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Barn är också medvetna om andras medvetanden! 

Empatiavläsning hos pojkar och flickor 

 
Jennifer Johansson 

 

I USA har en metod framställts för att mäta empatisk avläsning hos 

vuxna (Ickes, Stinson, Bisonette & Garcia, 1990) som sedan har 

utvecklats vidare i svenska förhållanden på gymnasieelever (Eriksson 

& Trulsson, 2009). Denna studie utvecklar metoden ytterligare och 

testar svenska barn. Deltagarna var 11 sexåringar och 12 nioåringar 

som fick se filmklipp där en pojke och en flicka var empatiobjekt. 

Deltagarna blev poängsatta utifrån hur väl de avläste empatiobjektens 

känslor. Två forskare poängsatte avläsningarna och 

interbedömarreliabiliteten var 94.9%. Undersökningen visade en 

tendens att nioåringarna hade högre empati än sexåringarna. Det var 

för båda könen lättare att bedöma flickan. Sexåringarna och 

nioåringarna läste av flickan i filmen lika bra, men nioåringarna läste 

av pojken bättre. Uppsatsen har bidragit med att utveckla en reliabel 

svensk metod för att mäta empatisk avläsningsförmåga hos barn. 

Denna metod kan användas vid framtida forskning samt av psykologer 

som arbetar med barn i tillämpade sammanhang. 

 

 

Keywords: empathy, empathic accuracy, children, sex-difference, age-

difference 

 

 

Inledning 

 
Är det så att den allmänna uppfattningen om att flickor har mer empati än pojkar stämmer? I 

denna studie testas pojkars och flickors empatiavläsningsförmåga med en undersökning. 

Huvudambitionen är att utarbeta en tillförlitlig metod för att testa svenska barns 

empatiavläsning. Undersökningen syftar också till att testa om denna förmåga skiljer sig med 

avseende på kön och ålder hos barn samt om empatiobjektets kön har betydelse.  

 Empati är en förmåga människor måste använda dagligen som har stor betydelse för sättet 

människor agerar i samhället. En person sätter sig dagligen in i andra individers situationer 

genom att observera deras beteenden och uttryck för att förstå vad de känner och tänker 

(Ickes, 1993). Detta gäller såväl i barns vardag som i vuxnas. Av den anledningen är det 

viktigt att empatiforskningen sträcker sig till alla målgrupper och den mesta tidigare 

forskningen har gjorts på vuxna och ungdomar (Gleason, Jensen-Campbell & Ickes, 2009). 

Den här uppsatsen fokuserar på de yngre och undersöker deras empati.  

 

 

Definitioner av empati  
 

Enligt Hoffman (1977) finns två vanliga sätt att definiera empati. Det ena ser empati som en 

kognitiv medvetenhet om en annan persons inre sinnesstämning. Det andra sättet ser empati 

som en persons känslomässiga sätt att reagera på en annan persons känslor. 
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 Ett ytterligare sätt att beskriva empati är i termer av likheten mellan empatisörens egna 

känslor och de känslor som den andre upplever (Decety & Jackson, 2004). Decety och 

Jackson menar att även om en person kan få empatiska känslor för en annan individ betyder 

det inte nödvändigtvis att personen kommer att visa detta eller agera sympatiskt.    

 Rogers (1975) beskriver empati som en process och inte ett tillstånd. Rogers hävdar att 

individer känner empati i samspel med andra och att detta kräver att en individ träder in i den 

andra individens privata perceptuella inre för att kunna förstå de känslor som han eller hon 

upplever. Personen ska kunna förstå individens ombytliga humör och känslor av rädsla, ilska, 

glädje och förvirring för att själv sätta sig in i situationen han eller hon upplever. Det är då 

upp till den iakttagande individen att vara trygg nog för att förmedla nya perspektiv samt 

vägleda personen genom situationer som han eller hon tidigare har sett som hinder. 

 Att bry sig om andra och att ha förmågan att kunna sätta sig in i andras situation är 

Uprights definition på empati (Upright, 2002). Med empati menar Batson (1994) att en 

individ kan känna sympati, medkänsla och värme för en annan individ som befinner sig i en 

besvärlig situation. Stinson och Ickes (1992) definierar empati som en individs kognitiva 

förmåga att ta en annan individs perspektiv eller att förstå hans eller hennes strukturering av 

världen utan att själv anta samma perspektiv. Stinson och Ickes menar att en person ska kunna 

ha en självdistans till andra individers perspektiv. Denna uppsats bygger på Stinson och Ickes 

definition av empati.   

 

 

Empati och kön 
 

Det har i tidigare studier (Klein & Hodges, 2001) visat sig att empatisk avläsning är lättare då 

empatiobjektet är en kvinna än i de fall det är en man. Klein och Hodges föreslår att kvinnors 

uttryck är lättare att läsa av än mäns när det kommer till empatisk avläsning. Annan forskning 

hävdar att empatisk avläsning handlar om individens motivation och inte dess förmåga (Ickes, 

Gens & Graham, 2000). Genom att utföra studier, där några deltagare fick information om att 

empati testades och några inte, kunde författarna med resultatet fastslå att könsskillnad enbart 

uppstod då deltagarna var medvetna om vad som testades. Ickes med kollegor visar att 

kvinnor kan vara mer motiverade till att få ett bra resultat på empatitest än män då det hör till 

den kvinnliga könsrollen att framstå som empatisk.   

 Klein och Hodges (2001) utförde empatiavläsningstester där de gav en grupp deltagare 

informationen att deras empatiska förmåga skulle testas, sedan fick de se en stimulusfilm. En 

annan grupp deltagare informerades om att deras kognitiva förmåga testades innan filmen 

spelades. En tredje grupp fick före filmvisningen fylla i ett sympatitest. Klein och Hodges 

hoppades på att det inte skulle uppstå någon könsskillnad, trots det hoppet visade resultatet att 

kvinnorna fick bättre resultat på empatitesterna trots den varierande informationen inför testet. 

