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Empati och självkänsla hos kvinnliga pedagoger  
 

Anna Iwarson 
 

Syftet med denna studie var att se om det fanns ett samband mellan 
empati och självkänsla hos pedagoger. En enkätundersökning med 38 
kvinnliga pedagoger genomfördes där de fick läsa fiktiva berättelser och 
skriva ner sina upplevelser av berättelserna. Studiens resultat visade inte 
något samband mellan empati och självkänsla. Däremot visade resultatet 
att empatin varierade med situationen: de äldre uppvisade mer empati än 
de yngre för en berättelse om att mista ett husdjur, samtidigt som de yngre 
uppvisade mer empati än de äldre för en berättelse som handlade om att 
mista en förälder. Resultatet visade även att bassjälvkänslan var högre hos 
respondenterna i medelåldern. En tendens till att empati ökar med 
stigande ålder kunde även påvisas.  
 
Key words: empathy, self-esteem, women, teacher, perspective taking.  

 
 

Inledning 
 
Empati är en viktig del i pedagogens roll och det handlar om att kunna växla från sitt eget till 
elevens perspektiv. Pedagogens roll som empatisk förebild genom att möta kollegor, barn och 
föräldrar med inlevelse, respekt och ansvar är också en viktig del för ett barns empatiska 
utveckling (Öhman, 2003). En hög empatisk förmåga är även enligt Rogers (1975) en viktig 
faktor för både lärande och förändring, och skolans roll i barns utveckling av empatisk förmåga 
är tydlig i direktiv från skolverket (Svensk facklitteratur, 2000). En förmåga till emotionellt 
varma relationer är även ett kännetecken på en inre självkänsla, även kallad bassjälvkänsla 
(Forsman & Johnson, 1996; Johnson, 1998, 2003).  

Tidigare forskning (Kienbaum, 2001) har visat att lärare med en förmåga att interagera på ett 
känslomässigt varmt sätt är en viktig del för barns egna känslomässiga utveckling, då denna 
förmåga hos pedagogen i sin tur påverkar barnets empatiska beteende.  
 
 
Empati    
 
Empati är ett begrepp med olika dimensioner och definitionerna har varierat under årens lopp. 
Trots empatibegreppets långa historia råder fortfarande oenighet kring definitionen (Håkansson, 
2006a). Empati, sympati och pro-socialt beteende är alla begrepp som är nära relaterade till 
varandra och behandlar känslomässigt beteende, och det finns inte några klara gränsdragningar 
mellan dessa begrepp. De används ibland för samma typ av fenomen vilket skapar svårigheter för 
en exakt definition, samtidigt som den teoretiska utgångspunkten hos forskaren även har 
betydelse för definitionen (Hesch, 1992).  

En tidig definition av Rogers (1975) handlade om att kunna uppfatta en persons inre referens-
ramar med en exakthet, meningsfullhet och med känslomässiga komponenter likt man var den 
andra personen. Dock menade han att empati inte som tidigare ska ses som ett tillstånd utan mer 
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som en krävande process där egna föreställningar och värderingar kopplas bort, till förmån för en 
annans existerande värld. Han menade vidare att empati är ett av de mäktigaste redskapen när vi 
använder oss av oss själva i olika relationer, samt en viktig faktor för förståelsen av personlig-
hetens dynamik, dess förändringar och beteende.  

Att förstå en annans känslor och situation handlar om att ta kunna ta en annans perspektiv. Hur 
fungerar då perspektivtagande? Två olika studier (Davis, Conklin, & Luce, 1996; Davis, et al., 
2004) har visat att perspektivtagande handlar om en mental process som oftast handlar om att 
kunna föreställa sig själv i en annans situation genom att relatera till egna personlighetsdrag. Att 
genom perspektivtagande kunna känna empati handlar alltså om att kunna koppla den andra 
personens situation till vår egen uppfattningsförmåga om oss själva. Detta menar de sker genom 
ett skapande av mentala representationer av den andra personen som ligger nära oss själva. 
Empati handlar alltså mer om självrelaterade tankar än tankar relaterade till målet för empatin.  

Även Brunel, Dupuy-Walker och Schleifer (1989) visade att empatisk förmåga i form av ett 
beteende i ett sammanhang inte nödvändigtvis var relaterat till egna tankar och värderingar vilket 
talar för svårigheterna att mäta empatisk förmåga. Studien kunde inte påvisa något samband 
mellan de deltagande lärarnas grad av empati vid mätningar där de fick skriva ner sin upplevelse 
av olika berättelser, samt den grad av empati som registrerades vid mätningar genom observation 
av deras beteende i klassrummet med eleverna. 

Håkansson och Montgomery (2003) menar att empati inte bara handlar om empatisörens egen 
upplevelse, utan mer om ett mellanmänskligt fenomen mellan empatisören och dess objekt. 
Genom att studera empati ur de båda perspektiven drog de slutsatsen att empati handlar om att 
empatisören förstår situationen för den som empatiseras, genom att koppla den till en liknande 
upplevd situation. I likhet med denna teori visade en annan studie (Batson et al., 1996) att graden 
av empati var högre hos de kvinnliga respondenterna när de kunde relatera till en tidigare upplevd 
situation i sitt liv, och målet för empatin var av samma kön som de själva. Till skillnad mot detta 
resultat visade Batson, Lishner, Cook, och Sawyer (2005) att känslan av likasinnad inte var en 
källa för empati. Däremot visade studien att empati är en väsentlig del av den mänskliga 
impulsen att ta hand om och skydda sin avkomma. Vad som väckte dessa ömhetsimpulser och 
dess styrka var beroende av den empatiserades omgivande situation. 

Olika studier (Batson; Håkansson Eklund; Chermok, Hoyt, & Ortiz, 2007; Håkansson Eklund, 
2006b) har visat att empati är situationsberoende. Deltagarna hade lättare att känna empati för 
personer i svåra situationer, till exempel för en hemlös eller sjuk än för personer i positiva 
situationer. Dock förutsatt att den andra personen sågs som ett subjekt snarare än ett objekt, det 
vill säga att man såg personen som en mänsklig varelse med tankar och känslor precis likt en 
själv, och inte som ett ting utan känslor, vilja och tankar (Håkansson Eklund, 2006b). 

