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SAMMANFATTNING 
 

Jag har alltid intresserat mig för social kompetens och dess vikt i barn och ungdomars 

personliga utveckling. Min målsättning är att få grepp om hur viktigt EQ är. Syftet med 

detta examensarbete är att försöka tydliggöra känslornas inverkan på inlärningen. 

Samhällssituationen har ändrats markant sen jag själv gick i skolan och därmed även hur 

dagens elever mår. Många av dagens elever mår inte bra. De är ofta arga och 

deprimerade. Kan EQ på schemat hjälpa till att förändra och förbättra denna situation? 

Jag kommer att utgå ifrån dessa problemformuleringar: •Vad är EQ? •Hur påverkar 

känslor elevernas inlärning? •Behövs EQ i skolan? •Hur kan man arbeta med EQ i 

skolan?  

 

Examensarbetet innehåller en litteraturgenomgång som återger, för syftet och 

frågeställningarna, relevant fakta. Arbetet innehåller även en undersökningsdel, som 

består av en intervju med tre olika pedagoger, som alla arbetar strukturerat med EQ. 

Undersökningsdelens syfte är att ytterligare belysa mitt syfte med arbetet. Resultatet av 

examensarbetet är att EQ behöver få en mer central roll i undervisningen. Eleverna 

behöver arbeta med den sociala kompetensen kontinuerligt och strukturerat. Eleverna 

behöver en socialt fungerande miljö runt dem för att känna trygghet och harmoni. Inte 

förrän detta är uppnått kan de prestera i skolan. 
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1 BAKGRUND 
 

En människa som är närvarande i sin egen värld. Och som hör sin egen röst i sig själv, 

inte hör andra röster. Som kan se sig själv, som kan se andra människor. I den liberala 

drömmen har människor bytts ut mot en idealmänniska som bara är förnuft. Den 

drömmen vill jag ersätta med en realistisk bild av verkliga människor, som är olika 

varandra och som har svagheter, men som alla har förmåga till kärlek och förmågan att 

se.1 

 

Dessa rader beskriver hur viktiga våra känslor och vår medvetenhet om dessa är. Dagens 

skolor står inför fler problem och elever med egna starka viljor. Det faktum att 

situationen i samhället och därmed i skolan inte är den samma som när jag gick i skolan, 

har under mina år på lärarutbildningen fascinerat mig allt mer. Hur mycket påverkar all 

denna stress, egoism och känslostormar, som trots allt präglar dagens samhälle, våra 

elever? Med tanke på denna utveckling är det intressant och se om skolan har ”hängt med 

i svängarna”. Kan skolan svara mot behovet av utvecklingen av barnens sociala 

kompetens? 

 

Jag hoppas att mitt arbete ska hjälpa mig att söka svar på alla tankar och funderingar jag 

har om EQ. Förhoppningsvis ska det hjälpa mig och ge ytterligare en ny dimension till 

min lärarroll. Mitt intresse för känslors inverkan på inlärning har under utbildningen 

utvecklats, kanske framförallt p g a bristen av information kring detta på 

lärarprogrammet. Under en 5 poängs temakurs i kommunikation och konflikthantering i 

våras kom jag i kontakt med begreppet EQ och jag kände direkt att detta vill jag fördjupa 

mig i. Det verkade vara ett begrepp som skulle kunna ge svar på vissa av mina 

funderingar.  

                                                 
1 Nerman, Bengt. Frågan om människovärdet  
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2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 

Jag har alltid intresserat mig för social kompetens och dess vikt i barn och ungdomars 

personliga utveckling. Min målsättning är att få grepp om hur viktigt EQ är. Syftet med 

detta examensarbete är att försöka tydliggöra känslornas inverkan på inlärningen. Detta 

kommer att bearbetas genom en litteraturgenomgång och en empirisk undersökning. 

Samhällssituationen har ändrats markant sen jag själv gick i skolan och därmed även hur 

dagens elever mår. Många av dagens elever mår inte bra. De är ofta arga och 

deprimerade. Kan EQ på schemat hjälpa till att förändra och förbättra denna situation?  

 

Jag kommer att utgå ifrån dessa problemformuleringar: 

 

• Vad är EQ? 

• Hur påverkar känslor elevernas inlärning? 

• Behövs EQ i skolan? 

• Hur kan man arbeta med EQ i skolan? 
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3 LITTERATURGENOMGÅNG 
 

För att skapa mig en stabil grund att stå på har jag läst relevant litteratur på området. Jag 

kommer att återge det viktigaste under några valda rubriker som återkopplar till mitt syfte 

och mina frågeställningar. Det var inga problem att finna litteratur på området. De böcker 

som gett mig mest är Bodil Wennbergs och Daniel Golemans böcker. 

 

 

3.1 Vad är en känsla? 

 

Alla människor har känslor och styrs ofta av dessa känslor. Att förklara vad som menas 

med ordet känsla är inte det lättaste. Vetenskapsmän har under århundraden argumenterat 

kring detta ord. Daniel Goleman, doktor i psykologi, skriver i sin bok Emotional 

Intelligence om ordet emotions. Goleman menar att detta ord hänvisar till ”distinctive 

thoughts, psychological and biological states, and range of propensities to act”.2 

Känslorna finns med andra ord i hundratals olika skepnader och kombinationer. Det är 

därför oerhört svårt att namnge alla dessa känslor.  