Författarna kom slutligen fram till att könsskillnaden försvann då deltagarna fick betalning för 

varje poäng i empatitestet. Kleins och Hodges (2001) slutsats var att individer kan prestera 

bra vid empatiska avläsningstester om de motiveras på rätt sätt.  Hoffman (1977) påstod att 

kvinnor inte är mer kapabla än män att förstå en annan individs inre tillstånd, dock att de är 

mer benägna till att framkalla empatiska gensvar då kvinnor tenderar att själva sätta sig in i 

individens situation och föreställer sig då hur de själva skulle känna om situationen var 

omvänd. 

 Stinson och Ickes (1992) visade i sin studie att om manliga deltagare känner personen som 

ska läsas av gör de fler korrekta avläsningar än i de fall avläsningsobjektet är en okänd 

person. Enligt Stinson och Ickes kunde det bero på att vänner kände till varandras sätt att 

uttrycka sig, kroppsspråket och ansiktsuttryck. De visade vidare att män såg 
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avläsningspersonen i ögonen vid fler tillfällen om de var bekanta med personen än i de fall 

personen var en främling.   

 Annan forskning har kommit fram till att det finns ett samband mellan testosteron och 

kriminalitet (Hermans, Putman & van Honk, 2006). Med undersökningar på djur har man 

kommit fram till att testosteron kan positivt relateras med frekvensen av 

aggressionshandlingar inom och mellan arter. Samma studie visar att män har ett högre värde 

av testosteron än kvinnor och att de därför inte engagerar sig med ett pro-socialt empatiskt 

beteende i den mån kvinnor gör. Låga halter av testosteron har konstaterats att förutse pro-

sociala attityder hos både män och kvinnor.  

 

 

Barns empati 
 

I en studie av Upright (2002) förklaras att barns empati utvecklas bäst genom modellinlärning 

i jämförelse med direkt inlärning. Personer i omgivningen kan genom modellinlärning lära 

barn att varje situation har flera valmöjligheter och att olika val kan leda till olika 

konsekvenser. Upright förklarar att barn kan lära sig utnyttja denna medvetenhet för att kunna 

göra ett bra val, dock betonar han att den processen varken är snabb eller enkel.  Barn kan på 

motsvarande sätt utveckla sin empatiförmåga genom att influeras av föräldrarnas 

känslomässiga beteende i hemmet (Zhou et al., 2002). Samma studie betonar även att 

föräldrarnas uppmuntran och värme i barnets familjemiljö främjar barnets emotionella behov, 

vilket i längden leder till en öppenhet för andra individers känslor och en minskad 

självupptagenhet genom att barnet får en ökad känsla av trygghet, tillit och kontroll i sin 

familjemiljö. Zhou et al. (2002) visade att barn som hade hög empati vid negativa händelser 

hade ett lägre antal problem än barn som hade mindre empati för likartade händelser. Dessa 

barn, med hög empati, ägde dessutom en högre social kompetens än de barn som visade låg 

empati vid negativa händelser. Barn som visade hög empati vid positiva händelser hade även 

de en lägre social kompetens än barn med hög empati vid negativa händelser.     

 Annan forskning har kommit fram till att barn som inte är nämnvärt bra på att förstå andra 

personers tankar och känslor löper stor risk att få anpassningsproblem (Gleason et al., 2009). 

Oberle, Schonert-Reichl och Thomson (2010) har med sin studie visat att barn mellan nio och 

fjorton års ålder som inte blir accepterade eller inkluderade av sina jämnåriga får 

anpassningsproblem i tonåren och vuxenlivet. Samma studie visar vidare att barn i samma 

åldersgrupp som blir accepterade av sina jämnåriga och skapar relationer med dessa har bättre 

välbefinnande, presterar bättre i skolan samt har bättre förutsättningar för framgång senare i 

livet. Barn har till en början ett egocentriskt sätt att se världen (Upright, 2002), detta är 

anledningen till att en stor del av förskolans uppgift är att lära barnen att ta hänsyn till andra 

och tänka på andras känslor. En studie av Sprinkle (2008) visade att empatin hos barn 

utvecklas kontinuerligt och att det vid olika åldrar finns olika motiv till deras empati. Studien 

utfördes på kriminella barn och ungdomar på ett behandlingshem och visade att yngre barn (i 

10 års ålder) hade högre empati samt lägre aggressivitet än de äldre. Enligt Sprinkle kunde 

detta bero på att de yngre barnen var mer benägna att göra som de blev tillsagda då de sökte 

mer bekräftelse än tonåringarna.  

 

 

Metoder att mäta barns empati 
 

Ett vanligt tillvägagångssätt att mäta empati hos barn är, enligt Hoffman (1977), att låta ett 

barn se en kort filmsekvens av ett barn i samma ålder och av samma kön som agerar i en 
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känslofylld situation. Exempel på situation kan vara ett barn som letar efter sin bortsprungna 

hund. Efter att barnet har fått se en filmsekvens blir denne tillfrågad om hur han eller hon 

känner sig. Barnets svar blir direktinspelat och sedan poängsatt på en skala från noll till två 

med avseende på hur väl svaren överensstämmer med ”facit”. Hoffman anser att denna typ av 

empatimätning är till förmån för flickor, särskilt i yngre åldrar, då deras förståelse och verbala 

förmåga är mer utvecklad än pojkars. Hoffman nämner även en annan metod som baseras på 

observation av barns ansiktsuttryck och kroppsspråk medan de tittar på känsloframkallande 

filmsekvenser. Dessa kan innehålla både behagliga och obehagliga scener, exempel på en 

vanlig scen är ett gråtande barn.  

 Då det tidigare inte fanns ett verktyg för att mäta spädbarns och småbarns empati 

framställde Rieffe, Ketelaar och Wiefferink (2010) en enkät, bestående av 35 påståenden, till 

småbarnsföräldrar för att undersöka barnens empati. Rieffe med kollegor ansåg att det kan 

vara svårt för små barn att visa eller själva förstå sina empatiska känslor då de ännu inte äger 

förmågan att skilja på sig själva och andra. Om de då ser någon råka ut för något kan de 

uttrycka samma känslor som om det hände dem själva trots att det i själva verket är någon 

annan som upplever det. Deltagarna fick svara med en femgradig skala som sträckte sig från 1 

(nästan aldrig) till 5 (nästan alltid). Exempel på påståenden i enkäten var ”Mitt barn gråter 

när det ser ett annat barn gråta” och ”När mitt barn ser andra barn skratta börjar även hon/han 

att skratta” samt ”När ett annat barn blir upprört försöker mitt barn att få han/henne glad 

igen”. Kontentan av studien var att det var möjligt att med den framställda enkäten urskilja 

kännetecken av empati hos småbarn med föräldrars observationer.  