Rogers (1975) menade även i ett tidigt skede att empati inte är något som finns hos individen 
vid födseln utan något som utvecklas genom träning i empatiska miljöer. Kelly, Reavis, och 
Latham (1977) visade även att systematisk träning av empati ökade förmågan hos kvinnliga 
lärarstudenter, att med en exakthet kunna urskilja hur empatiskt ett uttalande från en grundskole-
elev var. Denna förmåga att kunna urskilja empati ur ett uttalande menar författarna är en viktig 
del i att lära sig kommunicera på ett empatiskt sätt. Genom att framkalla empati visade Batson, 
Chang, Orr, och Rowland (2002) att positiva effekter angående attityder och hjälpande gentemot 
medlemmar i en stigmatiserad grupp kunde uppnås. Författarna framkallade empati genom att 
deltagarna i studien uppmanades att sätta sig in i en annan persons situation, vilken i detta fall var 
en missbrukare. 

Klein och Hodges (2001) har även visat att skillnader mellan män och kvinnor angående 
empatisk förmåga är situationsberoende och handlar mer om skillnader i motivation, än skillnader 
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kopplade till man och kvinna. Forskningen är dock inte ense och andra studier av empatisk 
förmåga har visat på könsskillnader med en större empatisk förmåga hos kvinnor än hos män 
(Batson et al., 1996; Eisenberg, & Lennon, 1983). Även hos yngre flickor och pojkar har man 
kunnat påvisa en skillnad i empati, då flickorna visade sig mer känslomässigt kompetenta, med 
en större förmåga till medkänsla (Kienbaum, 2001).  

Att utföra en handling har visat sig vara en viktig aspekt av empatisk förmåga. Enligt 
Håkansson och Montgomery (2002) uttrycks empati för någon annan person genom handlandet 
som en kommunikation för att visa att man känner empati med, eller för personen. I likhet med 
kommunikationen som bevis för empati har interaktion visat sig vara en viktig del för en ökad 
empatisk förmåga, att lättare kunna ta en annan persons perspektiv. I en studie med anställda och 
deras leverantörer kunde ett positivt samband påvisas mellan interaktion (att skapa en kontakt 
genom kommunikation) och empati (perspektivtagande), samt positiva tankar om föremålet för 
empatin (Parker & Axtell, 2001). 

Trots att det inte finns konsensus kring en definition av empatibegreppet menar Håkansson 
(2006a) att gemensamt för de flesta definitioner är att kunna känna, uppleva och dela eller förstå 
en annan individs upplevelser av världen. Med tanke på empatibegreppets varierande definitioner 
har studien i den här uppsatsen använt sig av definitionen enligt Håkansson (2006a) som 
fokuserar på förståelse, bry sig om och känna med personen i en specifik situation. Håkansson 
(2006a) definierar empati som en förmåga att känna, förstå och bry sig om vad någon annan 
känner, förstår och bryr sig om. Till skillnad mot tidigare definitioner är detta en definition som 
beskriver empati som ett flerdimensionellt fenomen, det vill säga att det innefattar flera olika 
aspekter av tidigare definitioner (Håkansson, 2006b). 
 
 
Självkänsla 
 
Självkänsla handlar om den värderande bedömningen av sig själv och visar om en persons 
värderingar, känslor och tankar kring sig själva är positiva eller negativa. Självkänsla är ett 
fenomen som anses spela en signifikant roll för allt mänskligt beteende. Det finns väldigt mycket 
publicerat kring självkänsla och vid en närmare analys av materialet menar Baumeister (1993) att 
det blir tydligt att det finns mycket som är oklart kring begreppet. Till exempel uppkommer 
frågor om personer med låg självkänsla hatar eller har en bristande respekt till sig själva, eller om 
personer med en låg självkänsla är lika personer med en hög självkänsla i några avseenden. Dessa 
frågor och liknande har förvirrat och vilselett teoretiker under årens lopp (Baumeister, 1993). 

Enligt Forsman och Johnson (1996) kan självkänsla förklaras utifrån två olika komponenter. 
Nivån som kan vara hög eller låg, samt stabiliteten det vill säga stabil eller instabil. Definitionen 
av begreppet självkänsla inom forskningen menar de är oklar och det finns begrepp som används 
generellt för självkänsla men som innefattar flera olika aspekter som bör åtskiljas varför ett 
förtydligande av definitionen bör göras. Enligt författarna finns ett problem kring teorierna som 
behandlar självkänslans uppkomst då de förklarar självkänslans uppkomst både genom ett 
förvärvande av egen kompetens eller bekräftelse från andra, samt vid ett förvärvande genom 
ovillkorlig kärlek särskilt i unga år. Förklaringarna generaliseras under samma begrepp, 
självkänsla och de menar att ett ifrågasättande bör göras med tanke på att självkänsla som 
förvärvats av individen, och självkänsla som uppnås genom kärlek och berömmelse handlar om 
två olika fenomen. Dessa bör skiljas åt menar Forsman och Johnson vidare (1996) då de är 
grunden för olika typer av beteenden, känslor och attityder. De bör istället sorteras in under (1) 
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bassjälvkänsla som ett mer statiskt känsloläge av ovillkorlig kärlek där en person med en hög 
bassjälvkänsla kännetecknas av en person som ser sig själv som lugn och stabil och förtroendefull 
i andras sällskap och har en trygghet/säkerhet i sig själv, och (2) förvärvad självkänsla som 
däremot handlar om mer dynamiska aspekter och uppnås genom bekräftelse från andra. En 
person med hög förvärvad självkänsla kännetecknas av en person som upplever sin självkänsla 
genom personlig kompetens och framgång samt av ett behov av kontroll och att få bekräftelse 
och att vara andra människor till lags.  

Bassjälvkänsla skiljer sig från global (övergripande) självkänsla som är välkänd och ofta 
använd inom tidigare forskning enligt Kling, Hyde, Showers, och Buswell, (1999), då 
bassjälvkänsla fokuserar mer på självkänslans obetingade ingrediens (Johnson, 2003). Vilken typ 
av självkänsla som är dominerande för en person är även kopplad till individens personlighet 
(Johnson, 1998).  

