgomery (2003) beskrev empati som ett interpersonellt fenomen bland 
annat genom att både ”givaren” och ”tagaren” bidrar till upplevelsen av empati. Deras 
undersökning visade att förståelse hade en central roll i empatiprocessen. Däribland förståelse 
för situationen, känslor, upplevelse av situationen och hur ”tagaren” känner. Samma 
forskarpar betonade i en tidigare studie (2002) att även handlingen som utförs i 
empatiprocessen var viktig för givaren och mottagaren av empati.  

I denna studie avser empati förmågan att leva sig in i en annan persons känsloläge och förstå 
dennes behov och i likhet med Håkansson och Montgomery ses empati som ett interpersonellt 
fenomen där sociala relationer har betydelse för empatiprocessen.  
 
 
Empati i relation till andra positiva emotionella tillstånd   
 
Hoffman (2000) menade att empati är viktig egenskap och nödvändigt för oss för vår 
överlevnad. Empati berikar våra liv med livskvalitet och bringar värde i våra sociala 
interaktioner med andra människor (hämtad ur Eisenberg & Sheffield Morris, 2001). En 
undersökning gjord av Lifvak - Miller och McDougall visade samband mellan empati och 
prosocialt beteende (1997). Det prosociala beteendet innebär att man beter sig på ett sätt som 
blir till fördel för en annan människa. Detta kan innebära hjälpsamhet, givmildhet, 
omtänksamhet och osjälviskhet (Associations for Educational Communications and 
Technology 2002, hämtad ur Hjortlöv & Nilsson, 2003). Prosocialt beteende har flera fördelar 
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genom att det har negativt samband med aggressivitet hos barn och motverkar aggressivt 
beteende även senare i ungdomen (Frey, Hirschstein & Guzzo, 2000). Flertalet forskare har 
kommit fram till att empati även kan leda till andra positiva emotionella tillstånd som till 
exempel altruism. Altruism refererar till handlingar som görs utan egoistiska avsikter och som 
utförs utan krav på belöning (Staub, hämtad ur Underwood & Moore, 1982). Relationen 
empati - altruism har även åskådliggjorts av Batson (1981) som hävdade att empatiska känslor 
utgör en källa till energi för altruistisk motivation. Även Håkansson har lyft fram positiva 
effekter av empati när han liknade empati vid en energidepå som ger människor kraft att 
hjälpa andra (Håkansson, 2006). Barn som kan känna igen andra människors känslomässiga 
tillstånd och som förstår andras känslor (är empatiska, författarens anm.) har en tendens att 
utveckla sympati. Sympati har ofta förknippats med empati och avser förmågan till medkänsla 
och förståelse (Eisenberg et al., 1998). Sympatiska barn är mindre aggressiva, mer prosociala 
och har en högre social kompetens (Eisenberg & Miller, 1987).  
 
 
Omgivningens betydelse för utveckling av empati 
 
Piaget (1962, hämtat ur Jerlang & Egeberg, 2005) lyfte fram betydelsen av omgivningens 
agerande för barns emotionella utveckling. Barnet föds som en social varelse med en 
nyfikenhet för förståelse av sin omgivning och den emotionella utvecklingen sker i samspel 
med omgivningen. Barns utveckling sker i olika stadier och därmed är barnet mottagligt för 
olika typer av träning under olika levnadsår.  

I skolåldern utvecklas förståelsen av sig själv och andra och det är i detta stadie barnet 
utvecklar förmågan till att leva sig in i andras situation växer fram. För att utveckla denna 
förmåga behöver barn förklaringar och vägledning från omvärlden om vad som är rätt och fel 
(Elkind, 1978) samt utrymme och möjlighet till handling som innebär både konkret handling 
och tankeverksamhet i form av till exempel reflektion (Jerlang & Egeberg, 2005). 
Omgivningens betydelse för barns emotionella utveckling har även illustrerats av Mead 
(1934) som lyfte fram hur barnet utvecklar medvetenhet om sig själv och sitt eget beteende 
genom att anta andras roller och göra sig själv till objekt. Objektifieringen sker genom att man 
intar den andres roll och betraktar sig själv utifrån den andres perspektiv. Andra människor är 
därför viktiga för barnets identitetsutveckling och utvecklingen av empati (Holm, 2001).  

Det kan finnas begränsningar för vissa barns förmåga att utveckla empati. Det ena är 
genetiska skillnader såsom skador i hjärnans olika delar och kommunikationer mellan dessa 
delar. Även bristande kunskaper om sina egna känslor och ovana till själviakttagelse kan 
medföra hinder för empati samt avsaknaden av motivation (Barrett - Lennard, 1981). Flera 
forskare är överens med detta och menar att individuella skillnader i känslomässighet och 
känslorelaterad respons skall övervägas när man beaktar barns känslomässiga utveckling 
(Eisenberg et al., 1998).  
 
