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Lärares syn på sitt empatiska bemötande av elever 
 

Emelie Elfving 

 

Elever med sociala och emotionella svårigheter beskrivs ibland som 

problematiska och svårhanterliga. Lärarens bemötande och inlevelseförmåga 

av eleven är av stor betydelse. Syftet med studien var att undersöka lärares 

empati i mötet med elever med utagerande beteende. Centralt har varit hur 

empatin yttras samt om lärares empati skiljer sig åt mellan elever med och utan 

diagnos. Utifrån att deltagarna fick läsa två olika fallbeskrivningar utfördes en 

skriftlig intervju med totalt 13 personer, varav nio kvinnor och fyra män. I 

fallbeskrivningarna redogjordes för två scenarier med elever i utsatta 

situationer. Kvalitativ innehållsanalys användes som forskningsmetod och 

därav baserades studien på tolkning av texter. Med en hermeneutisk ansats i 

studien fanns en strävan om att inta en så objektiv ställning som möjligt till 

texterna. Analysen resulterade i ett antal bemötanden som är vanliga hos lärare: 

(1) läraren visar varsamhet och hänsyn till eleven, (2) läraren känner ansvar, 

(3) läraren vill förstå eleven, (4) läraren skuldbelägger inte eleven, (5) läraren 

vill hjälpa eleven. Resultat pekar på stor empatisk förmåga hos lärarna inom 

dessa områden. Det var även vanligare att lärarna bemötte eleven med diagnos 

mer empatiskt än eleven utan diagnos. Resultaten kan vara till hjälp för lärare 

att öka sin medvetenhet kring empati. 
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Inledning 

 
1Empati bygger på flera faktorer som grundar sig i inlevelseförmåga och självkännedom. 

Genom dessa faktorer utvecklas förmågor att kunna avläsa ickeverbala signaler som till 

exempel gester, tonfall och ansiktsuttryck. Med en högre förmåga till lyhördhet för både sig 

själv och andras känslor ökar även empatinivån hos personen. Förmåga till empati behövs i alla 

sociala sammanhang och inte minst i skolan bland lärare och elever (Goleman, 2003). I varje 

skolklass finns elever med olika behov och förutsättningar. Lärare förväntas bemöta dessa på 

både ett effektivt som ett individuellt anpassat sätt, utifrån den enskilda individen och gruppen. 

Detta framgår tydligt under normer och värden i grundskolans läroplan (Lgr 11, 2011). Den här 

studien tar just upp detta, om och hur elever med sociala och emotionella svårigheter blir 

bemötta på det förespråkade sättet. Elevens framgång eller misslyckande är i hög utsträckning 

beroende av dess relation till läraren. Empatiskt bemötande av läraren visar sig vara en 

framgångsfaktor för eleven i sin skolgång och inkluderar att läraren är flexibel, har tålamod och 

är lyssnande till elevens behov (Kutscher, 2010). I denna studie ville jag undersöka empati hos 

lärare för elever i grundskolan. Om och hur lärares empati kommer till uttryck för elever med 

                                                           
1 Tack! 

Jag vill tacka de lärare som deltagit  i studien, för visat intresse och gott samarbete samt även tacka min stödjande familj. Ett extra stort tack 
riktar jag också till min handledare Jakob Eklund vid Mälardalens högskola. Med ditt positiva bemötande och din professionella vägledning 

samt en stor dos tålamod, har dina kloka råd inspirerat mig och visat mig vägen.  
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utagerande beteende är centralt, detta för att vidare utforska om lärares empatiska bemötande 

av elever skiljer sig beroende på om en diagnos finns hos en elev eller inte.  

 

Empati 
Intresset för ämnet empati har med åren blivit ett alltmer aktuellt forskningsområde och en 

mängd tidskrifter och böcker publiceras inom en rad olika människorelaterade arbetsområden. 

Det finns flera olika vetenskapliga definitioner av begreppet empati (Davis, 1983; Eisenberg & 

Miller, 1987; Rogers, 1975). Det har sitt ursprung ur det tyska ordet einfühlung som hade en 

vag men ändå anande likhet med det senare utvecklade begreppet empati. Grundbetydelsen av 

einfühlung innebär att en människa kan inta en objektiv position och vara förstående till en 

annan människas upplevelse (Hyatt Edwards 2013). År 1909 myntade psykologen Titchener 

empati som ett eget begrepp och beskrev det som en ”process av förmänskligande av 

människan som objekt, att läsa av och känna in oss själva via dem”(egen översättning), 
(Håkansson, 2003). Hoffman (2000) har skrivit om empati ur ett moralperspektiv. Genom de 

moraliska principer som empatin aktiverar, påverkas det moraliska omdömet av en själv och 

andra på direkt eller indirekt sätt. Hur varje individ agerar empatiskt är alltså beroende av de 

inlärda moraliska principerna, om hur det förväntas att någon bör agera och vilka individuella 

erfarenheter personen ifråga har med sig. De olika triggade empatiska reaktionerna är olika till 

sin karaktär i och med hur varje individ för sitt moraliska resonemang.  

Vårt nervsystem är det som fysiskt styr kapaciteten att samtala och kommunicera med andra, 

att kunna simulera sina egna och andras upplevelser samt uppfatta konsekvenser av handlingar 

(Pernigo et al., 2015). Detta är genetiskt förberett och reaktioner samarbetar i enlighet med de 

signaler som skickas till hjärnan (Aragno, 2008). Det centrala för empati i den här bemärkelsen 

är kodningen mellan uppfattning och handling som i sig bidrar till att relatera till andras tankar 

och känslor på ett underförstått sätt. När två personer känner snarlika känslor i en viss situation 

har de också en större benägenhet att uppfatta varandras motiv och avsikter, än om deras känslor 

skiljer sig kraftigt mot varandra (Decety & Jackson, 2004).  

Som nämnts tidigare definieras empati på olika sätt och den icke så entydiga bilden av 

begreppsinnebörden gör ämnet komplext. Ruusuvuori (2005) har sammanfattat skillnaden av 

begreppet empati och sympati utifrån andra kända forskares definitioner. I empati menar hon 

att själva förståelsen och medvetenheten kring den andras upplevelse är central. Sympati i sin 

tur har att göra med att dela upplevelsen och kunna relatera till den andra. Bohlin (Bohlin & 

Eklund, 2013) har beskrivit de band som finns mellan empati och sympati ur ett grundläggande 

språkvetenskapligt perspektiv, där empati handlar om att känna in andra och sympati innebär 

att känna med andra, men att begreppen går in i varandra. Till skillnad från detta har  psykologen 

Mattias Strandberg (2015) skrivit om att begreppen inte bör blandas ihop av risken att förväxla 

dem och därmed även likställa deras innebörd. Dessa forskare har sett empati och sympati på 

liknande sätt, skillnaden ligger där i huruvida begreppen bör sammanflätas eller ej.  

Empati har kommit att bli ett av de mest betydelsefulla arbetsinstrumenten inom alla 

omsorgsyrken och betydelsen av empati som arbetsinstrument har stadigt ökat sedan slutet av 

1950-talet (Hyatt Edwards, 2013; Kinge, 1999). Senare har en rad undersökningar gjorts för att 

mäta empatisk förmåga där empatiskalor och kvantitativa analyser varit centrala delar 

(Nerdrum, 1992). Aragno (2008) tog i sin undersökning upp att barn redan vid tidig ålder 

använder sig av imitation för att väcka empati hos vuxna. Ett resultat av ett experiment som 

gjorts av forskaren Marianne Sonnby-Borgström (2002) har visat att det finns en skillnad 

mellan personers grad av empati, där imitativa reaktioner av andra varit ett centralt 

undersökningsunderlag. Resultaten avslöjade den största skillnaden mellan deltagarnas 

empatinivåer, där de undermedvetna muskelrörelserna i ansiktet på varje deltagare avslöjade 

om personen kände empati för andra. Detta är en så kallad emotionell smitta som sker i 

samspelet mellan personerna ifråga där likartade rörelser, ansiktsuttryck och oartikulerade ljud 
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övergår i en ordlös kommunikation, vilket vid synkronisering hos båda parter har framkallat 

empati enligt flera studier (Basch, 1983; Cacioppo, Petty, Losch & Kim 1986; Izard, 1994). 