Självkänslans stabilitet har visat sig vara avgörande för förståelsen av självkänslans roll och 
funktion. En jämförande studie (Johnson, 1998) om global självkänsla och bassjälvkänsla visade 
att bassjälvkänsla var en viktig del för en stabil global självkänsla. Den globala självkänslan var 
mer instabil och ett stort behov av kompetens och bekräftelse från andra ökade instabiliteten, 
särskilt när dessa strävanden var kombinerade med en låg nivå av bassjälvkänsla och negativa 
upplevelser (Johnson, 1998). Trots att endast ett fåtal studier har undersökt de genetiska och 
miljömässiga faktorer som kan ligga till grund för stabiliteten och förändringarna i självkänslan 
är mönstren i resultaten relativt förenliga. De visade att huvuddelen av självkänslans stabilitet 
över tid kan förklaras av genetiska faktorer samtidigt som förändringar i självkänslan till stor del 
förklaras genom individens specifika miljömässiga erfarenheter (Neiss, Sedikides, & Stevenson, 
2002). Dock visade en studie (Kamakura, Ando, & Ono, 2007) med japanska tvillingpar i tonåren  
att både genetiska faktorer och frånvaron av delaktighet, det vill säga relationer till nära anhöriga 
och jämnåriga och en brist på sociala aktiviteter var viktiga för självkänslans stabilitet. 
Förändringar i självkänslan kunde huvudsakligen förklaras av en brist på delaktighet, som ovan.  

En studie av Johnson (2002) visade på en koppling mellan självkänslans struktur, bassjälv-
känsla eller förvärvad självkänsla och olika typer av personlighet. Detta fenomen vilket enligt 
författaren är av vikt för förståelsen av olika typer av riskbeteende som coping och kontroll hos 
de olika personlighetstyperna. Även ras och personlighet har visat sig i en studie av Biro et al., 
(2006) vara förutsägande faktorer för självkänsla hos amerikanska tonårsflickor, där de färgade 
flickorna uppvisade överlag högre självkänsla än de vita. I likhet med denna studie fann även 
Oser (2006) ett signifikant samband mellan självkänsla och vissa specifika personlighetsdrag hos 
fängelseinterner. Både personlighetstyper som emotionell stabilitet och en öppenhet gentemot 
andra visade sig ha en direkt positiv effekt på självkänslan. Studien av Oser (2006) visade även 
att psykologisk rådgivning och deltagande i pedagogiska program hade en signifikant positiv 
effekt på självkänslan hos internerna under tiden de var intagna. 

En omfattande studie (Kling et al., 1999) kring tidigare forskning har visat att det finns 
könsskillnader i den mer generella typen av självkänsla, den globala självkänslan. Männen i 
studien hade generellt högre grad av global självkänsla än kvinnorna. Skillnaden visade sig dock 
vara liten och därför svår att förklara. En förklaring till detta menar författarna ändå kan ha att 
göra med våra könsroller, påverkan från skolan och föräldrar eller flickor och kvinnors utsatthet 
angående våld. 

Självkänsla har även visat sig ha samband med både depression och smärtproblematik. De 
deprimerade patienterna med diagnosen fibromyalgi i studien (Johnson, Paananed, Rahinantti & 
Hannonen, 1997) uppvisade en lägre bassjälvkänsla och en självkänsla beroende av ett stort 
behov av bekräftelse från andra, till skillnad mot de icke-deprimerade fibromyalgipatienterna 
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som uppvisade en annan typ av självkänslestruktur.  
Med tanke på hur självkänslan visat sig ha olika komponenter och flera definitioner har denna 

studie använt sig av bassjälvkänsla enligt Forsman och Johnson (1996), och Johnson, (1998; 
2002; 2003) där en hög bassjälvkänsla handlar om en person som känner sig lugn, samlad och är 
förtroendefull i andras sällskap. Denna person har även en trygghet i sig själv genom ett mer 
statiskt känsloläge uppnått av ovillkorlig kärlek, och av omgivningens emotionella bekräftelse.  
 
 
Empati och självkänsla 
 
En huvudtanke i den här uppsatsen är att man först måste ha en god självkänsla som stabil grund, 
för att sedan orka se och vara empatisk mot andra människor. Ibland uttrycks den här tanken som 
att ”man måste kunna älska sig själv för att kunna älska andra”. 

Tidigare forskning har enligt Davis et al. (1996) visat att självkänsla kan gynna ett empatisk 
beteende. Studien visade att en kännedom om sig själv var av vikt för att kunna sätta sig in i en 
annan människas inre värld. Perspektivtagande skapade här mentala representationer nära 
kopplade till deltagarnas egna självscheman. En hög självkänsla handlar enligt Baumeister (1993) 
om att tycka om sig själv, och en av faktorerna som definierar en hög bassjälvkänsla är ett öppet 
förhållningssätt med varma positiva tankar gentemot andra i sin omgivning (Forsman & Johnson, 
1996; Johnson, 2003). En empatisk förmåga har här visat sig kunna ge vissa kognitiva 
förutsättningar för att utveckla självkänsla och även en förmåga att identifiera uttryck för detta 
hos andra. 

Empati handlar om en förmåga att skifta perspektiv, till exempel att kunna ta ett barns 
perspektiv vilket även innebär att ha perspektiv på sig själv genom en medvetenhet om sig själv 
och sitt beteende (Öhman, 2003). Tidigare forskning (Bergin & Jasper, 1969) i terapeut - 
klientsammanhang har visat att terapeuter med en högre grad av empati gentemot sina klienter 
var integrerade i sig själva i högre utsträckning än terapeuter med en lägre empatisk förmåga.  

Empati har visat sig vara en faktor som indirekt, genom varma och omhändertagande nära 
relationer påverkar självkänslan i positiv riktning hos kvinnliga tonåringar (Laible, Carlo, &  
Roesch, 2004). En studie (Brunel et al., 1989) med lärare har visat att en hög empatisk förmåga 
påverkar uppfattningen av andras självkänsla på ett positivt sätt. Lärarna med en hög empatisk 
förmåga var bäst på att förutsäga hur eleverna hade skattat sin självkänsla. De mindre empatiska 
lärarna undervärderade däremot frekvent elevernas skattade självkänsla. En annan studie av Kli´s,  
(1997)med lärare har påvisat en koppling mellan både de emotionella och kognitiva aspekterna 
av empati och självkänsla. Det fanns även en koppling mellan empati och olika personlighets-
aspekter som extrovert, neuroticism, locus of control samt en flexibel personlighetstyp. 

Med tanke på tidigare forskning och litteratur inom empati och självkänsla bli det tydligt att 
påverkan mellan dessa två begrepp skulle kunna vara dubbelriktad.  
 