 
Skolan som arena för att träna empati  
 
”Att vara empatisk är något som en del människor bär med sig hemifrån men för många behöver detta tränas” 
menade Leg. Psykolog Bergle Svenson (personlig kommunikation, 22 mars 2007).  
 
Det är enligt Goldinger (1979) i sju till tolv årsåldern socialiseringen av barnen skall ske, det 
är den tiden barnen skall börja träna för att bli medlemmar i vårt samhälle. För att kunna leva i 
ett samhälle krävs omtanke om andra människor, hänsyn till egna och andras behov och man 
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bör under denna period ges möjlighet att lära känna så många människor som möjligt och 
spegla dem mot sig själv.  

Barnens naturliga mötesplats är skolan och en arena där barnen möter sina kamrater 
dagligen och en plats där sociala relationer uppstår. Skolan är därför ett lämpligt ställe att 
skapa förutsättningar för att utveckla dessa relationer och träna empati. Vedeler (1973, 
(hämtat ur Lamer, 1991) hävdade att samspelet mellan barnen är viktigt för barns utveckling 
och menade att samspelet som äger rum inte är en garanti för att positiva sociala relationer 
skall uppstå, utan omgivningen måste organiseras med syfte att uppnå ett gynnsamt socialt 
samspel. Det gynnsamma samspelet kan åstadkommas genom att gruppera barnen.  

Olika gruppstorlekar har olika fördelar. Den stora gruppen genom att det stora antalet 
deltagare kan bidra med många perspektiv vid exempelvis problemlösning, medan mindre 
grupper har en intimare och mer personlig atmosfär. Gruppstorleken spelar roll för hur det 
socioemotionella behovet kan tillgodoses. Ju större en grupp är desto mer komplicerat blir det. 
Den stora gruppen är en otrygg plats för medlemmarna (Granér, 1991) då det stora antalet 
deltagare gör det svårt för ledaren att se alla deltagare om tillexempel en gruppdeltagare beter 
sig illa mot en annan gruppdeltagare. ”I den stora gruppen i klassrummet ser inte läraren allt 
som händer mellan barnen och detta skapar otrygghet hos barnen” menade Leg. psykolog 
Bergle Svenson (personlig kommunikation, 22 mars 2007). 

 Den lilla gruppen är mer överskådlig för ledaren och har en högre aktivitet och bättre 
förutsättningar för mer personlig kommunikation än den stora gruppen. I den lilla gruppen är 
trivseln ofta högre och därmed också förutsättningarna för en mer personlig relation (Granér, 
1991). Den lilla gruppen är således en tryggare plats för deltagarna. Granér har gjort 
ytterligare en beskrivning av gruppens liv genom att belysa att varje grupp har sitt eget 
formella instrumentella syfte och organisationen man tillhör är beroende av hur dessa 
formella instrumentella syften uppfylls. För gruppen isig är det viktigt att uppfylla dessa 
instrumentella syften, så länge som organisationen ser till att gruppens socioemotionella 
behov tillgodoses (Granér, 1991). I skolan innebär detta att barns socioemotionella behov 
måste tillgodoses för att kognitiva färdigheter skall kunna utvecklas. Detta menade även 
Bergle Svenson. ”De kognitiva färdigheterna är beroende av det emotionella välbefinnandet” 
(personlig kommunikation, 22 mars 2007).  

Att träna empati i någon form är förenligt med skolans uppgift. I Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet (1994) framgår det att skolan skall befrämja förståelse för andra 
och förmågan till inlevelse, att omsorg om den enskildes välbefinnande skall prägla 
verksamheten samt att skolan ämnar sträva efter att alla elever skall uppfylla nedanstående.  
 
1. Utveckling av förmågan att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade 
på kunskaper och personliga erfarenheter 
 
2. Respektera andra människors egenvärde 
 
3. Ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 
medverka till att bistå andra människor 
 
4. Kan leva sig in och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också 
med deras bästa för ögonen och 
 
5. Visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 
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Metoder för att träna empati 
 

