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Att bry sig om sina elever spelar roll:                             

Påverkan av lärares empatiska nivå på gymnasieelevers 

skolgång 
 

Martin Karlsson 

 

 

Syftet med denna studie var att få en bättre förståelse för vilken 

betydelse lärare har för sina elever. Detta gjordes med hjälp av 

Interpersonal Reactivity Index (IRI), en skala utvecklad av Davis 

(1980) för att multidimensionellt kunna mäta empati.  I den här studien 

användes IRI för att testa hur graden av empati, hos både lärare och 

elever, kan påverka skolgången. I studien fick 154 elever enkäter under 

lektionstid och enkäterna hade till syfte att (a) se hur elever skattar 

lärares empati över tid, (b) hur elever och lärares empati påverkar 

betygen, (c) hur elevers empati påverkar hur de skattar lärarnas empati 

och (d) hur elever själva tycker lärares empati påverkar dem. Resultaten 

visade: (a) en tendens till att elever i årskurs ett skattar lärares empati 

högst och att elever i årskurs två skattar lärares empati lägst, (c) en 

tendens till att elever skattar lärares empati högre desto högre empati de 

själva uppmätte. Resultaten visade (b) en positiv korrelation mellan 

elevers betyg och elevers/lärares empati, där högre empati hos eleverna 

relaterade till signifikant högre betyg i fem ämnen (Svenska, Historia, 

Samhällskunskap Matematik och Naturkunskap). (d) En klar majoritet 

av eleverna tyckte att lärares empati påverkar dem och att empati hos 

lärare är övervägande positivt. Vidare fördjupad forskning inom de 

berörda områdena, där fördjupningar i enskilda frågeställningar görs, 

rekommenderas i framtiden. 

 

Keywords: empathy, high school students, IRI, teacher-student 

relationship, academic success, grades 

 

 

Inledning 
 

Empati står för en individs förmåga att uppleva och första andra individers känslor. När en 

person ser någon utsättas för sorg, känner då denna individ sig sorgsen? Fylls en person av 

ilska, när den ser någon annan bli orättvist behandlad? När en individ känner med någon annan, 

hur påverkar det deras relation? Många skulle nog påstå att det är positivt om en individ kan 

förstå och känna med någon annan. Det finns studier som pekar på att hög empati leder till mer 

betydande relationer (Grühn, Rebucal, Diehl, Lumley & Labouvie-Vief, 2008; Kim, Kaplowitz 

& Johnston, 2004) och bättre akademisk framgång (Downey, Mountstephen, Llyod, Hansen & 

Stough, 2008). Samtidigt är empati även kopplat till negativa fenomen som ångest, blyghet och 

ensamhet. Detta kan förklaras med att individer med hög empati bland annat tenderar att 

påverkas kraftigare när någon i deras omgivning far illa. Detta kan i sin tur leda till att individer 

med hög empati väljer att isolera sig (Davis, 1983). 

Då empati både har positiva och negativa effekter kan man rimligen tro att en persons empati 

både har positiva och negativa effekter på dess omgivning. Den här studien fokuserar mer 

specifikt på samspelet mellan lärare och elever. Hur påverkas egentligen elever av sina lärares 
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empati. Kan det vara att en lärare med låg empati inte tar hänsyn till sina elever och på så sätt 

försvårar deras skolgång? Eller visar det sig att låg empati gör lärarna mer objektiva och fokuset 

ligger på lärandet? Kan en lärare med hög empati anpassa sig för mycket till sina elever och 

tappa i undervisningskvalitet? Eller ser de till att varje elev får vad just den behöver, för att bäst 

lyckas? Förhoppningen med denna studie är att, utifrån Davis definition av empati, få en bättre 

förståelse för vilken roll lärare spelar, i elever skolgång samt hur elever upplever lärares 

bemötande. 

 

 

Definitioner av empati 
 

Under åren har empati definierats på flera olika sätt av flera olika forskare. Empati har av vissa 

beskrivits som ett endimensionellt fenomen bestående av antingen en kognitiv process 

bestående av reaktioner (Borke, 1971; Dymond, 1949), eller som en emotionell eller affektiv 

process (Batson, Eklund, Chermok, Hoyt & Ortiz, 2007; Hoffman, 1977; Stotland, 1969). Idén 

om att empati var multidimensionell började dock bli populär under 1980-talet. Davis (1980, 

1983) menade att empati inte var det ena eller det andra, utan istället en sammansättning av 

olika delar som täcker både kognitiva och affektiva reaktioner. Där affektiva reaktioner mer 

handlar om att känna med andra och kognitiva reaktioner om att förstå andra. 

 

Affektiv empati definieras av Hoffman (1977) som förmågan att dela och på ett passande sätt 

respondera till någon annans känslor. En individ med affektiv empati registrerar därför inte 

enbart någon annans känslor, utan kan också känna med denne. Fortsatt definierar Hoffman 

(1977) empati, som helhet, som en individs reaktion på andras känslor. 

 

Kognitiv empati definieras istället av Davis (1983) som en individs förmåga att reagera och 

förstå en annan persons perspektiv. För att ha kognitiv empati behövs därför inte att en individ 

känner med någon annan, utan att man ”enbart” förstår dennes situation. Någon annans 

emotionella status behöver därför inte påverka en själv, för att man ska kunna ses som en individ 

med kognitiv empati.  

 

 

Interpersonal Reactivity Index 
 

Davis (1980) utvecklade en skala för att mäta empati, Interpersonal Reactivity Index (IRI). 

Skalan har ett multidimensionellt tillvägagångssätt. Empati är inte enbart affektiv eller kognitiv, 

utan en kombination. Olika typer av empati relaterar till varandra, men det finns samtidigt 

tydliga distinktioner. Skalan består av tjugoåtta frågor och är designad för att mäta fyra olika 

empatityper; perspektivtagande, empatisk omsorg, personlig oro och fantasi. 

 

Perspektivtagande är enligt Davis (1983), Davis, Hull, Young och Warren (1987), samt 

Davis och Oathout (1987) att kunna se situationer ur någon annans psykologiska perspektiv. 