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie var att kartlägga kvinnliga pedagogers empati och självkänsla samt 
eventuella samband mellan dessa variabler. Studien hade följande frågeställningar: (a) Hur ser 
empatin ut hos kvinnliga pedagoger?, b) Hur ser bassjälvkänslan ut hos kvinnliga pedagoger?, (c) 
Finns det åldersskillnader i empati hos kvinnliga pedagoger?, (d) Finns det skillnader i empati 



 
 

 

6

 

beroende av hur länge man varit verksam inom yrket?, (e) Finns det åldersskillnader i 
bassjälvkänsla hos kvinnliga pedagoger?, (f) Finns det skillnader i bassjälvkänsla beroende av hur 
länge man varit verksam inom yrket? och (g) Finns det samband mellan empati och 
bassjälvkänsla? En hypotes är att självkänsla befrämjar empati. 

 
 

Metod 
 
Empati mättes genom tre berättelser som beskrev tre olika personer i tre olika situationer. Tanken 
med detta var att försöka fånga empati vid olika typer av situationer för att kunna få en bredd i 
mätningen av begreppet. Alla deltagare läste de tre berättelserna och fick därefter återge med 
egna ord hur de kände inför personerna i berättelserna. Dessa skriftliga redogörelser bedömdes 
sedan av författaren angående hur empatiska de var. Målet med dessa bedömningar var att få ett 
mått på varje deltagares empatiska förmåga genom en samvariation av de tre berättelserna 
tillsammans. Bassjälvkänsla mättes genom ett redan etablerat mätsinstrument (Forsman & 
Johnson, 1996) där deltagarna fick gradera 14 olika påståenden efter en femgradig likertskala. 
Slutligen testades relationen mellan empati och bassjälvkänsla (se Figur 1). 
 

 
 

 
 
 
 

                      〈〈〈〈----------〉〉〉〉     

 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 1. Studiens design 
 
 
Deltagare 
 
Valet av deltagare i den här studien gjordes genom ett tillgänglighetsurval. Samtliga deltagare var 
kvinnliga pedagoger på en grundskola 0 - 9 i en mellanstor stad i Sverige. Medelåldern för 
deltagarna var 45.5 år, med variationen 26 - 64 år. Bortfallet var 12 personer då 38 av 50 
tillfrågade personer besvarade enkäten. Angående berättelse A var det partiella bortfallet 1 person 
som inte besvarade upplevelsen av denna berättelse varför denna person exkluderades vid 
analyser kring denna berättelse samt vid analyser med alla tre berättelserna tillsammans. Med 
tanke på att enkäterna inte samlades in personligen utan postades av respondenterna själva kan 
bortfallet av 12 personer inte förklaras närmare. 

Empati  
för berättelse A  
(att bli läkemedels- 
beroende) 

Empati  
för berättelse B 
(att mista ett husdjur) 

 

Empati  
för berättelse C 
(att mista en förälder) 
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Material 
 
I föreliggande studie av kvantitativ art användes en enkät som insamlingsmetod som bestod av tre 
olika delar. Del ett bestod av bakgrundsfrågorna kön, ålder och yrke/befattning samt antal 
verksamma år inom yrket. Cronbach alpha användes som ett mått på hur olika frågor eller 
moment samvarierar genom ett index. Ett Cronbach alphavärde över 0.70 kan räknas som ett 
acceptabelt värde enligt Brace, Kemp och Sneglar (2006), vilket visar att frågorna eller 
momenten har en hög reliabilitet så att de kan sammanfogas till ett gemensamt värde.  

Del två mätte bassjälvkänsla genom ett befintligt mätinstrument utarbetat av Forsman och 
Johnson (1996). Enkätens tillförlitlighet i den här uppsatsen mättes genom ett Cronbach´s 
alphavärde på 0.84, vilket tyder på att de 14 olika frågorna samvarierar så att ett index för dessa 
kan skapas. Respondenterna fick här på en femgradig likertskala ta ställning till 14 olika 
påståenden, exempelvis ”Jag är nöjd med att vara just den jag är”, ”Jag känner mig trygg med 
mig själv” och ”Jag litar inte på mina känslor”.  

Den tredje och slutliga delen av enkäten mätte empatisk förmåga genom tre korta berättelser, 
hämtade från en magisteruppsats i psykologi (Andersson-Stråberg, 2003). Tillförlitligheten för de 
olika berättelserna och alla tre tillsammans mättes genom Cronbach alpha: berättelse A = 0.80, 
berättelse B = 0.62, berättelse C = 0.58, och alla tre berättelserna tillsammans = 0.64. 

Berättelserna handlade om tre olika personer i tre olika situationer där respondenterna fritt fick 
återge sin upplevelse av personen i de olika berättelserna. Det fanns sju rader efter varje 
berättelse för att disponera sitt svar och de tre olika berättelserna behandlade tre olika situationer. 
De olika berättelserna förväntades vidare samvariera som en bred definition för empatisk 
förmåga. 
 
 
Procedur 
 
Innan studien kunde genomföras togs kontakt med ansvarig rektor på skolan med en förfrågan 
om tillstånd att få genomföra studien. Efter medgivande av rektorn distribuerades enkäterna 
personligen till skolan för vidare distribution av rektorn till skolans pedagoger. Tillsammans med 
enkäten bifogades även ett missivbrev där undersökningsdeltagarna i enlighet med konfi-
dentialitetskravet och nyttjandekravet (Humanistiska – samhällsvetenskapliga forskningsrådets 
etiska regler, 1999) informerades om att insamlade data inte skulle användas för andra syften än 
forskning, samt att deltagarnas identitet skulle vara skyddad för andra än undersökningsledaren. 
Det informerades även i brevet om att enkäten skulle besvaras individuellt, och att det var viktigt 
att de svarade så ärligt som möjligt på frågorna för att kunna fånga vad de verkligen tyckte eller 
kände. Information om ansvarig för studien med telefonnummer fanns även med i brevet. För att 
öka respondenternas anonymitet bifogades även ett frankerat svarskuvert så att de själva kunde 
fylla i enkäten hemma i lugn och ro och sedan posta den själva. 
 