 

 

Ickes metod 
 

Ickes (exempelvis Ickes, 1993; Stinson & Ickes, 1992) har under tre decennier utformat en 

metod, Standard stimulus paradigm, som gör det möjligt att mäta människors 

empatiavläsningsförmåga (exempelvis Ickes, 1993; Marangoni, Garcia, Ickes & Teng, 1995). 

Metoden innefattar att en person sitter och diskuterar ett ämne med någon samtidigt som 

samtalet videofilmas och personen avslöjar naturligt sina tankar och känslor. Därefter får 

personen sitta och titta på filmen för att stoppa vid varje tillfälle denne minns att hon/han 

upplevde en specifik tanke eller känsla under samtalet. Tanken/känslans innehåll noteras av 

personen samt den exakta tidpunkten i filmen där hon/han stoppat. Den slutgiltiga filmen 

kallas för ”stimulusfilm”. Den empatiska avläsningen utförs av en deltagare som får se det 

inspelade samtalet med stopp för varje tillfälle empatiobjektet har upplevt en tanke eller 

känsla. Det är då upp till deltagaren att förklara vad han/hon tror att personen på filmen 

känner eller tänker baserat på sin avläsning av personen och dess situation. Deltagarens svar 

jämförs sedan med empatiobjektets noterade känslor och tankar för att mäta deltagarens 

empatiska avläsningsförmåga. Denna metod är enligt Ickes ett i empatisammanhang relativt 

objektivt sätt att testa en individs empatiska avläsningsförmåga för att se hur väl individen 

lyckas tolka personens tankar och känslor. Proceduren har visat god interbedömarreliabilitet 

och god replikerbarhet.  

 Hall och Schmid Masts forskning (2007) visar att det i en stimulusfilm är den verbala 

informationen som bidrar mest till individers empatiska avläsning. Gleason et al. (2009) 

förklarar i sin forskning att det underlättar för en individ att ha förmågan att kunna förstå en 

annan individs tankar och känslor, genom att uppmärksamma dennes handlingar, 

kroppsspråk, tonläge och ansiktsuttryck samt kontexten för situationen.  

 Vidare har tidigare forskning utförts med en svenskanpassad form av Ickes metod på 

gymnasielever (Eriksson & Trulsson, 2009). Denna forskning visade att tjejer presterade 
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bättre än killar med avseende på empatisk avläsningsförmåga. Då det i dagsläget inte finns 

någon utvecklad form av denna metod för att studera empatiavläsningsförmågan hos barn 

förefaller det angeläget att undersöka detta. I den här uppsatsen vidareutvecklas Ickes metod 

och Erikssons och Trulssons svenska variant för att fungera för mätning av barns empatiska 

avläsningsförmåga. 

 

 

Syfte, frågeställningar och hypoteser 
 

Syftet med denna studie var att ta fram en för barn anpassad variant av Erikssons och 

Trulssons vidareutveckling av Ickes metod Standard stimulus paradigm för att göra det 

möjligt att mäta barns empatiavläsningsförmåga. Då ett antal faktorer kan tänkas påverka den 

empatiska avläsningsförmågan var ett ytterligare syfte att med metoden se hur deltagarnas 

ålder och kön hos deltagare respektive empatiobjekt kan påverka förmågan. Erikssons och 

Trulssons (2009) studie på gymnasieelever visade att Ickes metod att mäta empatisk 

avläsningsförmåga kan utföras i svenska förhållanden.  

Den första frågeställningen i studien var om det existerar en skillnad mellan flickors och 

pojkars empatiska avläsningsförmåga. Tidigare studier har visat att kvinnor presterar bättre än 

män vid mätningar då deltagarna är medvetna om att det är empatin som mäts (Ickes et al., 

2000). Kan detta gälla även för barn? Den första hypotesen var att flickor troligtvist var bättre 

än pojkar på att göra korrekta empatiska avläsningar.  

 En andra frågeställning i studien var om empatiobjektets kön påverkar barns empatiska 

avläsningsförmåga. Då tidigare forskning (Klein och Hodges, 2001) visat att det för den 

empatiska avläsningen hos vuxna är lättare om empatiobjektet är en kvinna än om det är en 

man kan det spekuleras i om detta även gäller barn. Studiens andra hypotes var att flickor och 

pojkar skulle ha lättare för att läsa av ett empatiobjekt av samma kön som de själva.  

 Den tredje frågeställningen var om det finns en åldersskillnad i empatisk 

avläsningsförmåga hos barn. I Uprights studie (2002) visas att föräldrar kan vägleda barn i sin 

empatiutveckling genom att uppmuntra deras empatiska beteende. Skulle därför äldre barn 

kunna ha en mer utvecklad empatiavläsningsförmåga än yngre? Den tredje hypotesen i 

studien var att äldre barn skulle få bättre empatiavläsningspoäng än yngre då de äldre barnen 

har haft längre tid på sig att utveckla och tillämpa denna förmåga jämfört med de yngre. 

Annan forskning, utförd av Gleason et al. (2009), har visat att barns anpassningsförmåga har 

ett samband med faktorer som om de inkluderas och accepteras av sina jämnåriga. Ett barn 

som äger förmågan att kunna förstå andra individers tankar och känslor, genom att 

uppmärksamma deras handlingar, kroppsspråk, tonläge och ansiktsuttryck samt kontexten i 

situationen, hjälper denne att undvika konflikter (Gleason et al., 2009). Det skulle därför 

kunna vara så att äldre barn som har hunnit utveckla sin anpassningsförmåga, genom att skapa 

tryggare och fler relationer med sina jämnåriga än de yngre, kan ha en mer utvecklad 

empatisk avläsningsförmåga.          