En metod för socioemotionell träning som tillämpas i flera skolor i Sverige är SET, Social 
Emotionell träning. SET är ett program som tillämpas i skolor mellan förskoleklass och skolår 
9. SET inkluderar strukturerade övningar som utförs regelbundet i klassen. Övningarna berör 
självkännedom, empati, att kunna hantera sina känslor, motivation och social kompetens och 
finns beskrivna i läromedlet ”Livsviktigt” som används i programmet. Meningen är att lärarna 
skall arbeta med programmet en till två gånger i veckan under en längre period för att få 
önskad effekt. Eftersom programmet sträcker sig över tid, ökar övningarnas komplexitet för 
barnen alltefter deras färdigheter utvecklas. Metoder som används är modellinlärning, 
rollspel, positiv förstärkning samt skapandet av meningsfulla möjligheter att prova 
färdigheterna utanför skolmiljön exempelvis i hemmet. En del i programmet är därför att göra 
föräldrar delaktiga genom detaljerad information om programmet, och tips på hur det kan 
träna barnen vid exempelvis läxläsning. En preliminär studie visade goda resultat för SET 
(http://www.set.st). Eisenberg har beskrivit en empirisk undersökning som gjordes på 
skolklasser i årskurs tre till fem där klasserna i likhet med programmet SET utförde specifika 
övningar för att träna empati. Övningarna innefattade bland annat identifiering av egna 
känslor, att lära sig att känna igen egna och andras känslostämningar och förmåga att inta 
andras perspektiv. Övningar genomfördes där det visades fotografier på personer i olika 
känslolägen och barnen utförde rollspel utifrån respektive karaktär på bilderna. I en 
kontrollgrupp fick man utföra liknande övningar men utan den empatiska komponenten. 
Resultatet visade att båda grupper minskade signifikant nivån av aggressivitet, men endast 
testgruppen visade förbättringar i prosocialt beteende såsom samarbete, hjälpsamhet och 
generositet (Eisenberg et al., 1998). En ytterligare undersökning bland barn i åldrarna sju till 
tolv år visade att barn som valt att diskutera sorgsna saker om andra upplevde högre grad av 
generositet gentemot andra än barn som valde att berätta om sig själva (Barnett, King, & 
Howard, 1979). En metod att träna empati i skolan är enligt Leg. psykolog Bergle Svenson 
Fasta grupper (personlig kommunikation, 22 mars 2007). Fasta Grupper skiljer sig från andra 
metoder genom att inte använda sig av specifika övningar för att träna empati vilket gör den 
intressant att undersöka. 
 
 
Beskrivning av Fasta grupper 
 
Beskrivningen nedan är baserad på Leg. psykolog Christina Bergle Svensons redogörelse.  

Metoden Fasta grupper är influerad av Barbro Goldingers Familjegrupper i skolan 
(Goldinger, 1979). Fasta grupper består av klassrumssituationen och samtal mellan lärare och 
barnen i smågrupper. Läraren organiserar klassen i heterogena (flickor och pojkar) grupper 
om 5-7 barn som blir fasta och behålls i ett till tre år. Gruppernas placering byts regelbundet i 
klassrummet och även barnens plats inom gruppen. Var 14:e dag går varje grupp iväg med 
läraren till ett grupprum för att samtala i cirka 20 minuter. Läraren får regelbunden 
handledning av Bergle Svenson. 

Klassrumssituationen. Genom de fasta grupperna i klassrummet har var och en sin 
tillhörighet i skolan garanterad. Tillhörigheten är viktig, att ha sin plats och ingen behöver 
känna sig oönskad. Var och en har sin egen grupp, ingen tid behövs för läraren eller eleven att 
fundera över detta. Kompisskapet är viktigt och i den lilla gruppen i klassrummet ser alla 
gruppmedlemmar varandra. I gruppen ges möjlighet till att träna samlevnad, visa hänsyn och 
respekt gentemot varandra.  
Samtal i smågrupper. Detta är barnens utrymme för att prata om det som de vill prata om 
varför det kan se olika ut från gång till gång. Det primära är att samtalen handlar om hur man 
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har det tillsammans i skolan. Det är lika viktigt att prata om bra saker som har hänt som det de 
vill ha annorlunda. Under gruppsamtalen får barnen själva berätta om det som hänt i skolan 
och hur de upplevde händelsen. I den lilla gruppen kan barnen känna sig trygga och sedda av 
läraren. Det ger tillfälle till dialog mellan barnen och optimala möjligheter för det goda 
samtalet, en slags ömsesidighet. Här får barnen möjlighet att träna på att lyssna på sina 
kamrater, leva sig in i deras situation och samtidigt säga vad de själva tycker när de andra 
lyssnar. Detta ger möjlighet till att visa hänsyn till sina kamrater, reflektera över hur barnet 
påverkar andra samt hur han eller hon påverkas av sina kamrater. För läraren innebär samtalen 
att denne får kontakt med varje barn, hinner se varje barn i ögonen och lyssna på dennes 
berättelse. Det skapar trygghet och den tryggheten är en förutsättning för det emotionella 
välbefinnandet som i sin tur är en förutsättning för att utveckla kognitiva färdigheter såsom 
kunskapsinhämtning. Det verkar personlighetsutvecklande genom att förmågan till empati 
tränas samt det egna omdömet och ansvarstagande. Det är viktigt att dessa förmågor finns 
grundlagda vid 11-12 årsåldern för att finnas med när barnen går in i tonåren. Dessa 
färdigheter ger en positiv inverkan på självkänslan och identitetsutvecklingen. Samtalen i 
smågrupper är bidragande till socialisationsprocessen som innebär respekten för egna och 
andras behov. I den sociala interaktionen ser barnen varandra och kan reflektera över hur man 
kan hjälpa varandra inte bara emotionellt utan även kunskapsmässigt. Detta skapar även 
demokratiska barn som tränas i att säga sin åsikt inför andra. För att arbetet med metoden 
skall ge goda resultat förutsätter det att läraren känner sig bekväm i att arbeta på detta sätt. 
Målen med Fasta grupper är att skapa förutsättningar för empati, trygghet, dialog – det goda 
samtalet, tillhörighet, demokrati, positiv identitetsutveckling och gruppmognad.  