Graden av empatisk effekt av samspelande ansiktsuttryck har diskuterats forskare emellan, men 

i detta råder oenighet kring vilka faktorer som är styrande i frågan (Izard, 1990; Sonnby-

Borgström 2003). 

 

Empatiskt bemötande 

Empatiskt bemötande handlar om att se andra och kunna ge rätt bekräftelse vid rätt tidpunkt. 

Detta är möjligt genom att uppfatta underliggande budskap som ligger till grund för andras 

beteende och är också en förutsättning för att få andra att uppfatta sig som sedda och förstådda. 

Det är själva inlevelsen för barnets behov från den vuxne som påverkar utfallet av detta 

(Alvares, 2007; Kinge, 2015). I Peck, Maude och Brothersons (2014) studie togs bidragande 

faktorer för framgångsrikt empatiskt bemötande upp och beskrevs vara när läraren inkluderade 

och visade acceptans för eleven och dess familj, hade god fungerande kommunikation, visade 

engagemang, samt hade en balanserad och avslappnad inställning i kontakten med de 

inblandade. Carkhuff (1969) hävdade att det avgörande för barnets empatiutveckling grundade 

sig på den vuxnes egna empatiska förmåga och personlighet. Detta bekräftade Alvares (2007) 

i sin studie som vände sig till lärares förmåga att hantera utagerande beteende i klassrummet.    

Eisenberg (2000) har studerat betydelsen av emotioner kopplade till moraliskt beteende. Hon 

har beskrivit att när vuxna känner sig hotade av sina egna negativa reaktioner och emotioner, 

finns svårigheter i att ta mer långsiktiga beslut. Stress är en av dessa negativa emotioner, vilken 

i sin tur försvårar ett moraliskt korrekt beteende eftersom detta står i konflikt till det mer 

emotionella beteendet. Detta bestyrker Kinge (2015) då hon poängterat att förutsättningen för 

att öka barns möjlighet till att klara av socialt samspel är den vuxnes empatiska bemötande av 

avgörande betydelse och rent av en nödvändighet i sammanhanget. Rogers (1975) tog i sin 

artikel upp att det mest elementära i den empatiska förståelsen som sker mellan individer är 

kongruens, i vilken relation det än gäller. Givandet och tagandet i relationen skapas genom 

empatisk förståelse och öppnar möjligheter för båda parter i en relation till att utvecklas. Balldin 

och Hedevåg (2013) har till exempel beskrivit lärarens empatiska förståelse som en kraftkälla 

för elevens utveckling och genom tillitsskapande i relationen har samarbete utvecklats mellan 

elev och lärare. Elevens öppenhet med sina känslor förenklade lärarens arbete i relation till 

elevens behov, därav menade de att denna typ av växelverkan är av stor nytta.  

Barn har ett speciellt stort behov av empatiskt bemötande av vuxna eftersom att detta 

påverkar deras utveckling till en god psykisk hälsa och god självbild (Kinge, 2015). Resultat 

har framkommit i Sonnby-Borgströms (2002) undersökning att individer med en negativ 

självbild också har en sämre reglering av negativa emotioner. Hall och Smotrova (2013) har i 

sin undersökning funnit att empatin hos en elev ökat för läraren när hen pratat för sig själv, till 

exempel om läraren lågmält klagat över att något inte fungerar som hen tänkt eller liknande. De 

menade vidare att hur läraren pratar och agerar kan i sig leda till empatisk respons från elever 

och att relationen mellan parterna stärks, särskilt när det handlar om något eleverna med lätthet 

kan relatera till. Att främja emotionell utveckling hos barn genom empatiskt bemötande har 

ökat möjligheterna för den empatiska kommunikationen mellan vuxna och barn. 

(Garaigordobil, 2004; Kinge, 2008; Peck, et al., 2014). 

 

Barn med diagnoser 
I både skolan och samhället har tidigare forskning redogjort för att aggressionsproblem hos 

unga är ett betydande problem (Bauman & Del Rio, 2005). Dessa problem tenderar till att 

oupphörligt öka och har ofta lett till negativt utfall för barnets utveckling likväl som på ett 

emotionellt, socialt och akademiskt plan (Kingery, Coggeshall & Alford, 1998; Tremblay, et 

al., 1991). De förväntningar och krav som finns på barn i skolan idag är hög och Kinge (2008) 
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har påtalat att det även är många barn som konstant anstränger sig för att anpassa sig till dessa 

förväntningar och krav. Särskilt svårt att nå upp till dessa har barn med speciella behov och det 

är av det skälet av största vikt att det finns vuxna som kan stötta och förstå barnet. Alvares 

(2006) utredde i sin studie frågan om lärares kunskap om ledarskap i klassrummet hade någon 

betydelse för vilken respons lärare gav sina elever. Även hur lärares beteende påverkades av 

elevers uppträdande, samt vilka förslag till insatser som fanns för elever med utagerade 

beteende undersöktes. Med mer kunskap och utbildning kring lärarens ledarskap i klassrummet, 

visade studien att lärarna hade lättare att hantera elever med utagerande beteende än lärare utan 

kunskap och erfarenhet av ledarskap. Lärarna med kunskap och erfarenhet av detta upplevde 

färre aggressionsutbrott hos elever, eftersom att de prioriterade att samtala med eleverna om 

bland annat beteenden. De visade även ökad närvaro för klassrumssituationer och förklarade 

regler som gällde i klassrummet. De upplevde också mindre grad av egen upplevd ilska och 

stress. 

 Stödet lärarna ger eleverna, i särskild synpunkt elever med utagerande beteende, är av 

betydande vikt för klassrumsmiljön. Balldin och Hedevåg (2013) har hävdat att vuxna bemöter 

barn på olika sätt beroende av graden på kunskap om vilken problematik som föreligger. De 

menade att förståelse för problemet hos de vuxna får dem att agera annorlunda gentemot barnen. 

Kinge (2008) har framhållit att det oftast är barnet som förväntas anpassa sig till situationen 

och att de vuxna måste ta sitt ansvar i sin professionella roll. För att barnet ska ha möjlighet att 

uppfylla ställda krav utifrån behöver hen förstå sina känslor och sitt handlande i olika 

situationer. Ett framgångsrikt sätt att närma sig problemet har enligt Peck et al. (2014) varit 

genom den vuxnes kommunikation med barnet, att barnet fått lära sig att tala om sig själv och 

sina upplevelser. Detta har även bekräftats i en undersökning gjord av Garaigordobil (2004) där 

syftet var att stimulera ungdomar till att utveckla högre grad av empati till sina jämnåriga. Olika 

aktiviteter för att stärka självbild, inlevelse för andra samt uttrycka och förstå sina egna känslor 

samverkade med kommunikation och samarbetsvilliga interaktioner i undersökningen. 

Resultatet visade att aktiviteterna hade en positiv effekt på ungdomarnas emotionella 

utveckling.  

Barn med sociala och emotionella svårigheter beskrivs bland annat som bråkiga, 

okoncentrerade, rastlösa samt ängsliga, nervösa och klängiga. Detta är vad Johannessen (1990) 

beskrivit i sin avhandling där hon skildrat förskolepersonals framställning av barn med denna 

problematik. Det var även vanligt enligt studien att reaktionerna hos barnet växlar mellan 

utagerande och tillbakadraget beteende i stökiga miljöer. Hinshaw (1992) har beskrivit 

sambandet som finns mellan utagerande beteenden och inlärningssvårigheter hos barn. Detta 

har blivit ett problem som är så pass vanligt att det i varje klass är förekommande hos minst en 

elev. Det som människor generellt definierar i samtiden, är det som avgränsar vad vi uppfattar 

som störande eller opassande beteende i vårt samhälle har Kinge (1999) poängterat i sin bok. 

Det är med andra ord de nuvarande attityderna och värderingarna som styr vad som är 

acceptabelt eller inte. Detta har Hejlskov (2012) hållit med om då han beskrivit att det i alla 

tider funnits regler för människor att hålla sig till i samhället. Personer som kunnat följa dessa 

regler, men som inte kunnat följa folkets oskrivna sociala regler har bestraffats i någon mån. 