 

 

Metod 

 

Deltagare 
 

Deltagarna i undersökningen blev utvalda genom ett tillgänglighetsurval och bestod av 23 

barn (med medelåldern M = 7.48 och standardavvikelsen SD = 1.56) varav 12 flickor och 11 



6 

 

pojkar. Åldersgrupperna var fem till sex och åtta till nio år, varav 11 deltagare var fem till sex  

år och 12 deltagare var åtta till nio år. Barnen gick i en förskoleklass och en tredjeklass på en 

grundskola i Mellansverige. Totalt tillfrågades 50 barn att delta i undersökningen. Föräldrarna 

till samtliga barn i klasserna kontaktades med missivbrev för att godkänna barnens 

medverkan. Av dessa inkom 24 godkännanden varav ett barn uteblev på grund av sjukdom 

vid undersökningstillfället. Deltagarna fick en pepparkaka eller en frukt som tack för sin  

medverkan. 

 

 

Material 
 

Stimulusfilm. En stimulusfilm spelades in av undersökningsledaren för att mäta barnens 

empatiska avläsningsförmåga, Standard stimulus paradigm (Marangoni et al., 1995). 

Empatiobjekt i filmen var en sexårig flicka och en fyraårig pojke vilka båda godkändes att 

delta i filmen av sin mamma. Filmen bestod av sex scener och var inklusive stopp tre minuter 

och fyra sekunder lång. I de första fyra scenerna i filmen spelar barnen ett brädspel och visar 

då olika känslor beroende på hur bra respektive dåligt det går i spelet. I de två sista scenerna 

får barnen marshmallows och flickan upplever orättvisa då pojken får fler. I den sista scenen 

vill pojken göra henne glad igen genom att hämta dricka åt henne.   

 För att underlätta undersökningsförhållandena för undersökningsledaren fick denne ett 

godkännande av empatiobjektens föräldrar att lägga upp filmen på internet så att 

undersökningsledaren kunde komma åt den smidigt. 

 

Rättningsmall. Efter att filmen spelats in tittade först undersökningsledaren igenom 

filmklippen och satt sedan tillsammans med barnen och frågade dem, med hjälp av mamman 

till barnen, vad de kände eller tänkte vid olika tillfällen. Filmklippen sattes ihop av 

undersökningsledaren till en hel film. I filmen hade barnen tillsammans sex känslor/tankar, 

flickan en positiv och två negativa känslor/tankar och pojken hade en negativ och två positiva. 

Exempel på känslor/tankar i filmen var: ”Ja men jag har bara fått en och fyra är mer än en”. 

och ”Han har ställt fram din Tingelingkopp åt dig”. Undersökningsledaren konstruerade 

utifrån empatiobjektens svar en rättningsmall till filmen som sedan kom att användas till 

poängsättning av undersökningsdeltagarnas enkäter.  

 

Formulär 1. I detta formulär noterades deltagarens namn, ålder och kön följt av frågor 

rörande dennes sinnesstämning vid undersökningstillfället. Dessa besvarades med en 

femgradig skala bestående av fem graderade sinnespåståenden. Exempel på sådan fråga var 

”Hur känner du dig?” där deltagaren angav det mest passande av följande påståenden 

”Jättetrött”, ”Lite trött”, ”Mittemellan”, ”Lite pigg” eller ”Jättepigg”. Ytterligare ett exempel 

var ”Är du hungrig?” där deltagaren angav det mest passande av följande påståenden 

”Jättehungrig”, ”Lite hungrig”, ”Mittemellan”, ”Lite mätt” eller ”Jättemätt”. Därefter 

besvarades ett antal frågor rörande deltagarens levnadssituation (se Appendix A). 

 

Formulär 2. Detta formulär var baserat på Eriksson och Trulssons (2009) formulär som de 

använde i sin studie. Detta konstruerades som svarsformulär till filmen och bestod då av sex 

numrerade rader med texten: ”Han känner/tänker” eller ”Hon känner/tänker” följt av ett 

svarsutrymme för deltagaren. Varje fråga gav poängen noll, ett eller två och maxpoängen 

varje deltagare kunde få var 12 poäng. Efter att deltagarna sett filmen och besvarat frågorna 

följde två frågor rörande deltagarens slutgiltiga åsikt om undersökningen (se Appendix B).   
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Procedur 
 

Pilotstudie. För att testa filmen och enkäten genomfördes en pilotstudie med en sjuårig 

pojke, vars föräldrar godkände deltagandet. Pojken fick besvara frågorna i enkätens första del 

för att sedan titta på filmen via en dator och besvara en fråga för varje stopp i filmen. 

Undersökningsledaren fyllde i pojkens svar i enkäten och satt med vid filmvisningen för att 

direkt kunna ge instruktioner och fylla i barnets svar vid varje stopp i filmen. Han fick 

muntliga instruktioner för vad han skulle göra vid varje stopp och vem av empatiobjekten i 

filmen han skulle titta och tänka på inför varje scen. Då detta utförande upplevdes enkelt och 

förståeligt för pojken samt smidigt för undersökningsledaren användes detta tillvägagångssätt 

även i huvudundersökningen. Det upplevdes dock svårt för pojken att förstå två scener i 

filmen utan att först ha fått kort bakgrundsfakta om vad scenerna handlade om, så detta lades 

till inför huvudundersökningen. Då undersökningsledaren kunde kontrollera att enkäterna 

blev korrekt ifyllda ansågs detta som ett fördelaktigt utförande då eventuella bortfall undveks 

i så möjlig mån som möjligt.   

 

Kontakt med skolor. En skola och en förskola kontaktades via telefonsamtal till rektor samt 

enhetschef. Då skolan kunde erbjuda både en tredjeklass och en förskoleklass valde 

undersökningsledaren av praktiska skäl att gå vidare med enbart denna och tackade förskolan 

för dess intresse för undersökningen. Efter ett möte med rektorn där information om syftet för 

undersökningen och de etiska reglerna presenterades erhöll denne ett missivbrev via e-post. 

Rektorn lyfte fram en frivillig förskoleklass och tredjeklass vars lärare kontaktades via 

telefonsamtal och undersökningsledaren stämde träff med dessa för att informera om 

undersökningen. 