 
 

Syfte och frågeställning  
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka om Fasta Grupper tränar empati hos barn. 
Frågeställning som avses besvaras är om det går att urskilja tendenser till att empati ökar hos 
deltagarna i undersökningen?  

 
 

Metod 
 
Metoden som användes i undersökningen var intervjumetodik med efterföljande kvalitativ 
och kvantitativ analys. Intervjumetodiken var ett lämpligt instrument för att förutsättningslöst 
tillgodogöra sig information om metodens bakgrund teoretisk grund, syfte (genom intervju 
med Leg. psykolog Bergle Svenson) samt effekten av metoden (genom intervju med lärare 
och barnen). Intervjumetodiken gav möjlighet att erhålla värdefull information om 
respondenternas perspektiv på hur det är arbeta enligt Fasta grupper. Genom tillämpning av 
intervjumetodik frambringades således den nödvändiga kunskapen som krävdes för att 
genomföra undersökningen.  
 
 
Deltagare 
 
Deltagarna i undersökningen utgjordes av en lärare och 25 barn i årskurs fyra varav 14 flickor 
och 11 pojkar. Samtliga föräldrar till klassens 26 barn accepterade sitt barns deltagande i 
studien. Ett barn uteblev på grund av frånvaro vid intervjutillfället. Urvalet var ett 
bekvämlighetsurval och klassen samt klassläraren valdes ut eftersom de arbetar enligt 
metoden. Deltagarna fick varsin glass som tack för sin medverkan i studien.  
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Material 
 
Till intervjun med Leg. psykolog Bergle Svenson användes en ostrukturerad intervjuguide. 
Intervjuguiden innehöll en förteckning över de frågeområden som skulle täckas samt förslag 
till frågor. Det var lämpligt eftersom intervjun syftade till att få fram så mycket information 
som möjligt om metoden som berör bakgrund, syfte och tillämpning. Till intervjun med 
läraren användes en strukturerad intervjuguide med öppna och specifika frågor. Frågorna 
utgick ifrån Leg. psykolog Bergle Svensons beskrivning av metoden. Exempel på frågor är 
Har barnen blivit mer uppmärksamma på sina kompisars känslor? Har barnen blivit mer 
empatiska? Till intervjuerna med barnen användes en strukturerad intervjuguide med några få 
öppna respektive specifika frågor för att få reda på barnens upplevelse av att arbeta med Fasta 
grupper. Det visade sig vara lämpligt eftersom barnens förmåga att uttrycka sig varierade. 
Exempel på frågor till barnen är Vad tycker du om att sitta i fasta grupper i klassrummet? Vad 
är det bästa med att arbeta med Fasta grupper? Ett missivbrev skickades till läraren som 
distribuerade dessa till samtliga föräldrar. Missivbrevet gav information om de etiska regler 
som gällde för undersökningen (Humanistisk - Samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1999). 
Längst ner i missivbrevet fanns en talong där barnets målsman uppmanades att fylla i namn på 
barnet och godkänna sitt barns deltagande i undersökningen med sin signatur. Namn på 
undersökningsledaren med kontaktuppgifter fanns med, ifall någon förälder önskade mer 
information om undersökningen.  
 
 
Procedur 
 
Två telefonintervjuer genomfördes med Leg. psykolog Bergle Svenson. Därefter genomfördes 
en personlig intervju med läraren som redogjorde för sin upplevelse av hur det är att arbeta 
enligt metoden och vilka effekter hon upplever att den haft på klassen. Intervjun utfördes i 
vederbörandes klassrum. Vid denna träff överlämnade läraren samtliga föräldrars skriftliga 
godkännande av respektive barns deltagande i undersökningen. Därefter bestämdes nytt 
datum för intervjuer med barnen. Barnen intervjuades en och en i cirka fem minuter. Inför 
varje intervju med barnen förklarades konfidentialiteten i uppgifterna som lämnades. Tre 
veckor senare besöktes klassen åter då barn och läraren erhöll varsin glass som tack för sitt 
deltagande i undersökningen.  
 