Perspektivtagande sorteras in under kognitiv empati. Piaget (1932) menar att en grundläggande 

faktor för att individer ska kunna fungera socialt är en förmåga att sätta sig in i andras perspektiv 

och förstå deras tankesätt. Fortsatt menar Davis (1983) och Davis et.al. (1987) att en individ 

med god förmåga till perspektivtagande bör vara bättre på att förutse andras beteenden och 

reaktioner. På så sätt bör det även vara lättare att bilda och behålla goda och belönande 

relationer. Det är också förväntat att det leder till en högre självkänsla, grundat i att individen 

fungerar bra socialt. 
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Empatisk omsorg definierar Davis (1983), Davis et.al. (1987) samt Davis och Oathout (1987) 

som förmågan att känna sympati och medlidande. Empatisk omsorg faller därför under den 

affektiva empatin. Davis (1983), Davis et.al. (1987) samt Davis och Oathout (1987) menar att 

individer med hög empatisk omsorg tenderar att vara mer blyga och lider till högre grad av 

social ångest. Detta beror troligen på att individer med hög empatisk omsorg drabbas hårdare 

av när någon i deras närhet mår dåligt. Resultat visade även att hög empatisk omsorg tenderar 

att leda till att individer är mindre ensamma och en avsaknad av oönskade interpersonella stilar.  

 

Personlig oro är individens egna känslor om ångest och obehag, relaterat till någon annans 

lidande Davis (1983), Davis et.al. (1987) samt Davis och Oathout (1987). Personlig oro faller 

även under affektiv empati. Till skillnad från de andra empatityperna grundas personlig oro i 

hur mycket personen, med hög personlig oro, drabbas och inte hur de känner med någon annan. 

Davis (1983) studie visade att individer med hög personlig oro tenderar att ha mindre betydande 

relationer, samt vara blyga. En trolig försvarsmekanism för att undvika känna det obehag som 

kan komma via andras lidande. I och med detta finns även risken att de är mindre socialt 

kompetenta, baserat på bristande erfarenhet. 

 

Fantasi är huruvida en individ kan identifiera och känna med en fiktiv karaktär. Tydliga 

likheter finns med perspektivtagande, men här enbart för fiktiva karaktärer, och därav faller 

även fantasi under kognitiv empati. Davis (1983) studie visade ingen signifikant relation mellan 

fantasi och social kompetens eller självkänsla. Studien visade dock att individer med hög fantasi 

har signifikant högre intelligens. 

 

 

Empati och betyg 
 

Sambandet mellan empati och akademisk framgång är i mångas ögon positivt, men flera studier 

har genomförts som ifrågasätter detta samband. Hojat et al. (2002) utförde en studie på 

medicinska studenter i USA, som inte visade något signifikant samband mellan empati och 

resultaten på objektiva bedömda examinationer. Hojat et al. (2002) konstaterade dock ett 

positivt samband mellan empati och klinisk kompetens. Det menas att studenter med högre 

empati är bättre anpassade för en arbetsplats och kommer bättre överens med både kollegor och 

patienter. Detta skulle indikera att det inte finns något direkt samband mellan empati och hur 

mycket en student lär sig, men det utesluter inte samband mellan empati och betyg.  

Di Fabio och Palazzeschi (2009) undersökte olika aspekter av empati och akademisk 

framgång, hos italienska högskolestudenter. De menade att en utvecklad kognitiv empati kan 

förklara akademisk framgång. Fortsatt visade deras resultat även att emotionell intelligens (EI) 

har en positiv påverkan på elevers betyg. Med EI menas en individs förmåga att kunna hantera 

sina egna och andras känslor, samt att kunna ha relationer och vara empatisk. Det finns stora 

likheter mellan EI och empati, men de är separata. Liknande resultat hittades av Di Fabio och 

Palazzeschi (2009), deras resultat visade att EI har en större påverkan på elevers betyg, än vad 

det har på objektiva examinationer. De drar slutsatsen att elever med hög EI, speciellt de med 

god förmåga att hantera sina känslor, bedöms bättre av sina lärare. Att EI leder till att läraren 

får en bättre bild av eleven och i genomsnitt ger högre betyg.  

Dessa nämnda studie pekar på att empati kan tänkas ha en positiv effekt på betyg, som inte 

ges anonymt, men att empati inte påverkar studenters lärande. En studie av Austin et al. (2007) 

pekar dock på att empati inte heller har någon effekt på betyg, även när lärare är medvetna om 

vilken student de rättar. De undersökte engelska högskolestudenter och hittade ingen 

association mellan akademisk framgång, i from av betyg, och empati. Betygen de utgick från 

var studenternas terminsbetyg, vilket inkluderade både anonym och medveten bedömning. Vad 
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som är noterbart är att Austin et al. (2007) hittade en association mellan samma betyg och EI. 

Resultaten var svaga, men signifikanta, detta stämmer går i linje med tidigare studier om att EI 

troligtvis har en större effekt på akademisk framgång, än vad empati har. 

Tidigare nämnda studier pekar på att empati inte har någon betydelse för elevers lärande, 

men att det fortfarande kan påverka deras akademiska framgång. Austin et al. (2007) menar 

dock att empati inte påverkar något av dem. Ytterligare studier verkar behövas innan slutsatser 

kan dras 

 

Elev- och lärarrelation 
 

Att det finns ett samband mellan elevers och lärares relationer, och elevers skolgång är inget 

kontroversiellt påstående. Split, Hughes, Wu och Kwok (2012) undersökte dynamikerna mellan 

lärar- och elevrelationer, samt om det fanns något samband till elevers akademiska framgång. 

Resultaten visade att kvalitén i lärar- och elevrelationer kunde användas för att predicera elevers 

akademiska framgång. Resultaten visade även att elever som hade mer konflikter med sina 

lärare presterade sämre. Detta pekar på att en bättre relation, mellan lärare och elever, ökar 

chansen till högre akademisk framgång. 