 

Information till deltagare. Vid ett tillfälle besökte undersökningsledaren barnen inför 

undersökningen och informerade om att syftet var att mäta deltagarnas empatiska 

avläsningsförmåga med en filmvisning. Med ett kort exempel beskrevs för barnen en påhittad 

scen i filmen och att deltagarna skulle besvara vad de trodde personen kände eller tänkte efter 

stopp i filmen samt att svaren sedan poängsattes. Deltagarna fick information om att 

deltagandet var konfidentiellt och frivilligt samt att de kunde avbryta deltagandet när de ville. 

Då de yngre deltagarna kunde vara blyga för främlingar var det speciellt angeläget att besöka 

dessa för att öka antalet frivilliga deltagare. 

 

Kontakt med föräldrar. I samband med besöket överlämnade undersökningsledaren 

missivbrev till lärarna som sedan distribuerade dessa till föräldrarna. Brevet innefattade 

information om studien, de etiska regler som gäller för undersökningen och ett angivet datum 

för senast önskat svar angående barnens deltagande. För att godkänna barnets deltagande fick 

målsman skriva sin namnteckning på avsedd plats i brevet och lämna in detta till läraren eller 

kontakta undersökningsledaren via e-post eller telefon. Då få godkännanden inkom från 

förskolebarnens föräldrar skickade undersökningsledaren ut en påminnelse via e-post till de 

föräldrar vars e-postadresser fanns registrerade hos förskoleläraren. Lärarna påminde även 

föräldrarna då de kom för att lämna och hämta sina barn. 

 

Undersökningen. Då deltagarna bestod av två klasser utfördes undersökningen under två 

dagar. Första dagen besökte undersökningsledaren tredjeklassen för att utföra undersökningen 

på de 12 barn vars föräldrar gett godkännande för barnens medverkan. Deltagarna kom en åt 

gången till ett väl avskilt rum där undersökningen ägde rum. Först fick deltagaren sätta sig 

och besvara frågorna i enkäten som undersökningsledaren läste upp samt fyllde i det svar 
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deltagaren angav. Att detta gjordes muntligt var för att många av de yngre deltagarna inte var 

läs- och skrivkunniga och för att alla deltagare skulle ha så lika förutsättningar som möjligt. 

Undersökningsledaren fyllde även i de äldres enkäter trots att de var läs- och skrivkunniga. 

Därefter fick deltagaren sätta sig framför en dator där filmen stod redo för uppspelning. 

Undersökningsledaren satte sig snett bakom deltagaren, men inom räckhåll för att kunna 

stoppa filmen efter varje scen. Deltagaren fick kort bakgrundsfakta om filmens innehåll och 

instruktioner för vad den skulle göra efter varje stopp och vilket av empatiobjekten den skulle 

fokusera på inför varje ny scen. Efter varje stopp fyllde undersökningsledaren i deltagarens 

svar i enkäten så utförligt som möjligt. Inför två scener i filmen fick deltagaren kort 

bakgrundsfakta för att lättare kunna förstå scenernas sammanhang. Vid filmens slut fick 

deltagaren öppet beskriva sin åsikt om undersökningen och besvara hur lätt respektive svårt 

denne tyckte att undersökningen var. Undersökningen tog cirka 10 minuter per deltagare.     

 

 

Databearbetning 
 

Deltagarnas enkätsvar till stimulusfilmen rättades med hjälp av rättningsmallen. Dessa svar på 

flickans och pojkens tankar/känslor bedömdes efter överensstämmelsen med empatiobjektens 

egna svar (se Tabell 1). Två poäng utdelades om deltagarens svar till stor del stämde med 

empatiobjektets sanna svar. Om deltagarens svar liknade empatiobjektets men inte var 

tillräckligt likt för full poäng utdelades ett poäng. Då svaret inte alls stämde med 

empatiobjektets utdelades noll poäng (Eriksson & Trulsson, 2009).  

   

Tabell 1 

Ett exempel på en situation i filmen samt exempel på deltagarens svar och vilka poäng dessa 

givits 

Flickans tanke/känsla i 

filmen 

Exempel på deltagarens svar Poäng 

”Ja men jag har bara fått en, 

och fyra är mer än en”. 

Hon känner/tänker att det är 

orättvist. 

2 

 Hon känner sig sur. 1 

 Hon tyckte att det var gott. 0 

 

 

Interbedömarreliabilitet. Undersökningsledaren tog hjälp av en manlig kollega vid rättning 

av deltagarnas empatiska avläsningar. De båda rättarna utförde rättningarna enskilt utan 

kontakt eller kommunikation sinsemellan. Deltagarnas poäng räknades sedan samman enligt 

följande (poängrättare 1 + poängrättare 2)/2 = deltagarens slutgiltiga empatipoäng. 

Rättningarna överrensstämde till 94.9% helt mellan de båda rättarna, i 5.1 % av fallen skiljde 

de sig med en poäng och i 0 % med två poäng. 
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Resultat 

 
Studiens ena frågeställning avsåg att ta reda på om det fanns en skillnad i flickors respektive 

pojkars avläsningsförmåga. Den andra frågeställningen avsåg att ta reda på om något av de 

två empatiobjekten var lättare att läsa av för flickorna respektive pojkarna. En tredje 

frågeställning avsåg att ta reda på om någon åldersgrupp hade lättare för att läsa av flickan 

respektive pojken i filmen. För att testa om variablerna ålder och kön (deltagare/empatiobjekt) 

kan påverka barns empatiska avläsningsförmåga utfördes en serie tvåvägs variansanalyser, 

alla med en signifikansnivå på 5%. 

En Pearson korrelationsanalys utfördes mellan sinnestillstånd och empati. Den visade inte 

något signifikant samband r(N = 23) = .317, p = .140
1
. En annan Pearson korrelationsanalys 

visade inget samband mellan hunger och empati, r(N = 23) = .008, p = .972. Sinnestillstånd 

och hunger tas inte med i de fortsatta analyserna. 