 

Resultat 
 
Resultatet redovisar intervjuer med samtliga tjugofem barn och läraren. Barnens perspektiv är 
uppdelat på klassrumssituationen och samtal i smågrupper. Detta redovisas i Tabell 1 och 2. I 
Tabell 1 kan man studera tendenser till att empati äger rum. Tabellerna innehåller 
underrubriker som är skapade utifrån teman som framkom i analysen. I tabellerna anges 
antalet barn som sagt något om respektive tema. Endast ett utlåtande per barn och tema 
redovisas. I den efterföljande texten skildras innehållet mer utförligt med citat från barnen. 
Lärarens perspektiv redovisas i fri text där för studiens mest relevanta avsnitt tagits med. Efter 
tabellerna lyfts intressanta skillnader mellan barnens och lärarens perspektiv fram.  
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Tabell 1  
Barnens upplevelse av situationen i klassrummet  
___________________________________________________________________________
Upplevelse   n av 25 
_____________________________ ___________________________________________ 
Hjälpsamhet - uttryckt empati 

Mer hjälp av kamrater  14 
 
Bättre sociala relationer 

Lärt känna fler kamrater  10 
Möjlighet att vara tillsammans · 7 
Roliga kamrater i gruppen   6 

 
Tillfredsställelse 

Bra eller jättebra    8 
Inget dåligt     5 

 
Frustration 

Pratigt   13 
Bråk     3 
 

Övrigt 
Tjuvtitta på prov     1 

___________________________________________________________________________ 
Tabell 2  
Barnens upplevelse av samtalen i smågrupper  

________________________________________________________________ 
Upplevelse    n av 25 
__________________________________ _________________________________________ 
Öppenhet 

Möjlighet att prata om det som hänt 13 
 
Tillfredsställelse 

Roligt    7 
 
Frustration 

Vill ändra grupp  3 
Inte nämna namn  1 
Trivdes bättre förut  1 

___________________________________________________________________________ 
 

Hjälpsamhet - uttryckt empati. Fler än hälften av barnen uppger att de får mer hjälp av sina 
kamrater än tidigare. ”Förut satt man länge och väntade på fröken, nu får man hjälp av en 
kompis direkt, så man kan komma vidare”. ”Man kan hjälpa varandra lättare nu”. Den ökade 
hjälpsamheten är ett uttryck för empati.  

Bättre sociala relationer. Flera barn ansåg att de lärt känna fler kamrater och av de tre som 
vill byta grupp, vill två av dessa göra det för att lära känna ännu fler. Många barn uppskattar 
möjligheten att sitta tillsammans med fler än med en kamrat. ”Det är bra med en större grupp, 
man kan umgås mer”. Det är viktigt att sitta tillsammans med sina kamrater tycker många 
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barn. ”Det är bra att sitta fler tillsammans, bättre än två och två”. Det betyder att sociala 
relationer är viktiga för barnen och att förutsättningar för utveckling av empati ökat.  

Frustration. Det har blivit mer pratigt i klassen är många överens om. Ett barn tycker att det 
ger huvudvärk. ”Nu är det flera som pratar än tidigare”. Tre barn anser att det blir bråk i 
grupperna. När det gällde samtalen i smågrupper ansåg ett barn att det var negativt att inte få 
nämna namn när man talade om konflikter, ett barn vill byta grupp och ett barn trivdes bättre 
förut.  

Tillfredsställelse. Många tycker att det är bra med grupper, och att det är ”roligt”. Fem barn 
uppger att det inte finns något dåligt med metoden. ”Det är kul, man kan prata om vad som 
helst, om semestern, vad som är bra och dåligt”. ”Det är roligt med smågrupper” ”Man vet att 
dom andra inte säger taskiga saker”.  

Öppenhet. Fler än hälften belyser möjligheten att berätta om det som hänt och ett antal att 
det är bra att kunna säga vad man vill.  

Övrigt. Ett barn anser att det är lättare att tjuvtitta på prov.  
 