 
Databearbetning/kodning 
 
Kodningen av enkäterna i denna studie utgick från en metod av Håkansson Eklund (2006b). 
Metoden innebär att en person ombeds att fritt beskriva hur denne upplever en annan människa 
vars situation beskrivs i en fiktiv berättelse. Därefter bedömer en tredje person den nedskrivna 
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tolkningen av personen i berättelserna. Metoden bygger på antagandet att bedömningar från ett 
tredje persons perspektiv vid bedömning av empati, är mer objektiva än självskattningar.  
Längden på deltagarnas svar varierade från ett ord upp till tolv meningar. Denna analysmetod var 
också inspirerad av Håkansson och Montgomery (2003). 

Respondenternas svar om hur de upplevde personen i de olika berättelserna kodades av 
författaren med avseende på innehållet utefter tre utgångspunkter: (1) I vilken utsträckning förstår 
pedagogen personen i berättelsen?, (2) I vilken utsträckning bryr sig pedagogen om personen i 
berättelsen? och (3) I vilken utsträckning känner pedagogen med personen i berättelsen? 
Författaren ställde dessa frågor till deltagarnas svar som graderades efter en likertskala och dessa 
tre kategorier bildade tillsammans ett mått för hur mycket empati de hade för personen i de olika 
berättelserna. Denna metod utgår från Håkansson (2006) som definierar empati som förståelse, 
bry sig om och känna med en person i en specifik situation. Kodningen av empati som förståelse, 
bry sig om och känna med är alltså baserade explicit på Håkanssons definition av empati. 

För att författaren inte skulle påverkas av hur deltagarna hade skrivit avseende stil eller 
stavning et cetera, transkriberades svaren först med hjälp av ordbehandlingsprogram med syfte att 
även öka respondenternas anonymitet. Respondenternas svar numrerades från 1 - 38. Vidare 
klipptes små kort med ett svar på varje, tre olika kort för varje respondent. Sammanlagt var det 3 
x 38 = 114 kort som sedan blandades. På detta sätt påverkades inte analysen av respektive svar 
från varje berättelse, det vill säga att en persons svar på en berättelse kunde inte kopplas ihop 
med samma persons svar från en annan av berättelserna. Varje kort analyserades sedan tre gånger 
efter de olika frågeställningarna som beskrivits ovan (förståelse, känsla och bry sig om). Därefter 
bedömdes varje svar utifrån en sjugradig likertskala, från 1 – inte alls, till 7 – väldigt mycket.  
 
Exempel på ett svar som bedömdes som 7 – väldigt mycket, angående i vilken utsträckning 
pedagogen visar förståelse för personen i berättelsen:  

 
Tuff tillvaro med mycket sorg och inte få utlopp för sina egna känslor. Vågar inte för 
att pappan är så ledsen. De behöver hjälp till samtal och handledning till att bearbeta 
sorgen, alla känslor och tankar. Dessa barn blir ofta inåtvända och får en tuff attityd 
utåt för att orka. Mycket stöd och kärlek från omgivningen behövs för att orka leva 
vidare (28c).  
 

Ett annat svar som bedömdes som 1 - inte alls, angående i vilken utsträckning pedagogen visar  
förståelse för personen i berättelsen: 
 

Hur kan det gå så långt! Att han inte reagerade/tog tag i problemet innan det gick för 
långt. Och fanns det inte andra som kunde hjälpa honom (15a).  

 
Exempel på ett svar som bedömdes som 7 – väldigt mycket, angående i vilken utsträckning  
pedagogen känner med personen i berättelsen: 
 

Jag känner otroligt mycket för personen. Tänk att det kan gå så illa att man kan bli 
beroende av tabletter. Man vet aldrig vad som kan hända här i livet. Själv kämpar man 
med barnhämtning, jobb, plugga och allt vad som hör hemmet till, mina problem är 
oväsentliga. Vilken hemsk känsla av att känna sig osynlig. Hjälp denna stackars 
person. Var finns stöd för personer som hamnar så här snett. Man känner sig maktlös 
(21a).  
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Ett annat svar kodades som 1 – inte alls, angående i vilken utsträckning pedagogen känner för 
personen i berättelsen: 
 

Egentligen inte så stort problem. En ny hund ger ny värme, kärlek och framför allt nya 
sociala kontakter (10b). 

 
Angående kodningen angående i vilken utsträckning pedagogen bryr sig om personen i 
berättelsen kodades detta svar som 7 – väldigt mycket: 

 
En fruktansvärd situation där personen inte själv styr. Det måste vara en av de 
jobbigaste stunderna i livet när ens mamma dör för tidigt av sjukdom. Saknad av någon 
som alltid funnits (16c). 

 
Ett annat svar som bedömdes som 1 – inte alls, angående i vilken utsträckning pedagogen bryr 

sig om personen i berättelsen: 
 

En jobbig situation, men inget som berör mig personligen (26a). 
 
Poängen skrevs sedan ned i en tabell för var och en av de tre dimensionerna, en poäng för varje 
berättelse vilket resulterade i tre tabeller med tre poäng för varje respondent.  

 
 

Resultat 
 
För att besvara studiens frågeställningar analyserades data med hjälp av Pearson korrelation och 
ANOVA. Sambandet mellan den beroende variabeln empati och de båda oberoende variablerna  
ålder och antal yrkesverksamma år analyserades var för sig, likadant gjordes med den beroende 
variabeln bassjälvkänsla. Slutligen analyserades sambandet mellan de båda beroende variablerna 
empati och självkänsla. Även sambandet mellan de båda oberoende variablerna ålder och antal 
yrkesverksamma år analyserades. Detta samband visade sig vara signifikant (r = .81, p  < .01) 
vilket komplicerade en förklaring till de skillnader som uppstod angående dessa oberoende 
variabler. Det vill säga om det handlade om verkliga skillnader eller om en ren tillfällighet.  
 