När det gäller elever med utagerande beteende är en vanlig metod i skolan att skilja dessa elever 

från andra klasskamrater för att eliminera risken till mer skada i klassen. Dilemmat med denna 

åtgärd anses vara att barnets svårigheter kvarstår och att problemet egentligen bara är förflyttat 

(Alvarez, 2007). Vidare har Hejlskov (2012) menat att detta problem fortfarande är högst 

aktuellt då problemet läggs på individen som agerar problematiskt enligt majoriteten. Dock har 

han beskrivit att kravet som ställs på individen och kring det som anses vara ett problem, bör 

vändas åt det motsatta hållet, med andra ord att ansvaret för kravanpassning ligger hos 

omgivningen eftersom det är de som upplever problemet som starkast.   
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Lärares bemötande av elever med utagerande beteende 
Det finns ett ökat intresse för barns psykiska hälsa och barn med psykisk sjukdom. Utmaningen 

för alla vuxna som möter barn idag är att de behöver skapa sig högre förståelse genom en egen 

inlevelse kring det som barnet upplever inom sig (Kinge, 2008). Peck et al. (2014) ville i sin 

undersökning ta reda på hur lärare uttryckte empati hos elever i de unga skolåren och 

huvudområdet behandlade utryckt sann empati. Den sanna empatin innebar i detta fall att 

personen använde sina inre förmågor, så som tanke och känsla, att läsa av situationen och känna 

in den andra. Det var viktigt att detta gjordes av att egen fri vilja och att personen inte kände 

sig tvingad till det.  Studien visade att empati hjälper lärarna att förstå, känna, kommunicera 

och svara upp till inte bara elevens utan även elevens familjs behov. Waite (2011) har påtalat 

vikten av ett aktivt lyssnande och att ha god inlevelse genom perspektivtagande för den andra, 

hon har beskrivit relationer som sårbara och att de ska behandlas med ödmjuk varsamhet. Den 

formbara empatiska relationen bygger på samspel och intuition för varandras behov. Viktiga 

aspekter för att den professionelle vuxne ska lyckas nå fram med sin empati är enligt Hejlskov 

(2012) att ha förmågan att fokusera och känna in vilken hjälp eleven med anhöriga har ett behov 

av, samt ge respons utformat efter denna vetskap. Vuxna som möter barn dagligen i sitt arbete 

måste påminna sig om sin egen påverkan för barnets motivation genom sitt bemötande 

(Bergmark, 2009). Genom att bygga en etisk lärandemiljö för elever har hon funnit att 

bemötandet har stor inverkan på elevers inlärningsprocess. Ett etiskt förhållningssätt innebär 

att ha ett respektfullt bemötande lärare och elev emellan, där uppskattning, engagemang, 

respekt och deltagande är avgörande inslag i skolans verksamhet. Även elevers motivation att 

gå på lektioner och utföra sina skoluppgifter väl har visat sig vara starkt kopplat till om eleverna 

känner sig uppmuntrade och bekräftade av läraren.  

Greenes studie (1997) visade att pojkar med ADHD oftare tenderar att utveckla 

missbruksproblematik än pojkar utan diagnos. Skolan har ansvar för att förebygga dessa typer 

av problem menar Hejlskov (2012). Han beskriver att när det finns bristande förmåga att sätta 

sig in i andras känslor medför detta att synen på personen ifråga oftast uppfattas som en 

problemskapande person, vilket är ett ohållbart tankesätt med den problematik med utagerande 

beteende som föreligger i dagens skolor. Detta höll Bergmark (2009) med om och beskrev att 

fokus borde ligga på att ha ett positivt förhållningssätt till elevers styrkor för att hitta lösningar 

till de svårigheter som finns istället. Tremblay et al. (1991) har undersökt unga pojkars 

återkommande benägenhet till att hamna i slagsmål. Studiens resultat visade att när barnet 

utvecklade detta beteende i 8-årsåldern och det var ihållande under ungefär två års tid ökade 

risken signifikant för ett fortsatt aggressivt riskbeteende. Äldre pojkar med utagerande beteende 

i åldern 10-15 år har även studerats av Cairns, Cairns, Neckerman, Ferguson och Gariépy 

(1989). Resultat om att lärarens stöd och positiva syn på eleven påverkade till en minskning av 

utagerande beteende. Deltagandet i klassrummet bidrar enligt Glaad och Petterssons (2011) 

studie till att forma en identitet i gruppen. Denna ligger senare till grund för personens självbild 

och vilken roll hen tar i olika sammanhang. Om barnet upplever att vuxna tycker att hen är 

problematisk, kommer barnet sannolikt att präglas av samma syn på sig själv framledes. Vuxnas 

reaktioner på barns agerande får enligt Kinge (2015) aldrig belasta barnet, utan bör istället bestå 

av en medveten hjälp i deras emotionella utveckling. Hon har även poängterat vikten av den 

vuxnes medvetna empatiska handlanden. För att skapa bästa möjlighet för barnet att förstå sitt 

eget beteende samt orsakssamband i den givna situationen är det mycket viktigt att den 

empatiska vuxne sätter medkänsla före medlidande.  

Alla människor är i olika grad utvecklade i sina kognitiva och affektiva förmågor. När det 

handlar om empati är dessa förmågor de grundstenar som påverkar i vilken grad varje individ 

har möjlighet att bemöta andra med empati (Vreeke och Van der Mark, 2003). Ibland finns 

överbetoningar av endera de kognitiva eller de affektiva förmågorna hos både barn och vuxna 

har Kinge (2015) beskrivit. Dessa överbetoningar utlöser vissa hinder i deras vardag som 
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påverkar möjligheten att samverka med andra. Det är till exempel att endera ha svårighet att 

förstå andra på grund av nedsatt intuitionsförmåga kontra att vara högkänslig och ha svårt att 

särskilja andras och sina egna känslor. I studien av O´Kearney, Salmon, Liwag, Fortune, & 

Dawel (2016) undersöktes uppfattningsförmåga till emotioner samt förmåga att förstå orsak till 

känslor hos barn med bland annat dignosen ODD (Oppositional Defiant 

Disorder/Trotssyndrom). I jämförelse med barn utan diagnos visade resultatet att barnen med 

ODD hade nedsatt förmåga att kunna beskriva orsaker till sina och andras känslor, hantera och 

bemöta dem väl och även hade en nedsatt tillgång till emotionellt varierade uttryck. 

Sammantaget visade resultat av studien en nedsatt affektiv förmåga hos barn med ODD att 

kunna generera orsaker till även starka känslor som till exempel ilska. Findlay, Girardi och 

Coplan (2006) har beskrivit barn med utagerande beteenden och även de såg att det ofta finns 

en outvecklad affektiv empati, men en normalt utvecklad kognitiv empati hos dessa barn. Detta 

gjorde att barnen lätt tog till sig andras reaktioner ur ett kunskapsmässigt sammanhang, men 

kunde inte i samma utsträckning känslomässigt reagera på andras känslor. I studien framkom 

att det utagerande beteendet barnet  hade, uppfattades av alla deltagare i studien, som en 

problematisk individ som förstörde för andra i klassen. Ett bemötande med känsla för 

inkännande av den andre har Balldin och Hedevåg (2013) beskrivit är en framgångsfaktor för 

elever med särskilda behov i koppling till förutsättning för inlärning. De har även betonat vikten 

av att läraren utifrån modern forskning får en ökad kunskap om funktionsnedsättningar och hur 

det påverkar elevers lärande. Det är alltså inte bara barn, utan även vuxna som behöver arbeta 

med sina känslor och reaktioner för att utveckla mer förståelse för andra. Ljungblad (2016) har 

undersökt vad som sker i det väl fungerande mellanmänskliga mötet med lärare och elev samt 

vad som gör att detta blir en stark och hållbar relation. Av hennes studie framgick att de svåraste 

aspekterna av yrket är att hantera relationer och det viktigaste är att läraren lägger tid och energi 

på detta. Studien visade även att lärare som lärt sig att känna in vad som passar i stunden för en 

specifik elev och har utvecklat en hög beredskap för att möta oväntade svängningar i 

klassrumssituationer också lättare lyckas skapa väl fungerande relationer till sina elever. Detta 

förhållningssätt visar också i sin tur ge större chans till bättre studieresultat. En slutsats av detta 

är alltigenom att när den vuxne utvecklar sin egen förmåga till reflektion samt den egna 

sensitiviteten, öppnar sig möjligheten till att bemöta elever empatiskt genom ett kompetent 

ledarskap och genom att vara en god vägledare för barnet i sin utveckling. Även medvetenhet 

från den vuxnes sida när det gäller inlevelse och inflytande för den andra samt betydelsen av 

samspelets roll är viktiga aspekter i det professionella mötet med barnet (Alvarez, 2007; Kinge, 

1999; Peck et al., 2014).  