 
Lärarens perspektiv 
 
Läraren anser att det har blivit skillnad i klassen efter att man började arbeta med Fasta 
grupper. ”Jag tycker att det har blivit lugnare, det har blivit ett vänligare klimat” och åsyftar 
att det tidigare var lätt för barnen att bli arg på sina kamrater och att säga otrevliga saker till 
varandra utan att tänka sig för. ”Istället för att hugga på andra runt omkring sig, så bekräftar 
man varandra. Man har kommit in i en positiv spin”. Det har även blivit lugnare i det 
avseendet att barnen sitter ner på sina platser och att man hjälper varandra. Tidigare gick 
barnen runt i klassrummet på lektionstid för att bestämma vem de ska leka med på rasten, 
vilket blev oroligt och störande för undervisningen. Tidigare visade barnen inte något större 
intresse för att hjälpa sina kamrater som de gör nu. Efter införandet av Fasta grupper upplevs 
barnen som tryggare och gladare.  

De fasta grupperna har inneburit att barnen lärt sig att dessa grupper gäller och att det är 
ingen idé att försöka ändra på det. Det innebär att energin kan läggas på undervisning istället 
för att förklara och försvara varför barnen måste sitta som de gör. Läraren anser att hon 
genom Fasta grupper har fått möjlighet att göra barnen mer attraktiva för varandra och fått 
barnen att se andra sidor hos sina kamrater. Det har resulterat i att barnen har blivit mer öppna 
emot varandra och ”ger varandra en chans på ett annat sätt”. Det har även blivit lättare att 
slussa in de nya barnen som kommit till klassen.  

Det positiva som händer i klassrummet tar barnen med sig ut på rasten och de stora bråken 
som tidigare uppstod mer eller mindre dagligen är i stort sett eliminerade. ”..nu har jag 
dessutom hört att de ska träffas på lördagen eller söndagen och spela fotboll. Jag hade 
svimmat om jag hört det för ett halvår sen, då ville de bara bli kvitt varandra på fredagen”. 
Samtalen i smågrupper ger möjlighet för barnen att reflektera över hur det man säger till 
andra, tas emot av andra, ”Menar jag det jag säger nu? Kan jag stå för det här sen?” I den lilla 
gruppen får alla barn möjlighet att säga vad man tycker. Samtalen handlar mest om hur man 
har det tillsammans i skolan, bra saker, eventuella problem som uppkommit sedan förra 
träffen och hur man tillsammans kan lösa problemen. Läraren menar att det är viktigt för 
barnen att känna delaktighet och att man kan påverka sin situation. Ibland diskuteras saker 
utanför skolvärlden till exempel semestrar, något som ger möjlighet till bekräftelse från sina 
kompisar genom att de lyssnar på varandra. Dessa samtal ger en unik möjlighet för läraren att 
få kontakt med alla barn, något som annars kan vara svårt att hinna med. ”För hur det än är, så 
hinner man inte prata med alla på en dag. Och vi hinner ju aldrig sitta ner och prata med ett 
barn några längre stunder”. Under samtalet i smågrupper är det mestadels barnen som pratar 
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med varandra, men läraren styr ändå samtalet, svarar på frågor och ser till att reglerna för 
samtalet följs. De regler man har bestämt sig för att tillämpa utgörs av att man inte får tala i 
mun på varandra, man räcker inte upp handen när man vill säga något och man pratar inte 
med någon som inte är på plats. I den lilla gruppen kan man vara sig själv och läraren ger 
exempel på hur fasta roller som en del barn haft har upplösts.  

Läraren har svårt att särskilja vilken del av metoden som givit respektive effekt, utan anser 
att det är en kombination av båda delar. Begränsningar i metoden upplever läraren när det blir 
problem och något barn väljer en ensam plats vid katedern istället för att sitta med sin grupp. 
Då är det viktigt att få tips och stöd från sin handledare om hur man gå vidare. Var 14:e dag 
har läraren kontakt med sin handledare.  
 
 
Likheter och skillnader mellan lärarens och barnens perspektiv 
 
Likheter 
 
1. Läraren och barnen tycker att det på olika sätt blivit bättre i klassrummet. Läraren anser att 
det blivit lugnare, barnen hjälper varandra och är gladare och snällare mot varandra. Barnen 
menar att det är roligt att sitta fler tillsammans och att man får mer hjälp av kamraterna nu. 
 
2. Läraren tycker att barnen ger varandra en chans och lärt känna andra barn är tidigare, 
barnen menar att de fått fler kamrater.  
 