Martin och Collie (2018) utförde en longitudinell studie, på gymnasieelever (high school) i 

Australien. Syftet med studien var att se hur positiva och negativa lärarrelationer påverkar 

elevers engagemang i skolan. Resultaten visade en signifikant effekt av lärarrelationer och 

engagemang i skolan, där positiva relationer leder till ett större engagemang och negativa 

relationer till ett mindre engagemang. De drog även slutsatsen att positiva lärarrelationer väger 

tyngre än negativa. Det finns samtidigt studier som pekar på att ett större engagemang och högre 

motivation leder till bättre resultat i skolan (Ramirez, Acosta, Bory & Hernández, 2018).  

Diehl et al. (2008) utförde en studie om empati igenom vuxenlivet. Resultaten i deras studie 

pekar på att vuxna med högre självskattad empati upplever sina relationer och interaktioner som 

mer meningsfulla, än vuxna med lägre självskattad empati. Studien pekar på att självskattad 

empati har en effekt på vuxnas sociala interaktioner och i deltagarnas ögon är denna effekt 

positiv. Studien visade också att empati associeras med ett positivt välmående. Resultaten från 

denna studie kan jämföras med de från Roeser, Eccles och Freedman-Doan (1999) studie om 

akademiskt fungerande och mental hälsa. Deras resultat visade att de elever med bäst betyg är 

de som har en positiv mental hälsa och hög akademisk motivation. Och att de med lägst betyg 

är de som har en negativ mental hälsa och låg akademisk motivation. Dessa resultat stödjer 

tidigare nämnda studier om motivation och akademisk framgång (Ramirez et al., 2018; Bolkan 

et al., 2016) Roeser et al. (1999) såg även i sin studie att elever med låg mental hälsa, men hög 

akademisk motivation var de elevers vars betyg sjönk mest mellan mellanstadiet (middleschool) 

till gymnasiet (high school). Detta pekar då på att mental hälsa kan spela en större roll, än 

motivation, när det kommer till akademisk framgång. 

Avslutningsvis undersökte Nahrgang, Morgeson och Ilies (2009) relationer mellan ledare 

och medlemmar, man använde sig av högskolestudenter i USA där vissa elever fick rollen som 

ledare. Relationen mellan ledare och medlem kan liknas med den relation som finns mellan 

lärare och elev. Nahrgang et al. (2009) konstaterade att kvalitén på relationen mellan ledare och 

medlem ökar med tiden för att sedan stabiliseras. 

 

 

Syfte, frågeställningar och hypoteser 
 

Det finns flera studier som undersökt hur empati hos elever samspelar med akademisk 

framgång, bl.a. Downey et al. (2008), men det verkar finnas en brist på studier om hur olika 

delar av empati påverkar studierna. Ett syfte med den här studien var att med IRI (Davis, 1980) 
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se hur olika empatityper korrelerar med elevers betyg, men även att se hur empati påverkar 

betyg i olika ämnen. Ett annat syfte med studien var att vidare undersöka hur relationen mellan 

lärare och elever påverkar akademisk framgång och möjligtvis koppla ihop resultaten med 

tidigare forskning som Split et al. (2012). Till skillnad från tidigare studier användes lärares 

empati, som en grund för lärar- och elevrelationer. Studien ger även en inblick i hur elever 

tycker att lärares empati påverkar dem, i form av deras svar på den öppna frågan. Ett sista syfte 

var även att se hur lärar- och elevrelationer utvecklas över tid. 

Den första frågeställningen var (1) om det finns en skillnad på hur elever skattar sina lärares 

empati, baserat på vilken årskurs de går i. Det verkar finnas en avsaknad av tidigare studier som 

mätt denna fråga, eller liknande. Även om studier har gjorts som undersökt lärar- och 

elevrelationer över tid (Split et al., 2012) så ligger oftast fokus på hur förändrade relationer 

påverkar en annan variabel (akademisk framgång) och inte enbart på hur relationerna förändras 

över tid. Och om det även finns studier som undersökt hur relationer utvecklas över tid, mellan 

ledare och medlem (Nahrgang et al., 2009), så finns det fortfarande en avsaknad av hur 

relationen mellan specifikt lärare och elev utvecklas. Hypotesen var att elever successivt skulle 

skatta lärares empati högre, desto längre de haft dem. D.v.s. att elever i årskurs tre skulle skatta 

lärares empati högst. Detta grundat i att en förståelse och djupare relation bör skapas med tid. 

Hypotesen reserverar sig dock för en möjlig ”smekmånadseffekt”, då deltagare i årskurs ett 

enbart är i mitten på sin första termin med gymnasielärare kan det finnas en risk att de skattar 

deras empati annorlunda än vad de kommer göra under nästa termin.  

Den andra frågeställningen var (2) huruvida det finns ett samband mellan elevers empati och 

lärares empati. Likt Diehl et al. (2008) tros elever med högre nivåer av empati finna relationer 

till andra som mer betydande, i denna studie relationerna till deras lärare. Hypotesen var att det 

finns en positiv korrelation mellan elevers empati och hur de skattade sina lärares empati. 

Hypotesen är grundad i Davis (1983) beskrivningar om empati, där högre empati kan leda till 

bland annat högre social förmåga och fler betydande relationer. 

Den tredje frågeställningen var (3a) huruvida elevers empati korrelerar med deras betyg och 

(3b) huruvida lärares empati korrelerar med elevers betyg. För elevers empati (3a) så var 

hypotesen att ett positivt samband, eller att inget samband skulle ses. Detta skulle då gå i linje 

med studier som Di Fabio och Palazzeschi (2009) och Hojat et al. (2002), vilka pekar på att det 

kan finnas ett samband mellan elevers empati och deras betyg. Ett samband tros speciellt kunna 

ses då det är elevers betyg, och inte resultat i objektiva tester, som ställs mot deras empati. För 

lärares empati (3b) var hypotesen att ett positivt samband skulle ses. Detta grundas i tidigare 

studier som Hwok et al. (2012) och Martin och Collie (2018), där bättre lärarrelationer leder till 

högre akademisk framgång. Dock är det viktigt att poängtera då det var eleverna själva som 

skattade lärarnas empati i den här studien så fanns risken att elever som inte var nöjda med sina 

betyg skattade lärares empati lägre. Den risken borde dock inte påverkat resultaten till den grad 

att de inte stämmer överens med tidigare forskning, det kan dock skada validiteten. 