    

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka om empati uppstår hos lärare i mötet med elever som 

uppträder utagerande och hur lärarna uttrycker sin empati för eleverna. Centralt i 

undersökningen var också att ta reda på om det finns skillnader i lärares empati, beroende på 

om eleven har en diagnos eller inte.  

 

Studien utgick från följande frågeställningar: 
 Uppstår empati då pedagoger i sitt arbete möter elever med ett utagerande beteende? 

 På vilket sätt yttrar sig i så fall denna empati?  

 Finns det någon skillnad i hur empati yttras, beroende på om eleven har en diagnos 

eller inte? 
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Metod 

 
Design och fallbeskrivningar 
Studien bestod av två konstruerade fallbeskrivningar åtföljt av ett informationsblad med 

anvisning om tillvägagångssätt och skriftliga intervjufrågor. Utformningen av 

fallbeskrivningarna konstruerades utifrån studiens frågeställningar. Båda fallbeskrivningarna 

som alla deltagare fick ta del av, var utformade som två separata berättelser. Den ena beskrev 

en situation där en elev utan diagnos hade ett utagerande beteende och den andra beskrev en 

annan situation, som liksom den första resulterade i samma typ av beteende fast hos en elev 

som hade en diagnos. I båda berättelserna hade eleverna mycket energi, 

koncentrationssvårigheter samt svårt att hantera situationer där kontroll av sina egna känslor 

krävdes och tydliga regler uteblev. Detta resulterade i problem för både eleven själv, 

klasskamrater och läraren. För att ta reda på om lärarens empatiska bemötande skilde sig mellan 

dessa elever och om det var beroende av om eleven hade en diagnos, fick eleverna i 

fallbeskrivningarna byta plats med varandra i berättelserna. Detta gjorde att utgångspunkten, 

det vill säga typen av situation samt om eleven hade en diagnos eller inte, varierades för 

deltagarna beroende på vilken av de två varianterna av fallbeskrivningar varje deltagare fått. 

Dessa varianter av fallbeskrivningar hölls isär under hela studiens gång genom att ha benämnts 

som fall ett och fall två, ingen information om detta gavs ut till lärarna i förväg. Till den första 

skolan lämnades lika många fallbeskrivningar av fall ett och två ut till lärarna slumpmässigt. 

Av de sju inkomna svaren kom två svar från fall ett och fem svar från fall två. Vid nästa 

utlämning av fallbeskrivningar lämnades nio stycken av fall ett ut och sex stycken av fall två. 

Detta gjordes för att få jämnvikt bland fallen så att materialet senare skulle vara möjligt att 

analysera.   

 

Deltagare 
Rekryteringen av informanter gjordes genom ett slumpmässigt urval, medan ett 

bekvämlighetsurval utgjorde valet av skolor. Ett missivbrev med förfrågan om att utföra studien 

skickades via mail till den valda skolans rektor. Efter godkännande av skolans rektor lämnades 

de skriftliga intervjuerna ut till skolans samtliga 20 lärare. I studien deltog totalt 13 personer, 

varav nio kvinnor och fyra män i åldrarna 25-60 år. Samtliga deltagare var legitimerade lärare 

för elever i yngre åldrar. Skolornas placering var inom samma kommun i mellersta Sverige och 

var belägen på landsbygden. Utifrån Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (2002) hade samtliga deltagare informerats 

om undersökningens syfte och frivilligt deltagande. Informanterna delgavs även information 

om att utlämnad data uteslutande skulle användas i forskningssyfte och att de garanterades 

konfidentialitet, samt att svaren i intervjuerna ej kunde kopplas till enskilda personer. 

Informanterna i studien fick ingen ersättning för deltagandet, men erbjöds möjlighet att läsa den 

färdiga studien. Sju svar returnerades och medförde ett generellt bortfall av 13 intervjuer. För 

att erhålla ett större underlag i studien kontaktades ännu en rektor och skola via missivbrev. Vid 

skolan arbetade 15 lärare och intervjuerna lämnades ut till samtliga. Sex av svaren returnerades 

och det totala antalet deltagare med svar uppgick därmed till 13 i studien. Informanterna som 

deltog i undersökningen arbetade med elever i åldrarna sex till 12 år. 

 

Material 
Forskningsmetoden som valdes utifrån studiens syfte och frågeställningarna var en kvalitativ 

innehållsanalys. En kvalitativ metod valdes framför en kvantitativ metod, på grunder av att 

skapa större möjlighet för deltagarna att ge mer personliga svar och djupgående information 

om huruvida pedagoger känner empati för elever och deras handlingar. Utifrån de konstruerade 



8 
 

fallbeskrivningarna och sedan genom de medföljande intervjufrågorna fick deltagarna 

information om att studien handlade om empati i skolan, för elever med och utan diagnos. Efter 

att lärarna hade läst sina fall svarade de på tre konkreta  intervjufrågor som de fick resonera om 

utifrån den fallbeskrivning respektive lärare fått. De två första frågorna bestod av öppna frågor 

som behandlade vad läraren tänkte, tyckte och kände för de olika eleverna som fallen beskrev. 

Den tredje frågan handlade om ifall läraren såg några likheter och skillnader mellan eleverna 

och deras agerande, samt vilka tankar och känslor det väckte hos läraren. Utifrån båda 

fallbeskrivningarna ombads med andra ord varje lärare i den skriftliga intervjun att först 

resonera fritt kring empati utifrån de fall de hade läst och sedan beskriva om och hur dennes 

egen upplevda empati yttrade sig för eleverna och om läraren ansåg att deras egen upplevda 

empati skiftade i det ena fallet eller det andra. I sina svar uppmanades även läraren att följa sina 

egna tankar, erfarenheter och infallsvinklar samt fritt skriva sina svar med garanti för 

konfidentialitet (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Det skriftliga materialet samlades in och en varierad mängd text från alla deltagare erhölls 

från båda varianterna av fallbeskrivningarna. Dessa texters omfattning var oftast mellan en halv 

sida till en och en halv sida text. Två av svaren var kortare än en halv sida och tre av svaren var 

mellan en och en halv till två och en halv sidor. Dock skilde sig inte mängden text mellan fall 

ett och fall två i någon större utsträckning, utan var jämt fördelat över båda varianterna av 

fallbeskrivningarna som delats ut.   
 

Databearbetning  
Frågeställningarna i studien, om empati uppstod hos lärare för elever med utagerande beteende, 

vilket sätt empatin yttrade sig och om det var olika beroende på om eleven hade en diagnos 

eller inte, var mycket centrala vid databearbetningen. Intervjufrågorna som baserades på 

frågeställningarna i studien besvarades med lärarnas svar som beskrev deras tankar, känslor och 

ageranden som de själva tolkade som empatiska bemötanden. Vissa lärare tog också upp 

motsatsen till empatiskt bemötande på grund av att fallen de läst även väckte sådana typer av 

känslor och tankar. Materialet tolkades sedan i sin tur som empatiska eller icke empatiska 

bemötanden utifrån erkända internationella och nationella forskares definitioner av empati och 

dess innebörd, för att göra det möjligt att erhålla korrekt data för analysen (Bohlin & Eklund, 

2013; Håkansson, 2003). Beroende av utformningen av intervjuer och inkomna svar, valdes 

innehållsanalys som metod eftersom den var lämplig för den analytiska delen av arbetet. I 

kvalitativ innehållsanalys riktas fokus mot analysering av texter. Innehållsanalysen utfördes 

med hermeneutisk ansats, vilket innebär att tolka deltagarnas svar så förutsättningslöst och 

uttömmande som möjligt. Textens innehållande delar och helhet är ytterst viktiga för 

förståelseprocessen i tolkningen av materialet. En hermeneutisk analys är en flerstegsprocess 

där helheten är basen som forskaren utgår ifrån, de specifika delarna granskas därefter mer 

ingående för att tillslut med djupare förståelse återgå till en mer utvecklad helhet. (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

Intervjusvaren som returnerades infogades och samlades först tillsammans i ett och samma 

digitala skrivdokument. Därefter koncentrerades texterna i svaren från varje deltagare och en 

förteckning upprättades över lärarnas handlande i situationerna som beskrevs i 

fallbeskrivningarna. Detta för att konkretisera gemensamma likheter och skillnader i lärarnas 

empatiska bemötande av eleverna (Fejes & Thornberg, 2015).  Svaren lärarna gav i intervjuerna 

var varierande, därav koncentrerades förteckningen genom att lärarnas bemötanden och 

handlingar hopsattes till 11 grupper. En tabell skapades bestående av dessa grupper av 

responser. I tabellen hade varje deltagare i studien två egna rutor för varje grupp, varav den ena 

avsedd för att mäta bemötandet av eleven med diagnos och den andra för att mäta bemötandet 

av eleven utan diagnos. Deltagarnas svar placerades in i rutorna, detta var viktigt för att kunna 

avläsa om lärarnas empatiska bemötande skiljde sig mellan elever beroende av problematik. En 
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resultattabell utformades med de elva responsgrupperna. Svaren sammanställdes i procentform 

för empatiskt bemötande av elever med och utan diagnos samt det totala medelvärdet för 

lärarnas empati (Se Tabell 1, sidan 8).  