 

 

Kön och ålder hos deltagarna 
 

En tvåvägs variansanalys utfördes med klass (förskoleklass/tredjeklass) och kön (flicka/pojke) 

som oberoende variabler och empatipoäng som beroende variabel. Det fanns inte någon 

signifikant huvudeffekt av kön, F(1, 19) = .004, p = .953, η
2
 < .001.  Medelålder för alla 

deltagare var M = 7.48 och standardavvikelsen var SD = 1.56, flickornas medelålder var M = 

7.33 och pojkarnas medelålder var M = 7.64. Det fanns en tendens till att nioåringarna (med 

medelålder M = 8.92 och standardavvikelse SD = 0.29) hade högre empatipoäng än 

sexåringarna (medelålder M = 5.91 och standardavvikelse SD = .30), F(1, 19) = 3.00, p = 

.099, η
2
 = .14. Det fanns inte någon interaktionseffekt av kön och klass, F(1, 19) = .04, p = 

.837, η
2
 < 0.01 (se Tabell 2 och Figur 1). I Figur 1 kan utläsas att de äldre deltagarna klarade 

avläsningstestet bättre. 

 

Tabell 2 

Medelvärden (och standardavvikelser) i avläsning uppdelat på förskoleklass och tredjeklass 

och deltagarnas kön 

 Förskoleklass Tredjeklass Medelvärde 

empatipoäng 

Flicka 

(N = 12) 

6.75 (2.09) 7.83 (1.17) 7.29 (1.71) 

Pojke 

(N = 11) 

6.90 (0.74) 7.75 (0.76) 7.36 (0.84) 

Medelvärde 

empatipoäng 

(N = 23) 

6.82 (1.55) 7.79 (0.94) 7.33 (1.34) 

Not. Poängen sträcker sig från 0 till 12. 

 

                                                           
1
 Enligt Pallant (2007) är en effektstyrka svag om den är .01, medelstark om den är .06 och stark om den är .14. 
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Figur 1. Empatipoängsmedelvärden för de två åldersgrupperna. 

 

 

Kön hos deltagaren och empatiobjektet 
 

En tvåvägs variansanalys utfördes med kön (flicka/pojke) och empatiobjekt (flicka/pojke) 

som oberoende variabler och empatipoäng som beroende variabel. Det fanns inte någon 

signifikant effekt av kön, F(1, 21) = .02, p = .901, η
2
 < .01. Det fanns en signifikant 

huvudeffekt av empatiobjekt där flickan var lättare att läsa av än pojken, F(1, 21) = 47.82, p < 

.001, η
2
 = .70. Det fanns inte någon signifikant interaktionseffekt, F(1, 21) = .92, p = .348, η

2
 

= .04 (se Tabell 3). 

 

Tabell 3 

Medelvärden (och standardavvikelser) i avläsning av de två empatiobjekten flicka och pojke 

uppdelat på deltagarnas kön 

 Flicka i filmen Pojke i filmen Medelvärde 

avläsningar 

Flicka 

(N = 12) 

4.33 (1.07) 2.96 (1.14) 7.29 (1.71) 

Pojke 

(N = 11) 

4.59 (0.44) 2.77 (0.61) 7.36 (0.84) 

Medelvärde 

avläsningar 

(N = 23) 

4.46 (0.83) 2.87 (0.91) 7.33 (1.34) 

Not. Poängen sträcker sig från 0 till 6 för filmobjektet flicka (2 poäng per stopp x tre stopp) och från 0 till 6 för 

empatiobjektet pojke (2 poäng per stopp x tre stopp) och totalt således från 0 till 12. 
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Ålder hos deltagaren och kön hos empatiobjektet 
 

En tvåvägs variansanalys utfördes med klass (förskoleklass/tredjeklass) och empatiobjekt 

(flicka/pojke) som oberoende variabler och empatipoäng som beroende variabel. Det fanns en 

tendens till att nioåringarna hade högre empatipoäng än sexåringarna, F(1, 21) = 3.37, p = 

.080, η
2
 = .14. Det fanns återigen en signifikant huvudeffekt av empatiobjekt där flickan var 

lättare att läsa av än pojken, F(1, 21) = 58.05, p < .001, η
2
 = .73. Det fanns en signifikant 

interaktionseffekt där det inte fanns en skillnad i de yngres och de äldres avläsningar av 

flickan medan det fanns en skillnad i deltagarnas avläsningar på pojken, F(1, 21) = 5.24, p = 

.033, η
2
 = .20 (se Tabell 4 och Figur 2). Figur 2 illustrerar interaktionseffekten av åldersgrupp 

och empatiobjektets kön.  

 

Tabell 4 

Medelvärden (och standardavvikelser) i avläsning av de två empatiobjekten flicka och pojke 

uppdelat på åldersgrupperna förskoleklass och tredjeklass 

 Flicka i filmen Pojke i filmen Medelvärde 

avläsningar 

Förskoleklass 

(N = 11) 

4.45 (1.01) 2.36 (0.80) 6.82 (1.55) 

Tredjeklass 

(N = 12) 

4.46 (0.66) 3.33 (0.80) 7.79 (.94) 

Medelvärde 

avläsningar 

(N = 23) 

4.46 (0.83) 2.87 (0.91) 7.33 (1.34) 

Not. Poängen sträcker sig från 0 till 6 för filmobjektet flicka (2 poäng per stopp x tre stopp) och från 0 till 6 för 

empatiobjektet pojke (2 poäng per stopp x tre stopp) och totalt således från 0 till 12. 

 

 
Figur 2. Medelvärden på avläsningarna för flickan respektive pojken i filmen för båda 

åldersgrupperna.  
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Diskussion 

 
Sammanfattningsvis visade undersökningen (a) att det inte fanns någon könsskillnad hos barn, 

(b) att barn hade lättare för att läsa av flickor än pojkar och (c) att det fanns en tendens till att 

äldre barn hade en mer utvecklad empatiavläsningsförmåga än yngre. 

  

Vidareutvecklingen av Ickes metod har i vissa avseenden varit komplicerad då deltagarna 

ingår i en yngre och inte lika livserfaren målgrupp. Exempelvis var det svårt för barnen i 

filmen att beskriva och komma ihåg de känslor och tankar de upplevde under 

filminspelningen. Studiens empatidefinition bygger på den samma som Stinson och Ickes 

(1992) för att undersökningen skulle stämma överens med den ursprungliga metoden så bra 

som möjligt. En annan definition av empati skulle möjligen ge denna studie en annan 

infallsvinkel och kanske skulle undersökningen ge ett annat utfall. Stinson och Ickes metod 

utgår ifrån att stimulusfilmen innefattar att en person sitter och diskuterar ett ämne med någon 

samtidigt som samtalet videofilmas och personen avslöjar naturligt sina tankar och känslor. 