Den fjärde frågeställningen (4) var om lärares empati påverkar eleverna, enligt eleverna 

själva. Studier som Martin och Collie (2018) pekade på att det finns en påverkan, men studier 

som frågat eleverna direkt och låtit dem svara med egna ord verkar saknas. Den öppna frågan 

gav även eleverna en möjlighet att gå in i detalj på hur lärares empati påverkar dem. Hypotesen 

var dock att det borde stämma överens med tidigare forskning (Martin & Collie, 2018) och att 

då eleverna själva tycker lärarnas empati påverkar dem och även att det i största grad är positivt. 

Grundat i författaren till denna studies egna erfarenheter så är de lärare man minns med mest 

nöje de som visade ett intresse och ett engagemang för sina elever och inte de som ”bara” lärde 

ut. 
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Metod  
 

 

Deltagare 
 

I studien deltog 154 elever mellan 15 och 19 år (M = 16.92, SD = 0.91) på en gymnasieskola i 

mellersta Sverige. Deltagarna bestod av 73 (47.4%) män, 73 (47.4%) kvinnor och 8 (5.2%) som 

valde att inte specificera kön. 62 (40.3%) av deltagarna gick i årskurs ett, 42 (27.3%) i årskurs 

två och 50 (32.5%) i årskurs tre. Studien hade inget generellt bortfall, då alla elever som blev 

tillfrågade att delta gjorde det. Studien hade ett partiellt bortfall på 82 personer som fyllt i 

formuläret ofullständigt, men av dessa så var det enbart en som fyllt i på ett sådant sätt så 

enkäten inte alls kunde användas. Ingen ersättning utgick. 

 

 

Material  
 

Dataunderlaget till studien samlades in via en enkät som bestod av 43 frågor uppdelade i fem 

avsnitt. Det första avsnittet bestod av tre bakgrundsfrågor. Deltagarnas kön, deras ålder och 

vilken årskurs de går i. Under analyserna kodades manliga deltagare med 1 och kvinnliga med 

0, deltagare som inte ville ange kön lämnades blanka i analysen.  

I det andra avsnittet blev deltagarna instruerade att fylla i sina betyg i åtta olika ämnen; 

Svenska, Engelska, Samhällskunskap, Matematik, Naturkunskap, Idrott, Religionskunskap och 

Historia. Dessa ämnen valdes då de läses oavsett program. Deltagarna blev uppmanade till att 

fylla i det betyg de hade efter deras senast avslutade gymnasieår. Hade de inte fått betyg i ett 

ämne skulle de utgå från det betyg de hade vid senaste bedömningen, till exempel senaste provet 

eller inlämningsuppgiften. Hade de aldrig blivit bedömda i ämnet skulle det lämnas blankt. De 

svarade utifrån en sex-gradig betygsskala (F-A) Där F kodades som 0, E som 1, D som 2, C 

som 3, B som 4 och A som 5. 

 

Interpersonal Reactivity Index (IRI). Det tredje avsnittet bestod av Davis (1980) skala för 

mätning av multidimensionell empati. Skalan består av 28 påståenden om sätt att reagera i olika 

situationer. Det fanns fem svarsalternativ; 1 (stämmer inte alls), 2 (stämmer ganska dåligt), 3 

(tveksam/vet ej), 4 (stämmer ganska väl) och 5 (stämmer mycket väl). Deltagarna blev ombedda 

att ringa in det alternativ som bäst stämmer överens med hur mycket de höll med påståendet. 

För varje påstående kunde ett till fem poäng erhållas. Skalan är uppdelad i fyra olika 

empatityper, där varje påstående tillhör en empatityp; perspektivtagande (ex. ”Jag tycker ibland 

att det är svårt att se saker ur ’den andres synpunkt’.”), empatisk omsorg (ex. ”Jag känner ofta 

starkt med människor som har det sämre ställt än jag.”), personlig oro (ex. ”I nödsituationer 

känner jag mig orolig och illa till mods.”) och fantasi (ex. ”Jag dagdrömmer och fantiserar 

ibland om sådant som jag skulle kunna råka ut för.”). I denna studiens syfte slogs empatityperna 

ihop och en genomsnittlig empati räknades ut. Medelvärde beräknades för påståendena och 

påståenden 3, 4, 7, 12, 13, 15, 18 och 19 kodades omvänt. Ju högre medelvärde deltagaren 

erhöll desto högre empati. Cronbachs alpha uppmättes för hela IRI (.75), perspektivtagande 

(.51), empatisk omsorg (.68), personlig oro (.67) och fantasi (.74) 

 

I det fjärde avsnittet fick deltagarna svara på tre påståenden i en egenkonstruerad skala, med 

avseende att mäta elevers uppfattning av deras lärares empati. Det fanns fem svarsalternativ; 1 

(stämmer inte alls), 2 (stämmer ganska dåligt), 3 (tveksam/vet ej), 4 (stämmer ganska väl) och 

5 (stämmer mycket väl). Deltagarna blev ombedda att ringa in det alternativ som bäst stämmer 

överens med hur mycket de höll med påståendet. För varje påstående kunde ett till fem poäng 
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erhållas. Påståendena var (1) ”Jag tycker att mina lärare förstår hur jag känner.”, (2) ”Jag tycker 

mina lärare har svårt att se saker från min synpunkt.” och (3) ”Jag tycker mina lärare lyssnar på 

mina åsikter.” Medelvärde beräknades för påståendena och påstående 2 kodades omvänt. Ju 

högre medelvärde deltagaren erhöll desto högre skattade denne sina lärares empati. I denna 

studie uppmättes Cronbachs alpha för lärares empati till .76. 