 

 

Resultat 
 

I resultatdelen presenteras likheter och skillnader mellan lärarnas empati för elever med och 

utan diagnos. Två fallbeskrivningar utformades utifrån att eleven vid ena tillfället hade en 

diagnos och vid det andra inte. Anledningen till att två olika fall användes i studien, var för att 

se om empatin hos lärarna var påverkade av elevernas problematik eller om det var 

situationsbundet. En resultattabell sammanställdes utifrån lärarnas svar i studien. I tabellen 

redogjordes lärarnas egna upplevda syn på sitt empatiska bemötande för eleverna i 

fallbeskrivningarna. 

   

Tabell 1 

 

Andelen (i %) av situationerna som väckte responser hos lärarna, indelat på elever med och 

utan diagnos 

 Diagnos Ej diagnos Totalt 

Läraren visar varsamhet/hänsyn till eleven 100 92.3 96.2 

Läraren känner ansvar 

Läraren vill förstå eleven  

92.3 

100 

92.3 

84.6 

92.3 

92.3 

Läraren skuldbelägger inte eleven  100 84.6 92.3 

Läraren vill hjälpa eleven  92.3 84.6 88.5 

Läraren lugnar eleven och har enskilda samtal 84.6 76.9 69.2 

Läraren vill förhindra fler utbrott  61.5 46.2 53.8 

Läraren pratar med eleven direkt 23.1 76.9 53.8 

Läraren tydliggör att beteende ej accepteras  38.5 23.1 30.8 

Läraren ber eleven att be om ursäkt  23.1 23.1 23.1 

Läraren är upprörd/irriterad  7.7 30.7 19.2 

 

Analysen visade att de vanligaste responserna totalt var att läraren (1) visade varsamhet/hänsyn 

till eleven, (2) kände ansvar, (3) ville förstå eleven, (4) inte skuldbelade eleven, och (5) ville 

hjälpa eleven. Det var vanligare att läraren blev upprörd eller irriterad vid konfliktsituationen 

med eleven utan en diagnos, jämfört med eleven med en diagnos (se Tabell 1).  

 

Läraren visar varsamhet och tar hänsyn till eleven och dess problematik 
Nästan alla deltagare i undersökningen upplevde att de använde sig av varsamma metoder för 

att få kontakt med den utagerande eleven samt tog hänsyn till varje enskild elevs problematik. 

En deltagare ansåg att gällande varsamhet och hänsyn till elevens problematik, var det viktigt 

att anpassa sin undervisning till varje elevs förutsättningar, oavsett om eleven hade en diagnos 

eller inte. Läraren gav förslag på tillvägagångssätt att lösa problemet. Detta i form av bland 

annat ett tydliggörande av händelsen och de konsekvenser som elevens handlande fått. En av 

deltagarna sa att ”Man skulle kunna ha hjälpmedel som en tidräknare när man ska gå ett varv. 

När Linus har slagit så ställer han klockan på 2 minuter, om det är ungefär den tid det tar för ett 

varv”. Läraren använde också sig av skrivna punkter innehållande regler (vänta på sin tur, sitta 

ner på stolen etc.) för att eleven skulle få större förståelse för den aktuella händelsen. En annan 

deltagare svarade att när en elev hade en diagnos var det lätt att ta hänsyn till elevens 
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problematik, men uttryckte att det var svårare med en elev som inte hade en  diagnos, men ändå 

uppvisade ett utagerande beteende. Ytterligare en deltagare beskrev vikten av att omgående 

avdramatisera händelsen som ett hänsynstagande i sig. Läraren ansåg att det var lika viktigt 

med avdramatisering oberoende av elevens svårigheter, men uttryckte att det kunde ta längre 

tid att lugna en elev med diagnos. 

 

Läraren känner ansvar 

Den största delen av lärarna i undersökningen beskrev att de tog ansvar genom att kontakta 

föräldrar, vara delaktiga i aktiviteter samt vara engagerade och närvarande för sina elever. Ingen 

skillnad framkom i lärarnas bemötande gällande elever med eller utan diagnos. En deltagare 

ansåg att det var viktigt för eleven utan diagnos att träffa en kurator för samtal och följa upp 

eleven. Samma deltagare beskrev fler åtgärder för eleven med diagnos än eleven utan diagnos. 

En annan deltagare sa att ”Jag har full förståelse för att William reagerat som han gjort i den 

här situationen, då den uppenbarligen har blivit för mycket för honom och det är mitt ansvar 

som lärare att reda ut problemet”. Ytterligare en deltagare svarade att engagemang var 

betydelsefullt för eleven, oavsett om eleven hade en diagnos eller inte. Läraren ansåg att det var 

viktigt att se den underliggande orsaken till händelsen. Vidare påtalade samma lärare att det 

fanns en risk att eleven bar på inre konflikter, men även att eleven kunde vara utsatt för 

mobbning som ingen vuxen tagit ansvar för, vilket läraren om så var fallet tyckte var oansvarigt 

från de vuxnas sida. 

 

Läraren vill förstå eleven 
Nästan alla lärare i undersökningen uttryckte att de hade en vilja att förstå eleven.  En viss 

skillnad kunde urskiljas mellan elever med diagnos och utan diagnos. För elever med diagnos 

var lärarnas förståelse total, medan det var en aning lägre för elever utan diagnos. En deltagare 

sa att ”Jag har förståelse för båda pojkarnas problem. William är så tävlingsinriktad och tycks 

ha det med sig hemifrån och Linus diagnos ursäktar honom mer”. En annan deltagare utryckte 

att det bästa sättet att visa förståelse var att ta sig an problemet genom att lyssna på eleven med 

det utagerande beteendet och bilda sig en förståelse kring elevens känsla och upplevelse av 

situationen. Utifrån detta menade läraren att det var möjligt att anpassa sitt eget samtalssätt 

samt bygga ett ömsesidigt förtroende mellan sig och eleven. Läraren uttryckte också en vilja 

att förstå eleven genom att påtala vikten av att eleven kände sig väl bemött i synnerhet när 

elevens svårigheter framkommit. En annan deltagare hade liknande tankar och menade att 

eleven skulle få ta den tid den behövde att förstå situationen, allt för att inte förvärra 

situationen.  

Läraren skuldbelägger inte eleven 
Utifrån fallbeskrivningarna svarade de flesta av lärarna att de inte skuldbelade eleven med det 

utagerande beteendet. Bland annat ville de undvika att lägga press på eleven och inte bestraffa 

eleven på något sätt. Däremot var denna typ av hänsyn vanligare för elever med diagnos som 

fick ett totalt stöd, medan hänsyn till elever utan diagnos framstod som något lägre. En 

deltagare svarade uttömmande med flera olika tillvägagångssätt för att undvika 

skuldbeläggande hos eleven, oavsett om eleven hade en diagnos eller inte. Ett av 

tillvägagångssätten var att läraren informerade de inblandade eleverna att eleven med 

utagerande beteende var besviken och ledsen över situationen. Vidare fortsatte läraren att 

förklara för eleverna att den upprörda eleven behövde lugn omkring sig och visade genom 

detta att skuldbeläggning inte var ett alternativ som lösning av situationen. Läraren sa att ”Jag 

måste minska känslointensiteten. Jag kan inte ställa krav som ett barn inte kan leva upp till, då 

ökar frustrationen”. Vidare skulle läraren visa att eleven skulle bli tagen på allvar i situationen 

och visa förmåga att lyssna in, kartlägga och tydliggöra problemet tillsammans med eleven. 
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Några deltagare gjorde dock stor skillnad i bemötandet av eleven med diagnos samt eleven 

utan diagnos. Läraren uttryckte en förståelse gentemot eleven med diagnos genom att 

poängtera dennes nedsatta möjlighet att kunna hantera situationen och skuldbelade inte eleven. 