3. Läraren och barnen tycker att samtalen i smågrupper ger möjlighet att säga vad man tycker. 

 
Skillnader 
 
1. Läraren anser att det är en begränsning att grupperna är fasta när det inte fungerar i en 
grupp 
 
2. Barnen tycker att det är för pratigt i klassrummet.  

 
 

Diskussion 
 
Relationen till kamraterna har stor betydelse för barnen i undersökningen. Det visar att barnen 
i hög grad påverkar varandra. Goda relationer till andra skapar förutsättningar för att utveckla 
identiteten och för utvecklingen av empati. Det vill säga när goda relationer äger rum ökar 
förutsättningen för att utveckla empati. Att utveckling av empati är en viktig process är 
forskarna överens om då flertalet undersökningar visar klara samband mellan empati och 
prosocialt beteende, altruism, och sympati som minskar risken för psykisk ohälsa. Empati 
verkar inte vara något som automatiskt växer fram hos alla människor men är så viktigt att det 
presenterats ett otal olika metoder för att utveckla/träna empati hos barn. Vid vilken ålder 
detta bör göras är forskarna inte överens om, Hoffman (2006) menade att spädbarn uppvisar 
empatiska tendenser, medan andra har påstått att förmågan utvecklas först i skolåldern. En del 
har hävdat att empati ”växer” med åren, det vill säga att äldre barn har en större tendens att 
uppvisa empatiskt beteende än yngre barn (Underwood & Moore, 1982). I Lpo94, som 
sträcker sig från förskoleklass till år 9 gäller samma regler för samtliga åldrar när det gäller 
såväl undervisningen som socioemotionella avsikter. Inga risker eller negativa följder 



 - 11 - 11 

presenterades i heller undersökningarna som avser träna empati, varför det borde vara 
tämligen intressant att bedriva oavsett ålder på barnen.  

Resultatet visade att tjugotre av tjugofem barn bidrog till delgivande om att effekterna på 
just sociala relationer är det ”bästa med metoden”. Detta stödjer teorin om människan som en 
social varelse med nyfikenhet för förståelse av omgivningen. Det stödjer även antagandet om 
att omgivningen behöver organiseras för att uppnå positiva sociala relationer och ger även 
stöd för användandet av en metod som verktyg för att nå effekten. Batson et al. hävdade 
dessutom att skapandet av positiva sociala relationer med hjälp av strategier kan underlätta för 
omsorgen om andras välbefinnande (Batson et al. in press). Empati äger rum och har ökat 
visade resultatet i föreliggande studie genom den betydande delen av barnen som anser att 
hjälpsamheten dem emellan har ökat. Hjälpsamheten är en handling som visar att empati äger 
rum och därmed verifierar teorin om vikten av handling i empatiprocessen. Här är det viktigt 
att komma ihåg att det är subjektiva bedömningar som gjorts av lärare och barnen själva och 
eftersom metoden endast tillämpats i tre månader vid undersökningstillfället bör resultatet 
ändå ses som en tendens. Hoffman (1981) menade dessutom att det finns en risk vid 
bedömningen av empatiska förmågor i undersökningar som bygger på verbala utlåtanden då 
det kan bli feltolkningar på grund av skillnader i verbala färdigheter (hämtad ur Litvak - 
Miller & McDougall, 1997). Att hjälpsamheten har ökat kan ha fler orsaker. Det kan bero på 
att grupperingen i klassrummet gjort det möjligt att i större utsträckning se sina kamrater och 
därmed hjälpa honom eller henne. Det vill säga att viljan att hjälpa funnits även tidigare men 
att den dåvarande fysiska placeringen i klassrummet om två och två försvårat detta. Det 
dementerades dock av läraren som menade att barnen inte visat samma vilja att hjälpa sina 
kamrater tidigare. Hjälpsamhet kan även vara ett uttryck för osjälviskhet och därmed ett 
uttryck för altruistiskt, osjälviskt handlande.  

Hur har förändringen gått till? Vari ligger den största skillnaden mellan tiden före fasta 
grupper och efter? Barnen angav att de lärt känna fler kamrater i klassen, och detta trots att de 
flesta gått i samma klass sedan förskoleklassen. Finessen med Fasta grupper ligger i samtalen 
i smågrupper enligt min tolkning. Barnen har lärt känna varandra bättre än tidigare något som 
bekräftar teorin om att trivseln ofta är högre i den lilla gruppen än i den stora gruppen och 
relationen mer personlig vilket tyder på att det är lättare att lära känna varandra i en liten 
grupp, det är lättare att utveckla en närmare relation till sina kamrater i en liten grupp och 
därmed underlättas utvecklingen av empati. Barnens svar tyder på att det är vad de vill, de har 
behov av sina kamrater och de mår bra av att vara tillsammans och verifierar därmed teorin 
om betydelsen av det sociala samspelet för att utvecklas. Barnen mår bra av att hjälpa 
varandra, att leka med varandra på rasten och att umgås tillsammans i klassrummet. Genom 
att tillämpa Fasta grupper har skolan skapat utrymme för detta och möjlighet till konkret 
handling och tankeverksamhet som utgör möjlighet till att utveckla empati på gynnsamt sätt. 
Det har gynnat barnen genom att de fått fler kamrater, bråkar mindre och är gladare i skolan 
och därmed skapat goda förutsättningar även för kognitiva färdigheter. 