Det sista avsnittet bestod av en öppen fråga. Där skulle deltagarna svara hur deras lärares 

empatinivå påverkar dem. Den öppna frågan var: ”Hur känner du som elev att dina lärares 

empatinivåer påverkar dig? Är det positivt när en lärare har hög/låg empatinivå, eller är det 

negativt?”. Deltagarnas svar delades in i tre huvudgrupper: Enbart positiv inställning till empati 

(2), både positiv och negativ inställning till empati (1) och enbart negativ inställning till empati 

(0). Exempel på deltagares svar: (2) ”Jag tycker att det är bra om lärarna har hög empati-nivå 

eftersom man har lättare till att våga be om hjälp om det är något man inte förstår eller tycker 

är jobbigt.”, (1) ”Jag tycker det är bra om lärarna känner empati, men de får inte bli överdrivet 

så det kan leda till favorisering.” och (0) ”Jag tycker att det är negativt när en lärare har en hög 

empatinivå.”. Utöver detta så delades svaren in i fyra underkategorier, med tanke på hur de 

ansåg att lärares empati påverkar dem: (1) Hög empati leder till en bättre relation, (2) Hög 

empati underlättar skolgången, (3) Det påverkar inte, (4) Hög empati kan vara dåligt.  Av de 

154 som deltog i enkäten svarade 139 deltagare (90.3%) på den öppna frågan. 

 

 

Procedur 
 

Först togs kontakt med en gymnasieskola. Mejl skickades ut till rektor och lärare, med ett 

missivbrev bifogat. Efter godkännande från rektor bestämdes tider med de lärare som även gett 

godkännande. Totalt bestämdes det att enkäter skulle delas ut i åtta gymnasieklasser; tre i 

årskurs ett, två i årskurs två och tre i årskurs tre. 

 

Etiska principer. Uppgifterna behandlades enligt Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska 

principer. Enkäterna delades ut under lektionstid. De fick information om studiens syfte, enligt 

informationskravet, och anvisningar under lektionen. De blev informerade om att det var 

frivilligt och att deras svar kommer hanteras konfidentiellt. Allt insamlat material kommer 

enbart ses av undersökningsledaren och dennes handledare. Insamlat material kommer också 

enbart användas för forskningsändamål, enligt nyttjandekravet. Alla klasser fick samma 

information och informationen stod även på ett missivbrev, som delades ut tillsammans med 

enkäten. Enkäterna fylldes i individuellt och eleverna blev ombedda att läsa igenom frågor och 

anvisningar noggrant, samt ställa frågor om något var oklart. Enkäten tog tio till femton minuter 

att fylla i. Undersökningsledaren närvarade under hela proceduren och enkäterna samlades in 

när de blev klara. 

 

 

Databearbetning 
 

Svaren i enkäterna sammanställdes i det statistiska dataprogrammet SPSS. På de frågor där 

elever avstått från att svara, medvetet som omedvetet, lämnandes cellen tom. Gränsen för 

signifikans sattes till p < .05 och tendens till p < .10. Ett index gjordes för elevernas betyg, där 

medelvärdet på de ämnen de fyllt i räknades ut. Fem index gjordes även på IRI, fyra för de olika 

empatityperna och en för den totala empatin.  
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Resultat  
 

 

Årskurs och lärares empati 
 

För att undersöka den första frågeställningen, (1) om det finns en skillnad i hur högt elever 

skattar sina lärares empati, beroende på vilken årskurs de går i, utfördes en envägs variansanalys 

med årskurs som oberoende variabel och lärares empati som beroende variabel. Analysen 

visade ingen signifikant skillnad, men en tendens F(2, 151) = 2.56, p = .08, η2 = .03. Årskurs 

ett (M = 3.51, SD = .67) skattade lärares empati högst, följt av årskurs tre (M = 3.30, SD = .83) 

och sedan årskurs två (M = 3.16, SD = .88). Ett Post Hoc test (LSD) utfördes som visade att det 

fanns en tendens till skillnad mellan hur deltagare i årskurs ett och deltagare i årskurs två skattar 

lärares empati (p < .05). Ingen övrig tendens sågs. 

 

 

Elevers empati och lärares empati 
 

För att undersöka den andra frågeställningen, (2) om det finns ett samband mellan elevers 

empati och hur högt elever skattar lärares empati, utfördes en Pearson korrelationsanalys. 

Analysen visade ingen signifikant korrelation, men en tendens till positiv korrelation mellan 

elevers empati och hur högt elever skattade lärares empati r(N = 154) = .14, p = .09. En Pearson 

korrelationsanalys där enbart empatitypen empatisk omsorg inkluderas visade ett positivt 

samband, med lärares skattade empati, r(N = 154) = .26, p < .05.  

 

 

Elevers betyg och elevers empati 
 

För att undersöka den tredje frågeställningen, (3a) om det finns ett samband mellan elevers 

betyg och elevers empati, utfördes en Pearson korrelationsanalys. Analysen visade en 

signifikant positiv korrelation r(N = 152 ) = .25, p <.05.  Ytterligare åtta Pearson 

korrelationsanalyser gjordes, med varje ämne som oberoende variabel och elevers empati som 

beroende. Analyserna visade att det fanns en signifikant positiv korrelation mellan fem av 

ämnena och elevers empati (se Tabell 3) 

 

Tabell 3                                                                                                                                 B     

Korrelation mellan elevers betyg i ämnen och elevers empati 

Ämne Pearson Korrelation 

Svenska 

Engelska                      

.31** 

.084 

Samhällskunskap .28** 

Matematik .18* 

Naturkunskap 

Idrott 

Religionskunskap 

.18* 

.019 

.114 

Historia .24** 

Betyg (Total) .25** 

* p < .05, ** p < .01, n = 144 - 152 
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Ytligare 24 Pearson korrelationsanalyser utfördes. Fyra stycken för varje ämne, av de ämnen 

som positivt korrelerade med empati, och fyra för totala betyget, ställt mot Davis fyra olika 

empatityper (perspektivtagande, empatisk omsorg, personlig oro och fantasi). Resultaten visade 

att varje ämne (och totala betygen) hade en signifikant positiv korrelation med minst en 

empatityp. Där empatitypen fantasi hade en signifikant positiv korrelation med alla ämnena 

(och totala betygen) och personlig oro inte hade en signifikant korrelation med något ämne (se 

Tabell 4). Det fanns dock en tendens till en positiv korrelation mellan personlig oro och 

Samhällskunskap r(145) = .15, p = .06. 