Till skillnad mot detta blev eleven utan diagnos först bemött med aggression, besvikelse, 

tillrättavisning och sedan tog läraren avstånd från eleven.   

Läraren vill hjälpa eleven  

Flertalet av lärarna var måna om att de ville hjälpa eleven på något sätt. En lärare sa att 

”William har svårt att överblicka situationen och här måste man använda sin yrkesprofession 

som lärare och använda läroplan samt styrdokument som man har till sitt förfogande”.  

Deltagaren menade att med utgångspunkt från dessa styrdokument var det möjligt att se andra 

handlingsmöjligheter för eleven och ge eleven förslag på annat handlande i framtida 

situationer. Detta gällde enligt läraren både för elever med och utan diagnos. En annan 

deltagare ville hjälpa genom att reda ut problemet som uppstått och skulle ta kontakt med 

föräldrar till eleven och boka in ett samtal. Läraren påtalade även att förebyggande åtgärder 

för att hantera liknande situationer vid andra tillfällen var väsentligt för samtliga elever. 

Ytterligare en deltagare uttryckte en vilja att hjälpa oavsett om eleven hade en diagnos eller 

inte. Läraren beskrev vikten av att använda hjälpmedel, struktur och tydlighet för att hjälpa 

eleven, oberoende av elevens problematik.  

Läraren lugnar eleven och har enskilda samtal 
Av alla lärare som var med i undersökningen svarade mer än hälften att en åtgärd de skulle 

vidta vid en problemsituation var att ha enskilda samtal med eleven. Flera av deltagarna var 

överens om att en tungt vägande faktor var att vara lugn för att påverka den uppstådda 

konflikten i positiv riktning. Det var dock vanligare att läraren väntade och lät eleven med en 

diagnos lugna sig efter utbrottet, innan läraren pratade enskilt med eleven, än för eleven utan 

diagnos. En deltagare nämnde enbart vikten av att vara lugn mot eleven med diagnos, trots att 

läraren visade förståelse för båda eleverna i de fiktiva berättelserna. Läraren sa att ”Jag skulle 

inte gå på för hårt, utan jag skulle mer visa att jag finns där för att lugna honom”. Även en 

annan deltagare talade om att vara lugn mot eleven med diagnos och beskrev att det behövdes 

en lugn miljö som en åtgärd på problemet.  

Läraren vill förhindra fler utbrott  
Det var strax över hälften av lärarna i undersökningen som uttryckte att de hade en vilja att 

förhindra fler utbrott hos eleven med det utåtagerande beteendet. Resultatet visade att lärarens 

vilja att förhindra fler utbrott låg med en viss dominans hos elever med diagnos, dock var 

skillnaden inte så omfattande mot elever utan diagnos. En av dessa deltagare sa att ”Jag har 

förståelse för Linus beteende. Här skulle jag sitta med och spela när jag vet om Linus diagnos, 

då kanske jag lyckas avleda eventuellt fler utbrott”.  En annan deltagare ville förhindra utbrott 

hos både eleven med och utan diagnos. Läraren hade kunskaper om de svårigheter som eleven 

med diagnos ställdes inför och skulle för att förhindra fler utbrott delta i samtliga elevers 

aktiviteter. Läraren svarade att det skulle finnas en skillnad i tillvägagångssätt för att förhindra 

fler utbrott hos eleverna med och utan diagnos. Anledningen till detta var att den elev som 

hade en diagnos skulle ha större svårigheter att hantera sina känslor mot för eleven utan 

diagnos. En annan deltagare svarade att det inte fanns någon anledning att göra skillnad i 

bemötandet av eleverna. Läraren ville förhindra fler utbrott genom att vara närvarande i 

klassrummet och deltagande i aktiviteten som beskrevs i den fiktiva berättelsen samt skulle 

visa engagemang för elevernas svårigheter. Genom att läraren gjorde så kallade ”sociala 

berättelser” kring det inträffade hade läraren en uppfattning om att händelsen inte skulle 

återupprepas vid ett senare tillfälle.  
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Läraren pratar med eleven direkt 
Drygt hälften av lärarna i undersökningen svarade att de skulle prata med eleven direkt när 

utbrottet inträffade. Det fanns en stor skillnad mellan lärarens agerande mot eleven med 

diagnos samt eleven utan diagnos. Större delen av lärarna skulle enligt sig själva pratat med 

eleven utan diagnos direkt vid händelsen, medan endast ett fåtal av lärarna svarade att de skulle 

pratat med eleven med diagnos direkt vid den urartade situationen. En av dessa deltagare 

beskrev sitt tillvägagångssätt med eleven med diagnos och sa att ”I samtalet ser jag det som 

oerhört viktigt att på ett lugnt och sakligt sätt förklara att skolan inte stödjer hans beteende, 

men att vi reder ut det inträffade tillsammans när han lugnat ner sig”. En annan deltagare talade 

i sitt svar om vikten av att bemöta varje elev utifrån sina egna behov gällande alla elever oavsett 

deras problematik. Läraren valde att reda ut det uppstådda problemet på plats med de 

inblandade eleverna och pratade med eleven med det utåtagerande beteendet direkt oavsett om 

eleven hade en diagnos eller inte. En annan deltagares tillvägagångssätt skilde sig beroende på 

om eleven hade en diagnos eller inte. Om eleven hade en diagnos valde läraren att prata om 

problemet senare med eleven, medan läraren valde att tala med eleven direkt efter händelsen 

när det gällde eleven utan diagnos.  

Läraren tydliggör att beteende ej accepteras 
Mindre än hälften av lärarna i undersökningen beskrev att de skulle tydliggöra verbalt eller via 

kroppsspråk (till exempel genom minspel eller genom ögonkontakt med eleven) att elevens 

utåtagerande beteende inte accepterades. Resultatet visade att det var något vanligare att 

lärarna tydliggjorde detta oftare för eleven med diagnos än hos eleven utan diagnos. En av 

deltagarna såg det som mycket betydelsefullt att förklara för eleven med diagnos att skolan 

inte accepterade de konsekvenser elevens utåtagerande beteende orsakade. Läraren förklarade 

inte detta för eleven utan diagnos. Läraren sa att ”Jag gör både William och Linus 

uppmärksamma på att dom har gjort fel, men till William skulle mina förmaningar ligga lite 

mellan raderna… jämfört med Linus som jag skulle försöka vara så tydlig till som möjligt på 

grund av hans diagnos” En annan deltagare beskrev att det utåtagerande beteendet inte skulle 

accepteras hos någon elev oavsett vilken problematik som låg bakom. Läraren använde sig 

dock mer av tydlighet i sitt språk när läraren påpekade för eleven med diagnos att beteendet 

inte var acceptabelt. Detta för att läraren ville vara säker på att eleven förstått allvaret i 

situationen. Läraren skulle i fallet med eleven utan diagnos inte använda samma tydlighet för 

att föra fram sitt budskap, därför att läraren ansåg att eleven i högre grad skulle ha förståelse 

för sammanhanget. 