Denna studies stimulusfilm innefattar två barn i vardagen och undersökningsledaren valde 

detta tillvägagångssätt för att det ansågs av undersökningsledaren vara lättare för barnen att 

relatera till än en videoinspelad diskussion.   

 

 

Empati och kön 
 

Studien avsåg att undersöka om det existerade en könsskillnad i barns empatiska 

avläsningsförmåga samt om empatiobjektets kön har betydelse. Resultatet visade en tendens 

till att empatiobjektets kön har betydelse för barnens empatiavläsningsförmåga då barnen 

gjorde fler korrekta avläsningarna på flickan i filmen än på pojken. Dock kunde analysen inte 

visa någon nämnvärd könsskillnad mellan deltagarna med avseende på empatipoängen. 

Studiens första hypotes var att flickor skulle klara empatiavläsningstestet bättre än pojkar, 

denna får dock inget stöd då undersökningen inte visade, som tidigare nämnts, någon skillnad 

i de båda könens avläsningar. 

 Som Klein och Hodges forskning (2001) har visat kan detta bero på att kvinnliga 

empatiobjekt är lättare att läsa av eller att de uttrycker mer känslor vilket Marangoni, et al. 

(1995) hävdar. Som tidigare nämnt har Ickes et al. (2000) kommit fram till att kvinnor 

presterar bättre än män vid mätningar då deltagarna är medvetna om att det är empatin som 

mäts. I undersökningen uppstod inte någon könsskillnad och det kan då spekuleras om 

deltagarna var fullständigt medvetna om att empatin mättes eller om detta inte är någon 

relevant faktor vid empatimätningar på barn. Det kan även vara så att motivation inte är en 

relevant faktor för barn. Ickes med kollegor visade vidare att kvinnor kan vara mer 

motiverade till att få ett bra resultat på empatitest än män då det hör till den kvinnliga 

könsrollen att framstå som empatisk. Resultatet visade att flickorna inte presterade bättre än 

pojkarna vilket kan tyda på att detta inte gäller för barns könsroller eller att sådana inte 

existerar i samma utsträckning hos barn som för vuxna. Klein och Hodges (2001) utförde, 

precis som Ickes et al. (2000), tester för att se hur motivationen påverkar könsskillnaden i 

empatisk avläsning. De kom fram till att individer kan prestera bra vid empatiska 

avläsningstester om de motiveras på rätt sätt. Denna undersökning visade ingen könsskillnad 

mellan barnen och då kan det tänkas vara så att barnen var tillräckligt motiverade för att 

prestera bra i undersökningen.      

 Tidigare forskning har visat att den verbala informationen i en stimulusfilm bidrar mest till 

den empatiska avläsningen (Hall & Schmid Mast, 2007) samt att flickor i yngre åldrar har en 
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mer utvecklad verbal förmåga än pojkar (Hoffman, 1977). Detta kan även vara förklaring till 

varför deltagarna gjorde fler korrekta avläsningar på flickan i filmen då flickan kan ha 

uttryckt sig på ett fördelaktigt sätt i jämförelse med pojken. Således kan resultatet även bero 

på de utvalda scenerna i filmen då sekvenserna på flickan var lättare att läsa av än 

sekvenserna på pojken. Pojkens känslor/tankar uttrycktes till stor del kroppsligt och några av 

sekvenserna krävde en utvecklad förmåga för att förstå sammanhanget i situationen. Å andra 

sidan kan resultatet även bero på att empatiobjektens känslo-/tankesekvenser var ojämnt 

fördelade. Flickans sekvenser bestod av två negativa känslor och en positiv medan pojkens 

bestod av en negativ och två positiva. Det kan vara så att negativa känslor är lättare att läsa av 

än positiva och att det därför förklarar att pojken var svårare att läsa av. Samtidigt kan det 

möjligen vara svårare för barn att känna empati för positiva känslor än för negativa och att det 

därför var lättare att läsa av flickan än pojken. Studiens andra hypoteser var att flickor och 

pojkar skulle ha lättare för att läsa av ett empatiobjekt av samma kön som de själva. Då 

resultatet inte visade någon nämnvärd skillnad i flickornas avläsningar på flickan respektive 

pojkarnas avläsningar på pojken fick hypotesen inget stöd. Även den första hypotesen blev 

utan stöd då flickorna och pojkarna inte skiljde sig åt med avseende på de empatiska 

avläsningarna. Hade undersökningsdeltagandet varit större skulle det eventuellt vara möjligt 

att se en statistiskt mer pålitlig könsskillnad.    

 

 

Empati och ålder 

 

Ett av studiens syften var att ta reda på om barns empatiska avläsningsförmåga kan skilja sig 

med avseende på ålder. Resultatet i undersökningen visar att det finns en tendens till 

ålderskillnad hos deltagarnas empatiavläsningsförmåga då de äldre barnen till stor del fick 

högre empatipoäng än de yngre. Undersökningen fann en tendens till att nioåringarna läste av 

pojken bättre än sexåringarna. Det som kan tolkas av detta är att äldre barn har lättare för att 

förstå tankar/känslor som till stor del baseras på kroppsspråk och situationens sammanhang. 

Pojkens tankar/känslor i filmen var svårare att avläsa, vilket de betydligt lägre 

avläsningspoängen för pojken än för flickan visar. En förklaring till detta kan vara att pojkens 

känslor och tankar uttrycktes till större del av kroppsspråk än av verbala formuleringar. Som 

tidigare nämnts har  Hall och Schmid Masts forskning (2007) visat att det i en stimulusfilm är 

den verbala informationen som bidrar mest till individers empatiska avläsning. Annan 

forskning har förklarat att det underlättar för en individ att ha förmågan att kunna förstå en 

annan individs tankar och känslor, genom att uppmärksamma dennes handlingar, 

kroppsspråk, tonläge och ansiktsuttryck samt kontexten för situationen (Gleason et al., 2009). 