 

Tabell 4                                                                                                                                                               B 

Korrelation mellan elevers betyg i ämnen och elevers empatidimension 

Ämne Perspektivtagande Empatisk 

omsorg 

Personlig 

oro 

Fantasi 

Svenska .22** .26**  .07 .22** 

Samhällskunskap .14 .21* .15 .18* 

Matematik -.03 .13 .11 .18* 

Naturkunskap -.03 .10 .08 .23** 

Historia .18* .11 .11 .18* 

Betyg (Total) .08  .18* .10 .23** 

* <.05, **<.01, n = 144 - 152 

 

 

Elevers betyg och lärares empati 
 

För att undersöka den tredje frågeställningen, (3b) om det finns ett samband mellan elevers 

betyg och hur de skattar sina lärares empati, utfördes en Pearson korrelationsanalys. Analysen 

visade en signifikant positiv korrelation r(N = 152) = .24, p < .01.  Sedan utfördes åtta stycken 

Pearson korrelationsanalyser, med de olika ämnena som oberoende variabel och lärares empati 

som beroende. Analyserna visade att det fanns en signifikant positiv korrelation mellan fyra av 

ämnena och lärares empati (se Tabell 5) 

 

Tabell 5                                                                                                                                  E 

Korrelation mellan elevers betyg och elevers skattning av lärares empati 

Ämne Pearson’s 

Korrelation 

Svenska 

Engelska 

Samhällskunskap 

.26** 

.130 

.139 

Matematik .21** 

Naturkunskap 

Idrott 

Religionskunskap 

.17* 

.154 

.023 

Historia .18* 

Betyg (Total) .24** 

* <.05, **<.01, n = 144 - 152 
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Påverkan av lärares empati på elever 
 

För att undersöka den fjärde frågeställningen, (4) om lärares empati påverkar eleverna, enligt 

eleverna själva, så analyserades svaren på den öppna frågan. Av de 139 elever som svarade på 

den öppna frågan tyckte 106 stycken (76.26%) att empati hos deras lärare var positivt. I enkäten 

svarade 31stycken (22.30%) att det kan vara både bra och dåligt, eller varken eller. Två stycken 

(1.44%) svarade att empati hos lärare var dåligt.  

 Fortsatt svarade 71 stycken elever (51.08%) att hög empati hos läraren leder till en bättre 

relation mellan lärare och elev. I dessa elevers ögon hade lärare med hög empati lättare att förstå 

sina elever, lättare att hjälpa dem och var mer omtyckta. Men det kunde även vara saker som 

att eleven känner sig mer trygg med en empatisk lärare och har lättare att vara öppen med denne. 

En elev i årskurs två skrev såhär: ”Det är positivt med en lärare med hög empatinivå eftersom 

då känns dem mer förstående och man gillar dem mer. Lärare med lite empati upplevs 

känslokalla och jag tycker de är sämre lärare eftersom man inte känner sig lika ”trygg” med 

dem”. 

Totalt 43 stycken elever (30.94%) menade att lärare med hög empati underlättar skolgången. 

Vissa menade att de lär ut bättre, men det kunde även vara att de förstår eleverna bättre och kan 

anpassa sig till dem. De förstår när eleverna har det jobbigt och bättre hur de ska hantera olika 

situationer. En elev i årskurs två svarade såhär: ”Jag tycker att det är positivt utav en lärare att 

känna empati. Ifall man har det svårt hemma eller mår allmänt dåligt som ger konsekvenser i 

studierna är det bra för lärare att förstå den situationen som eleven berättar, för att kunna hjälpa 

honom eller henne och få personen att trivas”. 

Avslutningsvis svarade 33 stycken elever (20.14%) att empati hos läraren kan vara dåligt i 

vissa situationer. Endast två elever tyckte att empati var dåligt i alla situationer, men andra 

menade att det både är bra och dåligt. Vissa menade att empati är bra till en viss grad, men 

tyckte att de kunde leda till favorisering och/eller att en elev får för mycket uppmärksamhet. 

Andra menade att en lärare med för hög empati riskerar att bli utnyttjad och att det kan leda till 

felaktig bedömning. En elev i årskurs tre svarade såhär: ”En lärare bör vara empatisk, dock inte 

till den nivån att de ”saknar ryggrad”. Läraren måste i vissa situationer kunna anpassa sig efter 

sina elever på en empatisknivå. Empatin bör dock inte överträda in i ”svaghet”. Det finns en 

balans som bildas när det finns ett samspel hos elever och läraren”. 

Av de 139 elever som svarade på den öppna frågan var det endast två stycken menade att 

lärarens empatinivå inte påverkar dem. Resterande 137 menade därav att empati hos läraren 

påverkar dem på ett eller annat sätt. 

 

 

Diskussion 
 

Studien (1) att det inte fanns en signifikant skillnad på hur elever skattar lärares empati, 

beroende av vilken årskurs de gick i, (2) att elever med högre empatisk omsorg skattar sina 

lärares empati högre, (3) att både lärares och elevers empati positivt påverkar betygen och (4) 

att elever tycker lärares empatinivå påverkar dem. 