Läraren ber eleven att be om ursäkt  
Resultatet visade att ett fåtal av lärarna förordade att eleven med det utagerande beteendet 

skulle blivit uppmanad att be de inblandade i situationen om ursäkt. Det var ingen procentuell 

skillnad i lärarnas bemötande mot elever med eller utan diagnos. En deltagare visade dock i 

sitt svar att det fanns en skillnad mellan bemötandet av elever med samt utan diagnos. Läraren 

beskrev att för elever med en diagnos visades en högre förståelse för elevens agerande i form 

av att eleven inte behövde be om ursäkt till de andra inblandade personerna. Läraren skulle 

istället ursäkta eleven inför skolkamraterna och försöka visa dem att det var viktigt att ha 

överseende med personer som har en diagnos. För elever utan diagnos ansåg deltagaren att det 

var viktigt att eleven bad om ursäkt för att eleven skulle förstå att det var ett ”felaktigt 

beteende”. Till skillnad från denna deltagares svar hade en annan deltagare ett annat 

tillvägagångssätt. Läraren ansåg att eleven med diagnos efter handledande samtal kring den 

aktuella händelsen skulle be om ursäkt till inblandade parter och läraren skulle finnas med som 

stöd för eleven. Läraren sa att ”Vi resonerar fram och tillbaka och bestämmer sedan att vi ber 

den andra eleven komma. Jag håller i det samtalet och hjälper med min inledning William i 
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ursäkten.”. Deltagaren tog inte upp vikten av att be om ursäkt när det gällde eleven utan 

diagnos, utan skulle påtalat för alla elever att alla människor är olika som personer och att det 

var viktigt att ha överseende med det.  

Läraren är upprörd och irriterad 
En del av lärarna i studien svarade att de skulle blivit upprörda och irriterade på eleven med det 

utagerande beteendet. Resultatet visade att det fanns en stor skillnad mellan om läraren blev 

upprörd och irriterad eller inte, på elever med samt utan diagnos. Till exempel svarade en av 

deltagarna att det skulle vara svårt eller näst intill omöjligt att inte bli upprörd och irriterad på 

eleven som inte hade någon diagnos, men ändå visade ett utagerande beteende. Läraren tillade 

även att irritationen skulle kunna påverka till att kunna nå eleven och göra att eleven lyssnade 

på läraren. Det fanns å andra sidan en klar skillnad hur samma lärare resonerade kring eleven 

med diagnos. Läraren uttryckte inte någon som helst upprördhet eller irritation kring eleven, 

utan beskrev sin förståelse för den problematik som eleven hade och menade att det utagerande 

beteendet var förståeligt på grund av diagnosen. Ungefär lika svarade en annan deltagare som 

sa att ”Även om båda två är lika ledsna efter sina utbrott skulle ändå min irritation nog ta mer 

överhand mot Willams fall eftersom han inte har någon diagnos”. En annan deltagare yttrade 

att det var viktigt att inte bli upprörd och irriterad på eleven, oavsett om eleven hade en diagnos 

eller inte, detta på grund av att det negativa beteendet endast skulle få förstärkning som följd 

hos eleven. Läraren menade vidare att om känslointensiteten var lägre, ställdes mer rimliga krav 

på eleven från läraren och därmed skulle eleven känna sig i mindre grad hotad av situationen 

än om läraren var arg.   

 

 

Diskussion 

 

I denna undersökning har jag studerat 13 lärares empatiska bemötande av elever med 

utagerande beteende i åldrarna sex till 12 år vid två olika skolor. Dessa bemötanden har tolkats 

och bedömts som empatiska utifrån väletablerade forskares definitioner av empati. Studien har 

syftat till att undersöka om det finns skillnader i lärarens empati för en elev med eller utan en 

diagnos. I följande avsnitt kommer jag att diskutera resultatet av studien kopplat till aktuell 

forskning som finns inom området. På grund av studiens begränsade omfång ser jag dock 

svårigheter att i någon högre utsträckning kunna generalisera det resultat jag fått. Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver fallgropar att beakta i analysarbetet, de påtalar vikten av att under 

hela processen vara reflekterande så att resultatet blir så objektivt som möjligt. Utifrån att det 

här är en mindre studie har det varit viktigt att ha största möjliga spridning av informanter. Detta 

möjliggjordes genom att kontakt togs med två skolor. Konfidentialiteten kan ses som hög 

eftersom en skriftlig intervju delades ut till samtliga 35 personer som arbetade vid två skolor, 

varav 13 personer deltog i undersökningen. Även en hög reliabilitet samt validitet eftersträvades 

då allt material samlats in på samma sätt och frågor utformats utifrån syfte och frågeställningar. 

I förbättringssyfte och för en ökad validitet skulle muntliga intervjuer där följdfrågor ställs 

kunna vara en möjlig väg.  

Empati har länge funnits som vetenskapligt ämne, men har på senare år tagit fart genom att 

ett ökat intresse vuxit fram. Det har gjorts många studier kring empati och barn inom 

psykologin, därför var det intressant att göra en studie som handlar om vuxnas empatiska 

beteende gentemot barn. Denna studie är tänkt att vara ett bidrag till att belysa hur lärares empati 

i grundskolan förhåller sig till elever med och utan diagnos. Det fanns intresse av att se hur 

lärare beskrev sin empati och om det fanns skillnader i bemötandet av elever med samt utan 

diagnos. Eftersom lärarna i fri text fick formulera sina svar i de skriftliga intervjuerna medförde 

detta att ett brett utbud av empatiska uttryck kunde erhållas. Dessa uttryck har sammanslagits 
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med snarlika uttryck och koncentrerats till 11 empatiska påståenden som bygger på åtgärder för 

att lösa en konfliktsituation, ha förmågan att leva sig in i en annans upplevelser (Tabell 1) och 

visar både de empatiska och icke empatiska resultat som påträffats i studien.  

Den största delen av lärarna var starkt överens om att de strävade efter att visa eleven 

varsamhet och hänsyn, de ville förstå, hjälpa och kände ansvar för denne, samt lät bli att 

skuldbelägga eleven. Flera forskare stödjer dessa empatiska bemötanden som framgångsrika 

aspekter för främjandet av lärande och emotionell utveckling bland barn (Balldin och Hedevåg, 

2013;Carkhuff, 1969; Garaigordobil, 2004; Kinge, 2015).  En reflektion som gjordes efter att 

resultat sammanställts i tabellen var att samtliga lärare i studien uttryckte att de kände empati 

för båda eleverna som presenterats i fallbeskrivningarna. Resultaten pekade trots det på att en 

del av lärarna bemötte elevens utagerande beteende med icke empatiska bemötanden som till 

exempel med aggression, avvisande eller ignorerande av eleven. Dessa tillkortakommanden är 

även något Eisenberg (2000) tar upp i sin studie kring negativa emotioner och moraliskt 

bemötande. Vid stressiga situationer, som ju fallen i den aktuella studien beskriver, tenderar 

människor att ta mer kortsiktiga beslut. Kanske kan den automatiska reaktionen bli den mer 

styrande faktorn så som forskaren framhåller, men resultatet antyder också, genom de 

inkommande svaren, att läraren ändå tagit en medveten ställning till hur hen ska förhålla sig till 

eleven. Det är svårt att säga i hur stor utsträckning dessa beslut grundat sig på emotioners 

påverkan eller bristande kunskap om empatiskt bemötande gentemot elever med utagerande 

beteende. Dock är en tanke att det negativa bemötandet från läraren, om det varit ett medvetet 

beslut, kan ha haft målet att bryta en oordnad tillvaro genom att försöka sätta gränser för barnet. 

Professionella empatiska vuxna som kan leva sig in i barnets värld menar Kinge (2000) är ett 

grundläggande element i arbete med barn med sociala och emotionella svårigheter.   

Aggressionsproblem ökar hela tiden visar flera studier och det är vanligt förekommande 

bland barn och ungdomar som bär med sig en diagnosproblematik (Bauman & Del Rio, 2005; 

Johannessen, 1990; Kingery et al., 1998; Tremblay et al.,1991). Resultateten i denna studie 

visade att det var vanligare att lärarna bemötte eleven med diagnos med empati mot för eleven 

utan diagnos. Flera av lärarna uttryckte dessutom att de medvetet skulle agera annorlunda till 

eleven med diagnos, eftersom de ansåg att detta utagerande beteende till skillnad mot den 

andras, var mer befogat, lättare att ha förståelse för och därmed hanterades och bemöttes med 

mer empati. Samma tankesätt om särskillnaden på bemötandet mellan eleven med och utan 

diagnos hade lärarna även när det gällde att tydliggöra att elevens utagerande beteende inte 

accepterades. Det går att ana en uppfattning och kanske även en medvetenhet hos de flesta av 

lärarna i undersökningen kring vissa förhållningssätt som gynnar elever med diagnoser. 