 
Empati 
 
Tabell 1 visar medelvärden för variablerna förstå, bry sig om och känna för de olika berättelserna. 
Den visar även medelvärden för de tre variablerna tillsammans som ett mått för empati. 
Berättelse C som handlade om att mista en förälder var den berättelse som fick de högsta 
poängen samtidigt som berättelse A som handlade om att bli beroende av smärtstillande medel 
var den som fick de lägsta poängen för empatiaspekterna, som tillsammans bildade ett mått för 
empati. 
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Tabell 1 
Medelvärden i att förstå, bry sig om och känna för de tre berättelserna om empati på skalan 1-7  

(N = 38) 

                                                           Berättelser 
                                            ______________________________ 
      A    B     C 
Empatiaspekter            Totalt   SD 

Förstå    4.03  4.55  4.87   4.49  1.29 
Bry sig om   4.65  4.37  4.79   4.60            1.34 
Känna    3.86  4.24  4.66   4.25            1.34     
Empati                4.18             4.39             4.78   4.45    .99  
(förstå, bry sig om, känna)                      
SD    1.80  1.42  1.39 
 
 
Bassjälvkänsla 
 
Medelvärdet för bassjälvkänsla hos de kvinnliga pedagogerna var, m = 3.78 (SD = .48). Den fråga 
som fick högst poäng i bassjälvkänsla-skalan var fråga nr 2: ”Jag bekymrar mig sällan för vad 
andra människor skall tänka om mig”, (4.16). Den fråga som fick lägst poäng var fråga nr 9: ”Jag 
känner mig ofta förödmjukad”, (3.22).  
 
 
Empati och ålder 
 
En Pearson-korrelation mellan empati för alla berättelser tillsammans och ålder visade inte på 
något signifikant samband (r = .12, p = .49). En Pearson-korrelation mellan empati för berättelse 
A och ålder visade inte heller på något signifikant samband (r = .18, p = .30). En Pearson-
korrelation mellan empati för berättelse B och ålder visade däremot ett signifikant samband (r = 
.33, p < .05). De äldre kände mer empati än de yngre för berättelse B. En Pearson-korrelation 
mellan empati för berättelse C och ålder visade också på ett signifikant samband (r = -.34, p < 
.05). De yngre kände mer empati än de äldre för berättelse C. Deltagarna delades sedan in i tre 
åldersgrupper som var så jämna som möjligt i antal deltagare. Tabell 3 visar medelvärden i 
empati för alla berättelser tillsammans och var för sig för de tre åldersgrupperna. 
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Tabell 3 
Medelvärden i empati alla berättelser tillsammans och var för sig för de tre åldersgrupperna          

(N = 37)  

                          Ålder 
                                                                                                   
                   Yngre 27-39      Medelålder 40-51        Äldre 52-64  
                 n = 13   n = 12                     n = 12   
                                                    Totalt 
Berättelse A,B,C         4.37    4.48              4.48          4.44 
Berättelse A          3.58    4.44        4.44           4.15             
Berättelse B                      4.00    4.67                         4.67   4.45         
Berättelse C                      5.62               4.33                         4.33  4.76       
  
En envägs ANOVA med åldersgrupper som oberoende variabel och empati för alla berättelserna 
tillsammans som beroende variabel visade inte på någon signifikant skillnad  (F(2,36) = .47, p = 
.95). En envägs ANOVA med åldersgrupper som oberoende variabel och empati för berättelse A 
som beroende variabel visade inte på signifikanta skillnader (F(2,35) = .89, p = .42). En envägs 
ANOVA med åldersgrupper som oberoende variabel och empati för berättelse B som beroende 
variabel visade inte heller på någon signifikant skillnad (F(2,36) = .95, p = .40). Däremot visade en 
envägs ANOVA med åldersgrupper som oberoende variabel och empati för berättelse C som 
beroende variabel på signifikanta skillnader (F(2,36) = 4.1, p < .03). En efterföljande Post-hoc-
analys (Tukey HSD) visade att de signifikanta skillnaderna fanns mellan de yngre och 
medelålders samt de yngre och äldre, där de yngre hade signifikant högre empati än både de 
medelålders, och de äldre (se Tabell 3) för denna berättelse som handlade om att mista en 
förälder. 
 
 
Bassjälvkänsla och ålder 
 
En Pearson-korrelation mellan bassjälvkänsla och ålder visade inte något signifikant samband (r 
= -.02, p = .92). Deltagarna delades sedan in i samma tre åldersgrupper som vid föregående 
analyser om empati. Tabell 4 visar medelvärdet för bassjälvkänsla för de olika åldersgrupperna.  
  
Tabell 4 
Medelvärden i bassjälvkänsla för de tre åldersgrupperna (N  = 37) 
Ålder    Yngre  27-39     Medelålder  40-51   Äldre  52-64  
          n  = 13            n = 12         n = 12 
           

Bassjälvkänsla         3.70   4.09          3.56            
 
En envägs ANOVA med åldersgrupper som oberoende variabel och bassjälvkänsla som beroende 
variabel visade på en signifikant skillnad (F(2,36) = 4.52, p < .02). En efterföljande Post-hoc- 
analys (Tukey HSD) visade att den signifikanta skillnaden fanns mellan de medelålders och de 
äldre, där de medelålders hade signifikant högre bassjälvkänsla än de äldre. Det fanns även en 
tendens till signifikant skillnad mellan de medelålders och yngre (p = .09), se Tabell 4. 
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Empati och yrkesår  
 
En Pearson-korrelation mellan empati för alla berättelser tillsammans och antal yrkesår visade 
inte på något signifikant samband (r = .02, p = .89). En Pearson-korrelation mellan empati för 
berättelse A och yrkesår visade inte på något signifikant samband (r = .20, p = .24). En Pearson- 
korrelation mellan empati för berättelse B och yrkesår visade inte heller på något signifikant 
samband (r = .15, p = .36). En Pearson-korrelation mellan empati för berättelse C och yrkesår 
visade däremot på ett signifikant samband (r = -.40, p < .02). De som arbetat kortast tid kände 
mest empati. Deltagarna delades sedan in angående yrkesår i tre olika grupper som var så jämna 
som möjligt i antal på liknande sätt som för ålder. Tabell 5 visar medelvärden i empati för alla 
berättelser tillsammans och var för sig för de tre yrkesårsgrupperna. 
 