Barnen gav intryck av att vara sanningsenliga i sina svar på frågorna. En del pratade mer än 
andra, men samtliga har på något sätt bidragit till resultatet. Det var lätt för barnen att uppge 
saker de var nöjda med och det var svårare att tala om vad de tyckte var mindre bra. Ett 
exempel på detta framgår genom ett barns mjuka kritik ”lättare att tjuvtitta på prov”. Detta 
kan bero på att det förefaller vara så eller att det är lättare för barn att lyfta fram positiva saker 
än negativa. De negativa aspekter som dock framkom var att det var för pratigt. Det kan tyda 
på att ”pratet” hindrar barnen från att utföra de uppgifter de är ämnade att göra i skolan och att 
det är ett uttryck för frustration. Mätningen av barnens övergripande inställning till att arbeta 
enligt metoden visar att barnen trivs med att arbeta med Fasta grupper. Genom att man trivs 
med något ökar sannolikheten att beteendet som formats stannar kvar enligt behavioristiskt 
psykologiskt perspektiv (Kowalski & Western, 2005). Undersökningen visar en övergripande 
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bild av situationen i klassen och därmed går det inte att urskilja specifika barn med eventuella 
hinder för empatiutveckling. Huruvida vissa barn har hinder för att utveckla empati överlåtes 
till eventuella specifika utredningar och kan inte avläsas av resultatet i undersökningen.  

 
 

Reliabilitet och validitet 

 

Verifiering av kunskap diskuteras vanligen inom samhälls- vetenskapen i relation till 
begrepp som reliabilitet och validitet (Kvale, 1997). Reliabilitet handlar om i vilken 
utsträckning resultatet i en undersökning kan upprepas om studien utförs på ett identiskt eller 
på ett liknande sätt. Reliabilitet är dock ett problematiskt begrepp inom samhällsforskningen 
eftersom människans beteende inte är statiskt utan föränderligt (Merriam, 1994). För 
kvalitativa undersökningar finns det två hinder som gör det svårt att uppnå en hög reliabilitet 
i undersökningen. För det första samlas kvalitativa data in genom interaktion med andra 
människor i ett speciellt sammanhang. Verklighetens föränderlighet gör det svårt att i 
absoluta termer samla in identisk data som kan mätas. För det andra är den kvalitativa 
analytikern och mätinstrumentet i undersökningen samma sak. Detta gör att reliabiliteten är 
kopplad till personen som gör undersökningen. Med tanke på detta kommer vare sig 
undersökaren eller någon annan som försöker upprepa undersökningen eller tolkningen att 
komma fram till ett identiskt resultat. Därför är det irrelevant att använda sig av det 
traditionella reliabilitetsbegreppet för att fastställa värdet för en kvalitativ undersökning. Det 
finns andra kriterier som kan användas för detta. Dessa kriterier är närmare kopplade till 
validitetsbegreppet. (Christensen, 1998). Validitet definieras ofta genom frågan om 
undersökaren mäter det som avses mätas (Kvale, 1997). Validiteten och reliabiliteten i 
undersökningen kunde ha förstärkts genom att komplettera intervjuerna med barnen med ett 
beprövat empatitest för att undersöka nivån av empati hos barnen. En kontrollgrupp i samma 
ålder kunde med fördel använts som inte arbetar enligt metoden för att jämföra deras 
utveckling under det gångna halvåret och på så sätt utesluta eventuella mognadseffekter. För 
övrigt anser jag att jag i undersökningen har ställt relevanta frågor och att de svar jag fått 
gagnar mitt syfte med undersökningen. Jag har strävat efter att på ett tydligt sätt beskriva för 
läsaren hur jag har gått tillväga under undersökningens förlopp.  

Fortsatta studier. Med hänsyn till den korta användningstiden av metoden rekommenderas 
en ytterligare undersökning om cirka ett år för att se om effekterna på klassen kvarstår eller 
har förändrats och hur förändringarna i så fall märks. Undersökningen visar en tendens till 
ökning av empati hos deltagande barn och eftersom detta är den enda dokumenterade 
undersökningen av metoden vore det angeläget att undersöka metodens effekt på empati 
genom att mäta empati och jämföra resultatet med andra metoders effekt i att träna empati.  

 
Förslag till utveckling av fasta grupper. Ett flertal tidigare studier visar goda resultat i 

empatiträning genom att använda specifika övningar riktade mot empatiträning. Därför 
föreslås en komplettering av Fasta gruppers innehåll med denna typ av övningar som finns 
föreslagna i exempelvis SET, Social Emotionell Träning.  
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