Hoffman (2000) beskriver empati utifrån ett moraliskt perspektiv, där de empatiska 

reaktionerna varierar från en kontext till en annan, beroende av vilka moraliska principer som 

ses som viktiga att åtfölja. Detta skulle möjligen kunna vara en grund till varför lärare i lite 

större utsträckning uttrycker sin empati och anpassar sitt bemötande mer efter elever med en 

diagnos i jämförelse med elever utan en diagnos. En tolkning är sammantaget att det finns en 

vilja i att följa de moraliska principerna om hur någon med en diagnos moraliskt sett bör 

bemötas, detta för att göra rätt i situationer som uppstår. Det visade sig till exempel i studien 

att flera av lärarna ansåg att det var viktigt att vara mycket tydlig i relation till elever med 

diagnoser och att detta inte krävdes i samma utsträckning när det gällde elever utan diagnos. 

Detta på grund av att denna typ av elev ansågs ha förmågan att ta till sig och förstå lärarens 

negativa budskap och kontexten genom att ”läsa mellan raderna”. Detta ger en tanke om att 

trots att utagerande beteende förekommer i samma utsträckning ställs högre krav på elever utan 

diagnos. Vidare också att det skulle kunna finnas en risk att de inte får samma utrymme att 

skapa en god relation till läraren och att förståelse för sina egna känslor och handlingar kommer 

mer i skymundan. 
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Hejlskov (2012) tar upp hur viktigt det är att kravnivån är ställd utifrån elevernas förmåga. 

Han beskriver att struktur och tydlighet är nödvändigt för alla elevers utveckling, speciellt i 

arbete med barn med sociala och emotionella svårigheter. I sin tur menar Kingery et al. (1998) 

att det är av betydande vikt att prioritera uppvisade utagerande riskbeteenden för att ta kontroll 

över dessa i tid och Cairns et al. (1989) påvisar att lärarens stöd och respons till eleven har 

effekt för att minska risken för dessa typer av beteenden. 

De flesta av lärarna i undersökningen hade en vilja att förstå eleven och bilda sig en 

uppfattning om varför situationen såg ut som den gjorde för att kunna lösa de problem som 

uppstått. I denna kontext verkar lärarna väldigt måna om att sätta sig in i elevens värld och en 

större del av deltagarnas svar vittnar om att kunskaper om empatins betydelse för alla elever i 

skolan är relativt stark. Waite (2011) beskriver våra empatiska relationer som formbara och 

samtidigt sårbara. Vidare menar hon att betydelsen av empatisk inlevelse är stor, vilken relation 

det än gäller och bör vårdas varsamt. Lärarna i studien verkar särskilt inriktade på vikten av 

empati hos elever med diagnoser och ger intryck av att vara medvetna om behovet som finns 

hos eleven av att bli förstådd, lyssnad och bekräftad. Dock verkar det inte finnas någon riktigt 

enhetlig och klar bild här heller för lärarna hur elever utan diagnoser ska behandlas på samma 

empatiska sätt som elever med diagnoser, eller om de på grund av den icke existerande 

diagnosen borde leva upp till högre ställda krav. Beror detta på en förändrad syn genom tiden 

på empati för elever i skolan? Kan det vara så att det blivit vanligare med diagnoser och att de 

problem som lyfts fram tvingat skolan som apparat att börja se elever ur ett nytt perspektiv? 

Och skulle problemet med denna kluvenhet kunna vara risken för att lärares olika empatiska 

bemötanden påverkar elevernas förutsättningar till prestationer? Rogers (1975) presenterar den 

empatiska förståelsen som ett verktyg att använda i växelverkan inom individers relationer och 

detta kanske är nyckeln till låset i relationen lärare och elev också. Där det inte handlar om att 

en diagnos bestämmer vilket handlande som är rätt eller fel, utan om personens individuella 

behov och tillit uppbyggd på kommunikation mellan lärare och elev. 

 

Styrkor, svagheter och framtida forskning 
I den skriftliga intervjun användes öppna frågor och detta har skapat möjligheter för deltagarna 

att uttrycka sig och kan ha medfört att de kände sig säkrare att beskriva sina direkta tankar och 

åsikter, detta skedde utan styrning utifrån. Denna uttrycksfrihet, ger svaren dels en ökad bredd 

med fler varierade tankar och associerade känslor. Samtidigt liknar många av svaren varandra 

ur vissa synpunkter och detta har tillsammans med variationen av svar bidragit till en djupare 

analys. Antalet frågor begränsades på grund av att den skriftliga intervjun inte skulle upplevas 

som alltför tidskrävande för de lärare som deltog. Det hade varit intressant att ställa fler 

följdfrågor, för att öka möjligheten till fördjupad analys. En svaghet kan vara att det finns en 

risk i självskattningsfrågor att deltagarna redan vet vilka förväntningar som de borde leva upp 

till och svarar utifrån detta. Risken är även att de på så vis framställer sig själva i annan dager 

än verkligheten ser ut. Dock kan med fördel ses att deltagarna i den här studien både beskrivit 

positiva och negativa attityder i empatiskt bemötande.  En annan svaghet med studien var den 

låga svarsfrekvensen, då endast 37% av de tillfrågade lärarna deltog. Fördelningen mellan män 

och kvinnor som deltog i undersökningen var ojämn, 69% var kvinnor och 31% var män. Detta 

kan dock ses som en representativ könsfördelning och motsvara en generell andel av kvinnor 

och män på arbetsplatsen eftersom grundskolelärare är ett kvinnodominerat yrke.  

Studien bidrar med information inom ämnet empati och behandlar lärares empatiska 

bemötande av elever. Den var begränsad till två skolor och skulle kunna utvecklas till att 

genomföras i större omfattning; med större spridning, fler deltagare och nya angreppssätt. Det 

skulle vara intressant att genom en fortsatt utökad undersökning likt denna även utforska 

elevernas uppfattning av lärares empatiska bemötande i skolan. Här i kan även eventuella 

könsskillnader inom elevgrupper studeras mer utförligt. Ytterligare en fråga är vilka empatiska 
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bemötanden som väger tyngst för att eleven ska få goda resultat i skolan och även vilka 

empatiska bemötanden som gör att eleven känner sig sedd och accepterad för hen som person. 

Om dessa bemötanden är beroende av varandra eller fyller sin egen funktion på ett specifikt 

plan är en annan utvecklingsfråga. Skillnader mellan Sverige och andra länder är intressant ur 

ett kulturellt perspektiv.  

 

Slutsatser 
Denna studie har haft som mål att kunna bidra inom både den beteendevetenskapliga och 

pedagogiska plattformen, för att denna kunskap har ett viktigt värde i skolan. Med denna 

koppling mellan dessa två ämnesområden, finns en förhoppning om att lärare ska ha möjlighet 

att finna ny kunskap på ett lättillgängligt sätt. Utifrån personalens upplevelser är det möjligt att 

dra slutsatsen att empati i skolan tenderar att vara av relevans i samband med lärares bemötande 

av elever. Liksom ett flertal tidigare undersökningar visar, är också empati betydelsefullt hos 

lärare gentemot elever med ett utagerande beteende. Även en viktig faktor i lärares empatiska 

bemötande har genomgående av studien visats vara att inta ett individanpassat förhållningssätt. 

Resultaten i studien pekar även mot att lärare vill uppträda empatiskt mot alla elever. En tendens 

som finns är att lärare visar något mer förståelse och arbetar med ökad medvetenhet kring sin 

empati i relation till elever med en diagnos. Flertalet lärare har en empatisk framtoning i sitt 

bemötande och hittar strategier utifrån deras pedagogiska kompetens. Denna kompetens verkar 

ha en god inverkan i hur de förhåller sig i samspelet mellan professionell och empatisk, i 

bemötandet av elever ur ett yrkesrollsperspektiv. En slutsats är att inom vissa områden har 

olikheterna i fallbeskrivningarna haft  inverkan på lärarnas svar och detta visas i lärarnas 

bemötande av eleven. Oberoende av vilka emotioner eller tankar som styrt läraren i beslutet av 

att visa empati eller inte för eleven med utagerande beteende, pekar resultat i studien på att alla 

lärare tar en elevgynnande ställning och har vilja att hjälpa samtliga elever. Detta sker på olika 

sätt och grundas på varje lärares individuella kunskaper och erfarenheter. 
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