Tabell 5 
Medelvärden i empati för alla berättelser tillsammans och var för sig för de olika 
yrkesårsgrupperna (N = 37) 

                            Yrkesår 
                                                                                                   
                      1 - 6                 7 - 24                25 – 41 
        n = 12            n = 13           n = 12 
Empati                          Totalt  
Berättelse A,B,C       4.42        4.61            4.29  4.44        
Berättelse A                             4.03      3.97            4.47  4.16   
Berättelse B                   4.08       4.72                       4.47   4.42          
Berättelse C                   5.28                5.13                       3.92  4.78         
 
En envägs ANOVA med yrkesårsgrupper som oberoende variabel och empati för alla 
berättelserna tillsammans som beroende variabel visade inte på någon signifikant skillnad  (F(2,36) 

= .28, p = .75). En envägs ANOVA med yrkesårsgrupper som oberoende variabel och empati för 
berättelse A som beroende variabel visade inte heller på någon signifikant skillnad (F(2,35) = .26, p 
= .77). En envägs ANOVA med yrkesårsgrupper som oberoende variabel och empati för 
berättelse B som beroende variabel visade inte heller på någon signifikant skillnad (F(2,36) = .63, p 

= .54). Däremot visade en envägs ANOVA med yrkesårsgrupper som oberoende variabel och 
empati för berättelse C som beroende variabel en signifikant skillnad (F(2,36) = 3.96, p < .03). En  
efterföljande Post-hoc-analys (Tukey HSD) visade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 
den grupp som arbetat 1-6 år och 25–41 år inom yrket, där gruppen som hade arbetat minst år 
inom yrket, 1–6 år hade signifikant högre empati än den grupp som hade arbetat flest år inom 
yrket, 25 – 41 år för denna berättelse som handlade om att mista en förälder, se Tabell 5. 
  
 
Bassjälvkänsla och yrkesår 
 
En Pearson-korrelation mellan variabeln bassjälvkänsla och yrkessår visade inte något signifikant 
samband (r = -.10, p = .58). Deltagarna delades sedan in i samma tre yrkesårsgrupper som vid 
föregående analys. Tabell 6 visar medelvärden i bassjälvkänsla för de olika yrkesårsgrupperna. 
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Tabell 6 
Medelvärden i bassjälvkänsla för de olika yrkesårsgrupperna (N = 37) 

                            Yrkesår 
                                                                                                   
                        1 - 6        7 - 24                 25 – 41 
          n = 12  n = 12                      n = 12       
                           
Bassjälvkänsla         3.65   3.89               3.79        
 
En envägs ANOVA med yrkesårsgrupper som oberoende variabel och bassjälvkänsla som 
beroende variabel visade inte heller på signifikanta skillnader (F(2,36) = .75, p = .48). 
 
 
Empati och bassjälvkänsla  
 
En Pearson-korrelation mellan empati för alla tre berättelserna tillsammans och bassjälvkänsla 
visade inget signifikant samband (r = .14, p = .40). Vidare gjordes Pearson-korrelationer även 
mellan variablerna förståelse, bry sig och känna var för sig, och bassjälvkänsla. Inget signifikant 
samband kunde här heller påvisas mellan förståelse och bassjälvkänsla (r = .12, p = .48), bry sig 
om och bassjälvkänsla (r = .21, p = .208), eller känna och bassjälvkänsla (r = -.00, p = 1.00).  Inte 
heller när Pearson-korrelationer mellan empati för varje berättelse för sig och bassjälvkänsla 
analyserades kunde några signifikanta samband påvisas,  A (r = .14, p = .42), B (r = .11, p = .49), 
C (r = -.01, p = .95).  

Det framkom alltså inte något samband mellan empati och bassjälvkänsla hos de kvinnliga 
pedagogerna i denna studie. 

 
 

Diskussion 
 
Hypotesen i den här studien att självkänsla befrämjar empati får genom studiens resultat inte stöd. 
Dock finns en tendens till att den empatiska förmågan ökar med stigande ålder då de två äldre 
åldersgrupperna uppvisade en något högre grad av empati. Signifikanta samband mellan empati 
och ålder kunde påvisas när varje berättelse analyserades för sig. Äldre och yngre kände olika för 
olika berättelser, vilket tyder på att den empatiska förmågan varierar beroende på situationen. 
Bassjälvkänslan var signifikant högre hos de medelålders respondenterna än hos den yngre och 
äldre åldersgruppen. Angående respondenternas antal yrkesverksamma år visade resultatet att 
empatin beroende på antal yrkesverksamma även var beroende av situationen. 

Angående studiens frågeställning (a) hur empatin såg ut hos de kvinnliga pedagogerna visade 
det sig i likhet med tidigare studier (Batson et al., 2007) att empatin varierade med typ av 
berättelse. Håkansson Eklund (2006b) som i stället för skriftliga berättelser i sin studie kring 
empati visade olika filmklipp, fann även liknande resultat då empatin varierade beroende på vilka 
filmklipp som visades. Dessa resultat tyder på att empati är beroende av situationen. Med tanke 
på att empati visat sig vara kopplad till en upplevelse av en liknande situation (Håkansson & 
Montgomery, 2003) är det möjligt att respondenterna har eller inte har upplevt liknande 
situationer som påverkat hur de svarat på sin upplevelse av de olika berättelserna. 

Som svar på studiens frågeställning (b) hur bassjälvkänslan såg ut hos de kvinnliga 
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pedagogerna visade resultatet att bassjälvkänslan i denna studie var något högre (m = 3.78, sd = 
.48), än tidigare studie (Johnson, 2002) som använt sig av samma typ av mätinstrument (m = 
3.13, sd = .27), vilken även inkluderade män. 

Angående studiens frågeställningar (c, e) om det finns åldersskillnader i empati och 
bassjälvkänsla visade resultatet att de yngsta respondenterna i åldergruppen 27-39 år kände mer 
empati för personen i berättelse C som hade mist en förälder. Den höga empatin för de yngre 
skulle kunna förklaras av att moderskänslorna eventuellt är starkare i den åldern då man själv är 
mitt i den del av livet då föräldraskapet är som mest aktuellt, eller att man känner en stark 
samhörighet med individen i berättelsen och lätt kan sätta sig in i dennes situation att mista en 
förälder. Tidigare forskning har påvisat moderliga känslor och instinkten av att ta hand om och 
skydda som en källa till att känna empati (Batson et al., 2005).   

De äldsta respondenterna i åldergruppen 52-64 år visade till skillnad mot de yngsta en högre 
empatisk förmåga för personen i berättelse B som hade mist ett husdjur. En förklaring till detta 
kan antas ha att göra med att föräldraskapet i denna ålder inte är lika tydligt då de eventuella 
barnen har blivit vuxna och en annan relation mellan två vuxna har blivit mer aktuell. Har man då 
husdjur som är förekommande i högre ålder när barnen flugit ur hemmet blir det ofta husdjuren 
som får ta emot den omsorg man tidigare visat sina barn, vilket kan vara en eventuell förklaring 
till detta resultat. 