 

 

Årskurs och lärares empati 
 

Resultaten visade ingen signifikant skillnad i hur olika årskurser skattar lärares empati, men det 

fanns dock en tendens. Den tendensen som hittades visade dock att elever i årskurs två skattade 

lärares empati lägst och inte de i årskurs ett, enligt hypotesen. Dessa resultat stämmer då inte 
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överens med de som Nahrgang et al. (2009) hittade, där relationer mellan ledare och 

medlemmar ökar med tiden. Det är dock viktigt att poängtera att Nahrgang et al. (2009) enbart 

undersökte hur relationer förändrades över en period på åtta veckor. Skulle en liknande period 

användas hos gymnasieelever skulle det inte täcka en termin. Hypotesen reserverade sig även 

för en så kallad ”smekmånadseffekt” och resultaten utesluter ej den möjligheten, då elever i 

årskurs två var de som skattade lärares empati lägst. En möjlighet finns även att deltagare i 

Nahrgang et al. (2009) studie även befann sig i en liknande period. Skillnader i studiernas 

resultat kan också förklaras av att Nahrgang et al. (2009) använde sig av en longitudinell studie 

med upprepade mätningar på samma deltagare, medan denna studie använde sig av en mätning 

på elever i olika årskurser. 

 

 

Elevers empati och lärares empati 
 

Resultaten visade ingen signifikant relation mellan elevers empati, enligt IRI, och hur de 

skattade sina lärares empati. Det fanns dock en signifikant korrelation mellan elevers empatiska 

omsorg och hur de skattar lärares empati. Med Davis (1983) definition av empatisk omsorg i 

åtanke kan förklaringen ligga i att elever med hög empatisk omsorg är mer förstående och mer 

förlåtande när de kommer till sina lärares agerande. Med det sagt så borde möjligtvis även 

perspektivtagande visa en signifikant korrelation, då elever med bättre perspektivtagande bättre 

kan förstå lärarens situation och dennes agerande (Davis, 1983). Även om en signifikant 

korrelation mellan elevers empati och hur de skattar lärares empati inte hittades så sågs en 

tendens, som kan peka på att elever med högre empati finner relationer till lärare som viktigare 

än andra elever. Detta likt resultaten från studien utförd av Diehl et al. (2008). Möjligtvis hade 

signifikanta resultat hittats om studien använt en mer heltäckande skala, för lärares empati, då 

den som användes enbart bestod av tre frågor.  

 

 

Elevers betyg och elevers empati  
 

Analyserna som genomfördes visade en signifikant korrelation, mellan elevers empati och deras 

betyg. Detta stämmer då överens med den hypotes (3a) studien hade, men också den tidigare 

forskning som gjorts av Di Fabio och Palazzeschi (2009) och Downey et al. (2008). Resultaten 

tyder även på att kognitiv empati spelar en större roll, än affektiv empati. Då alla de fem ämnen, 

som hade en signifikant korrelation med empati, och betyg som helhet hade en signifikant 

korrelation med minst en kognitiv empatidimension. Detta stämmer då också överens med de 

tankar Di Fabio och Palazzeschi (2009) lyfter fram i sin studie. Vad som kan vara intressant att 

notera är trots att kognitiv empati visade sig ha en större effekt än affektiv på elevers betyg så 

var en korrelation mellan empatisk omsorg och ämnen mer vanlig, än en mellan 

perspektivtagande och ämnen. En tydlig förklaring är svår att se och skillnaden är så pass liten 

(ett ämne) att den kan orsakats av slumpen. 

Den empatityp som hade klart störst påverkan var fantasi. Fyra av de fem ämnen som 

korrelerade med empati korrelerade även med fantasi och även betyg som helhet korrelerade 

med fantasi. Detta var föga oväntat, då Davis (1983) konstaterar att individer med hög fantasi 

även har signifikant högre intelligens, än de med låg fantasi. I den frågan stämmer resultatet in 

med tidigare forskning. 
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Elevers betyg och lärares empati 
 

Resultaten stödjer hypotesen, då analysen visade en signifikant positiv korrelation mellan 

elevers betyg och lärares empati. Dessa resultat stämmer då överens med tidigare studiers 

resultat, som Split et al. (2012) och Martin och Collie (2018). Vad som är viktigt att komma 

ihåg är att det är eleverna själva som skattat lärarnas empati. Det är alltså en subjektiv 

bedömning och inte en objektiv, men då resultaten ändå stämmer överens med tidigare studier 

stärker det denna studies trovärdighet. Det finns anledning att tro att en ny studie, med en 

objektiv mätning av lärares empati, borde ge liknande resultat.  

 

 

Påverkan av lärares empati på elever 
 

Då detta kanske var den frågeställning där bristen på tidigare forskning var som störst var det 

även den frågeställning som var av störst intresse. Även om många studier har gjorts som 

undersöker hur relationen mellan lärare och elever påverkar akademisk framgång (Martin & 

Collie, 2018; Split et al., 2012) så mätte man fram deras resultat. Eleverna själva fick inte 

uttrycka sina åsikter och berätta om sina erfarenheter. Resultaten i denna studie stämde inte 

bara överens med tidigare studier, om att lärares empati har en positiv effekt, men den visade 

även att eleverna själva i hög utsträckning var medvetna om detta. Nästan alla elever menade 

att lärares empatinivåer påverkar dem och en klar majoritet sade att högre empati var positivt. 

En del av eleverna var även medvetna om hur, i deras ögon, för hög empati hos lärarna kan ha 

negativa konsekvenser. Där studier som Bolkan et al. (2016) och Ramirez et al. (2018) menar 

att större engagemang och motivation leder till bättre resultat i skolan, menade vissa elever att 

för hög empati hos lärarna leder till motsatsen för vissa elever.  Eleverna som sade att empati i 

vissa situationer kan vara negativt pekade ofta på hur lärare kan komma att favorisera vissa 

elever, eller kan ge för mycket uppmärksamhet till elever som de anser behöver det. Dessa 

åsikter kan ge en indikation på att för hög affektiv empati hos lärare kan ha en negativ effekt på 

vissa elevers skolgång. Dessa funderingar måste dock studeras mer djupgående och isolerat 

innan slutsatser kan dras. 