Att kunna sätta sig in i pojkens situation i filmen gör det lättare för individen att läsa av hans 

tankar/känslor vilket kan vara svårare för de yngre barnen.  

 Som tidigare nämnt har Gleason et al. (2009) visat att barns anpassningsförmåga har ett 

samband med om de inkluderas och accepteras av sina jämnåriga. Med detta kan de äldre 

barnen ha hunnit utveckla sin anpassningsförmåga mer genom att skapa tryggare och fler 

relationer med sina jämnåriga än de yngre och kan därmed vara ett sätt att förklara den 

tendensen till att de gjorde fler korrekta avläsningar än de yngre. 

 Uprights (2002) studie visade att föräldrar kan vägleda barn i sin empatiutveckling genom 

att uppmuntra deras empatiska beteende. Då de äldre barnens empatipoäng tenderade att vara 

högre än de yngres skulle det kunna tyda på att äldre barns empatiavläsningsförmåga är mer 

utvecklad än yngre barns. Den andra hypotesen i studien skulle därmed få stöd då den var att 

äldre barn skulle få bättre empatiavläsningspoäng än yngre då de äldre barnen har haft längre 
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tid på sig att utveckla och tillämpa denna förmåga jämfört med de yngre. Resultatet att de 

äldre läste av bättre var endast en tendens och skulle behöva testas med fler deltagare.  

 
 

Reliabilitet och validitet 
 

Barn istället för vuxna valdes som empatiobjekt i filmen för att deltagarna lättare skulle kunna 

relatera till empatiobjekten. En möjlig anledning till att det inte fanns någon signifikant 

könsskillnad och att många av resultaten enbart kunde visa tendenser kan vara ett för litet 

stickprov i undersökningen. Undersökningsledaren höll kontakt med lärarna, vilka delade ut 

missivbreven till föräldrarna och även mottog stor del av godkännandena, för att deltagandet 

skulle vara så högt som möjligt. Senaste datum för godkännande förlängdes även för att ge 

föräldrarna mer tid till att skicka in godkännandet. Trots dessa åtgärder inkom endast knappt 

hälften av de förväntade godkännandena som skickades ut. Ytterligare en undersökning skulle 

därför behöva testas med fler deltagare. 

 Undersökningsledaren valde ett noggrant, dock tidskrävande, tillvägagångssätt med hänsyn 

till deltagarnas låga ålder. Tillvägagångssättet påminde minst lika mycket om ett 

intervjuförfarande som om en enkätundersökning. Undersökningsledaren fyllde i deltagarnas 

enkäter och värnade om reliabiliteten och validiteten genom att kontroll fanns över att alla 

enkäter fylldes i fullständigt och bortfall kunde undvikas. Deltagarnas svar noterades så 

ordagrant och utförligt som möjligt. Största begränsningen i undersökningen var således 

antalet deltagare. Ytterligare en faktor kan vara, som tidigare nämnts, att flickans och pojkens 

sekvenser i filmen var ojämnt fördelade då flickan hade två negativa känslor och pojken bara 

en. Hade dessa varit jämnt fördelade skulle undersökningen möjligen ha gett ett annat utfall.  

  

 

Framtida forskning 
 

I dagsläget finns det begränsat antal metoder för att mäta barns empatiska avläsningsförmåga. 

Att fortsätta vidareutveckla framgångsrika metoder att mäta empati på och fortsatta 

tillämpningar för att kunna utföra dessa med barn föreslås. I framtida studier skulle barns 

empatiavläsningsförmåga kunna testas med en vuxen och ett barn som empatiobjekt för att se 

om åldern hos empatiobjektet är av relevans för barns empatiska avläsningar. Då 

stimulusfilmens sekvenser i denna undersökning inte var jämnt fördelade hos flickan och 

pojken i filmen skulle det kunna utföras en undersökning där bådas känslo-/tankesekvenser i 

filmen är jämnt fördelade. Detta skulle möjligen ge ett annat utfall med avseende på 

könsskillnaden i empatiavläsningen. Kanske skulle det då inte finnas någon interaktionseffekt 

för empatiobjektets kön och deltagarnas avläsningar. Ytterligare ett alternativ skulle vara att i 

stimulusfilmen ha en sekvens då en flicka utsättas för en situation som väcker empati och 

sedan ha en sekvens med en pojke som utsätts för samma situation som väcker empati för att 

se om empatiobjektets kön har betydelse för empatiavläsningsförmågan. 

 Då tidigare studier visat att motivation är en relevant faktor med avseende på könsskillnad 

kan det vara av intresse att utföra en motivationsstudie på barns empatiska avläsningsförmåga 

för att se om någon könsskillnad uppstår. Studiens utarbetade procedur bör även testas på en 

större mängd barn och kan även vara intressant att testa i andra åldrar samt med andra filmer.  

Det skulle vara intressant att se om Stinson och Ickes (1992) studie om mäns avläsningar på 

bekanta och obekanta avläsningsobjekt, kan visa om det finns ett samband med barns 

avläsningar då avläsningsobjektet är bekant eller obekant.  
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Slutsatser 
 

Studien avsåg att utarbeta en tillförlitlig metod för att testa svenska barns empatiavläsning. 

Undersökningen visade ingen könsskillnad i deltagarnas avläsningar. Dock visades att 

empatiobjektets kön har betydelse i hur väl barn läser av detta, att en flicka som empatiobjekt 

är lättare för barn att läsa av än en pojke och att det finns tendenser till att äldre barn gör fler 

korrekta empatiavläsningar än yngre.  

 Resultatet av undersökningen visar att denna metod kan testa empatiavläsningsförmågan 

hos svenska barn. Studien har bidragit med en vidareutvecklad reliabel svensk metod för att 

mäta empatisk avläsningsförmåga hos barn. Detta är ett bidrag till den svenska 

empatiforskningen. Det finns nu en film som testats på svenska barn med en rättningsmall. 

Metoden kan vara ett bidrag till psykologer som arbetar med barn i tillämpade sammanhang 

och skulle även kunna utnyttjas vid identifiering av barn med Asperger. 
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