Bassjälvkänslan som i denna studie visade sig vara högre för respondenterna i medelåldern än 
för de yngre och äldre respondenterna kan eventuellt förklaras genom en mer stabil tid i livet som 
även påverkar självkänslan på detta vis. Jämfört med tidigare forskning (Johnson, 2002) har även 
i likhet med denna studie en lägre bassjälvkänsla kunnat påvisas hos äldre. 

Som svar på studiens frågeställningar (d, f) om det finns åldersskillnader i empati och 
bassjälvkänlsa angående hur länge man varit verksam inom yrket visade resultatet en högre 
empatisk förmåga hos de som arbetat minst tid inom det pedagogiska yrket. En möjlig förklaring 
till detta resultat kan vara att de fortfarande har den pedagogiska utbildningen relativt färsk i 
minnet, där faktorer som att kunna se saker ur en annans perspektiv poängteras. Det återstår dock 
att närmare reda ut vad den lägre empatiska förmågan hos de som arbetat flest år inom yrket 
beror på. Med tanke på att det fanns ett signifikant samband mellan ålder och antal 
yrkesverksamma år i den här studien kan de påvisade skillnaderna angående ålder och 
yrkesverksamma år diskuteras. Det kan antas att ålderseffekterna kom till av en ren tillfällighet 
och inte förklarar några verkliga åldersskillnader i empati och bassjälvkänsla. Resultatet visade 
däremot inte någon skillnad mellan bassjälvkänsla och hur länge man verksam inom yrket. Med 
tanke på att det finns ett signifikant samband mellan ålder och antal yrkesverksamma år kan det 
antas att de yrkesverksamma åren inte haft någon betydelse för detta resultat utan att det handlar 
mer om ålder, och förklaras av att bassjälvkänsla enligt Forsman och Johnson, 1996; Johnson, 
2003 är ett mer statiskt känsloläge som förvärvats av ovillkorlig kärlek redan i unga år.  

Denna studie kunde inte påvisa något signifikant samband mellan empati och bassjälvkänsla, 
som svar på studiens frågeställning (g), trots att ett varmt beteende mot andra är en faktor som 
kännetecknar bassjälvkänsla (Johnson, 2003). Ett indirekt samband mellan empati och 
självkänsla har i tidigare forskning (Laible et al., 2004) kunnat påvisas. De kvinnliga 
tonåringarna i studien som rapporterade en trygg relation med föräldrar och syskon uppvisade 
även en hög nivå av både empati och självkänsla, eller något av dem. 
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Reliabilitet och validitet 
 
Det finns möjligheter att ytterligare testa och förstärka den här studiens validitet och reliabilitet. 
För att öka studiens reliabilitet hade ett interbedömarreliabilitetstest kunnat göras i denna studie. 
Det vill säga att ytterligare en person förutom författaren analyserar varje deltagares beskrivning 
av de olika berättelserna, för att sedan ställa de båda analyserna mot varandra och bedöma 
eventuella skillnader i analyserna. För detta skull dock krävas tillgång till en person till, som är 
tränad i den här sortens kodning. Vidare hade ett kompletterande mätinstrument angående 
empatisk förmåga eventuellt kunnat öka studiens reliabilitet och gjort mätningen mer valid. 
Definitionen av empati har i forskarsammanhang varit svår att översätta för olika situationer, och 
Brunel et al. (1989) menar att den behöver anpassas för olika sammanhang till exempel vad 
empati är inom skolans värld då olika metoder har visat på motsägande resultat angående empati. 
En mätning av empati genom en förmåga att med ord beskriva en upplevelse av en specifik 
situation visade inte samma resultat som när beteendet av samma personer som utfört den 
nedskrivna upplevelsen analyserades vid en observation (Brunel et al., 1989). Vid analysen av 
respondenternas empati i den här uppsatsen varierade deras nedskrivna upplevelser. Några var 
väldigt fåordiga och en del skrev hela berättelser. Vad detta innebär för mätningen av den 
empatiska förmågan hos respondenterna är svårt att svara på. Det kan vara så att en empatisk 
förmåga finns men inte förmågan att beskriva den med egna ord. 

Med tanke på antalet deltagare i denna studie kan man fråga sig hur resultatet hade sett ut om 
antalet varit fler och därmed påverkat gruppernas antal i analyserna. För att öka studiens validitet 
hade antalet respondenter kunnat ökas och de olika åldersgrupperna hade då kunnat bli större och 
mer jämna. Detta hade i sin tur ökat studiens power och risken för typ 2-fel hade minskat.  

Deltagarna i denna studie utgjordes enbart av kvinnor trots att studiens design från början var 
tänkt att även manliga pedagoger skulle ingå. Eftersom enkäterna besvarades enbart av kvinnor 
uteslöts männen i denna studie. Vad detta innebar för denna studie kan diskuteras med tanke på 
att tidigare studier (Batson et al., 1996; Eisenberg, & Lennon, 1983; Kling et al., 1999) funnit 
könsskillnader i både empati och självkänsla (dock global självkänsla). 

 
 
Framtida forskning 
 
Den här studien var begränsad till att endast inkludera kvinnliga pedagoger. Vidare forskning kan 
vidga perspektivet på pedagogernas empatiska förmåga och självkänsla genom att även inkludera 
manliga pedagoger. Därmed kan även eventuella könsskillnader inom denna yrkesgrupp 
angående de studerade variablerna utforskas. Detta kan vara intressant med tanke på att flera 
tidigare studier (Batson et al., 1996; Eisenberg, & Lennon, 1983; Kienbaum, 2001) visat på en 
högre empatisk förmåga hos kvinnor än hos män, både vid yngre och äldre år. Andra områden 
som kan vara intressanta att utforska är empati och självkänsla hos andra yrkesgrupper för att 
jämföra två helt skilda yrkesgrupper och testa eventuella skillnader.  

Empati är ett viktigt begrepp inom skolans värld (Svensk facklitteratur, 2000), och i enlighet 
med tidigare forskning (Kienbaum, 2001) har pedagogens förmåga till empati betydelse för 
elevens emotionella kompetens och empatiska förmåga. Med tanke på att Forsman och Johnson 
(1996) beskriver förmågan till varma positiva tankar gentemot andra i sin omgivning som en av 
faktorerna som kännetecknar bassjälvkänsla, är vidare studier inom området empati och själv-
känsla angeläget. 
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