 

 

Reliabilitet och validitet 
 

IRI valdes som empatiskala då det är en välkänd och etablerad skala (Davis, 1980) och 

beskrivningarna av de olika empatityperna är en av empatiforskningens mest citerade artiklar 

(Davis, 1983). Det är dock så att vissa framstående empatiforskare som Batson et al. (2007) och 

Hoffman (1977) definierar empati som ett endimensionellt fenomen, i enbart affektiva termer. 

Det råder då viss oenighet om hur empati bäst beskrivs, men då ett multidimensionellt synsätt 

bättre skulle passa studien så valdes det före ett endimensionellt. Ett multidimensionellt synsätt 

gav möjligheten att se hur vissa delar av empati kan tänkas påverka situationer olika, än andra 

delar av empati. När Cronbachs alpha testades på de olika empatityperna föll tre 

(perspektivtagande, empatisk omsorg och personlig oro) under den rekommenderade .70 

gränsen, men i och med att denna skala är så pass etablerad bör inte validiteten påverkas och de 

låga alphavärden kan ses som en slump i studien. En kritik som dock kan lyftas fram, med fokus 

på enkäten, är den andra skalan. Skalan är speciellt konstruerad för denna studie och består 

enbart av tre frågor. Skalan hade dock ett relativt högt Cronbachs alpha värde (.76) och 

innehåller då även en vänd fråga. Anledningen till att skalan enbart bestod av tre frågor var att 

det fanns en fara att enkäten skulle blir för lång. 
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Något som dock visade sig problematiskt med enkäten var att en del deltagare fann det svårt 

att veta vad de skulle fylla i för betyg. De åtta ämnen som valdes var ämnen som alla 

gymnasieelever, i Sverige, har oavsett inriktning. En del av ämnena (t.ex. Religion) har 

deltagarna dock bara ett år, därför var det många som aldrig hade fått ett gymnasiebetyg. 

Eleverna hade dock fått tydliga instruktioner om vad som skulle fyllas i om de aldrig fått ett 

gymnasiebetyg i ett ämne, både skriftligt och verbalt, men viss förvirring verkar ändå ha 

uppstått. Men bedömningen var ändå att alla förutom en av eleverna lämnade in en enkät med 

acceptabelt ifyllda svar på frågorna om deras betyg. 

För frågeställningen om hur relationen mellan lärare och elev utvecklas stötte studien på 

några svårigheter. Syftet med den delen var att se om det finns en förändring i hur elever skattar 

lärares empati över tid. Problematiken låg i att detta inte var en longitudinellstudie och därför 

gjordes inte upprepade mätningar på samma elever. Även om en tendens hittades till att 

hypotesen delvis stämde gav det inte mycket att gå på. För att studien skulle varit mer reliabel 

hade man behövt göra upprepade mätningar på eleverna, förslagsvis en mätning i varje årskurs. 

Studien kan inte heller ta stöd av tidigare forskning som Nahrgang et al. (2009) då det där 

genomfördes en longitudinellstudie. Dock sträckte sig deras studie enbart över åtta veckor och 

i mer optimal studie hade man velat mäta utvecklingen över flera skolår. 

Något som skadar reliabiliteten i studien är att det just är eleverna själva som skattar lärarnas 

empati. Som tidigare nämnt blir detta en subjektiv bedömning och vissa elever kan tänkas bära 

på erfarenheter som ger lärare oförtjänt hög eller låg empati. Sannolikt är dock att om några 

extremvärden finns bör de utesluta varandra. Någorlunda jämnfördelat bör det vara mellan 

elever som skattar lärares empati oförtjänt lågt och de som skattar oförtjänt högt. Hade studien 

innehållit färre deltagare kunde detta dock blivit ett större problem, då risken för att 

extremvärden inte utesluter varandra ökar. 

 

 

Framtida forskning 
 

Mer djupgående och avsmalnade studier föreslås i de frågeställningar där signifikanta resultat 

hittades. Som på hur de olika empatityperna (Davis, 1983) påverkar elevers betyg och hur vissa 

ämnen kan tänkas påverkas mer av vissa specifika empatityper. För de analyser där enbart 

tendenser hittades föreslås replikerande studier med ett större urval, med hopp om att detta leder 

till att signifikanta resultat hittas. 

Upprepade studier där lärares empati skattas på ett annat sätt kan även ge en bättre inblick 

hur de påverkar deras elever. Förslagsvis att lärare får fylla i en liknande enkät, som elever fick, 

som följer IRI (Davis, 1980). Lärares empati behöver inte heller bara ställas mot deras elevers 

betyg, men även resultat på tester som rättas anonymt. Detta för att inte bara undersöka om 

lärare med högre empati tenderar att ge högre betyg, men om deras elever också faktiskt lär sig 

mer och presterar bättre. Även här kan smala studier genomföras för att se vilka empatityper 

(Davis, 1980) som har störst inflytande. 

När det kommer till påverkan av lärares empati, enligt eleverna själva, föreslås kvalitativa 

studier. Intervjuer av elever ger dem en bättre chans att mer detaljrikt och nyanserat förklara 

hur de anser att lärares empati påverkar dem. 

För frågeställning om huruvida elevers syn, på deras lärares empati, ändras under skolgången 

föreslås longitudinella studier där samma elever mäts minst en gång per skolår. I dessa studier 

kan det även vara av intressant att följa upp hur elevernas betyg och egna empati har förändrats. 
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Slutsatser 
 

Studien har visat att elever påverkas av lärares empati och att de själva är medvetna om det. De 

är även till viss grad medvetna om att empati hos lärare kan vara både positivt och negativt. 

Studien har också visat att elevers betyg påverkas positivt av både hur hög empati de själva har, 

men också hur hög empati deras lärare har. Nu finns en studie som undersöker effekterna av 

empati, hos lärare, från elevernas perspektiv. En grund har lagts för fortsatta fördjupningar inom 

samma område. Med fortsatt forskning inom samma område kan tydliga riktlinjer skapas, för 

skolor, så de kan se till att elever får en bättre och mer framgångsrik skolgång och samtidigt ge 

bättre förutsättningar för lärare att utvecklas inom sitt yrke. 
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