 

Hur kan man då kategorisera känslorna? Även här tvistar de lärda. Vissa forskare pratar 

om primära känslor och andra delar upp dem i vissa huvudgrupper. Goleman följer 

principen om olika huvudgrupper. Han menar att dessa utgör en kärna, men att känslorna 

sen sprider sig som solens strålar. Följande känslor anser Goleman utgör huvudgruppen:3 

 Anger: fury, outrage, irritability, hostility, annoyance o s v 

 Sadness: grief, sorrow, gloom, self-pity, despair, melancholy o s v  

 Fear: anxiety, apprehension, concern, dread, fright, panic, terror o s v 

 Enjoyment: happiness, joy, relief, bliss, delight, pride, thrill, satisfaction o s v 

 Love: acceptance, friendliness, trust, kindness, devotion o s v  

 Surprise: shock, astonishment, amazement, wonder o s v 

                                                 
2 Goleman, Daniel. Emotional Intelligence s 289 
3 Ibid. s 289-290 
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 Disgust: contempt, distaste, revulsion, scorn o s v 

 Shame: guilt, embarrassment, remorse, humiliation, regret o s v 

 

Anledningen att dessa känslor kan anses utgöra en huvudgrupp, är att de har visat sig 

igenkännbara över hela världen. Dessa känslors kroppsliga uttryck kunde identifieras av 

människor ifrån olika länder och olika kulturer.4 

 

Känslorna är livsnödvändiga för människan. Känslorna är den mest kraftfulla resurs vi 

har. De fungerar som en ledstjärna genom hela livet. De är som en databas som ständigt 

ger oss den information vi behöver om sådant som är viktigt för oss: värderingar, andra 

människor, behov, självkontroll m m.5 

 

Även Hilmar TH Hilmarsson menar i sin bok Samtalet – Med känslomässig intelligens att 

känslorna fungerar som en vägvisare till hur vi ska agera i vissa situationer. Det är 

känslorna som avgör hur vi hanterar situationerna, vilka val vi gör. Det är de som avgör 

om vi tar de rätta besluten.6 

 

 

3.2 EQ – Olika definitioner 

 

EQ, eller emotionell intelligens, har blivit ett allt mer populärt och etablerat begrepp. Det 

är trots allt ett relativt nytt begrepp. Det var de amerikanska psykologerna Peter Salovey 

och John Mayer som myntade begreppet 1990 i sin bok Emotional intelligence. Det var 

dock Daniel Goleman, i sin bok med samma namn, som 1993 såg till att detta begrepp 

fick den uppmärksamhet det förtjänar.7 

 

                                                 
4 Ibid.  
5 Segal, Jeanne. Förbättra din emotionella intelligens  
6 Hilmarsson, Hilmar Th. Samtalet – Med känslomässig intelligens  
7 Gottman, John. EQ för föräldrar 
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Salovey och Mayer, som stod för den första definitionen, delade upp den i fyra olika 

delar. De har under åren utvecklat och omarbetat denna definition. Nedanstående är från 

1997:8 

1) Reflekterande kontroll av känslor för att främja emotionell och intellektuell 

mognad. 

2) Förstå och analysera känslor; använda emotionell kunskap. 

3) Emotionellt underlättande av tänkande 

4) Uppmärksamhet, uppskattning och uttryck av känslor. 

 

Trots att det är ett så nystiftat begrepp, så är definitionerna flera. Goleman beskriver i sin 

bok emotionell intelligens som: ”abilities such as being able to motivate oneself and 

persist in the face of frustrations; to control impulse and delay gratification; to regulate 

one’s moods and keep distress from swamping the ability to think; to empathize and to 

hope”.9 

 

Goleman har varit väldigt viktig för etableringen av EQ. I Sverige är leg psykologen 

Bodil Wennberg den som introducerade begreppet. För henne innebär känslomässig 

intelligens:  

 

Förmågan att tolka och förstå våra egna äkta känslor och dra adekvata 

slutsatser därav. Härav följer förmågan att tolka och förstå andra 

människors känslor och att dra adekvata slutsatser av dem.10 

 

Det är inte så stora variationer i definitionerna och Birgitta Kimber är inne på samma spår 

som Wennberg. Kimber anser att om en människa är emotionellt intelligent så kan man 

”känna igen sina egna och andras känslor, att kunna motivera oss själva, samt att kunna 

hantera egna och andras känslor på ett förnuftigt sätt”.11 

                                                 
8 Wennberg, Bodil. EQ på svenska s 21-22 
9 Goleman, Daniel. Emotional intelligence s 34 
10 Wennberg, Bodil. EQ på svenska s 19 
11 Kimber, Birgitta. EQ – livsnödvändig kompetens s 15 
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Även John Gottman pratar om vad emotionellt intelligenta personer bör kunna för att 

anses vara känslomässigt intelligent. Han har influerats mycket av Goleman och därmed 

liknar även definitionen nedan dennes. 

 

De (har) rent allmänt bättre förmåga att handskas med känslor […] De (har) 

god förmåga att moderera sina känsloreaktioner och att trösta och lugna sig 

själva när de är upprörda. I stressituationer (kan) de snabbare återgå till ett 

mer normalt läge. […] Deras koncentrationsförmåga (är) bättre. De (är) 

duktiga att läsa av andra människors signaler, vilket är en stor tillgång inte 

minst under pubertetens stormar, då det gäller att smälta in i gruppen. De 

(har) rent allmänt lättare att knyta kontakter och skaffa sig vänner. Också i 

skolarbetet visade de […] framfötterna.12 

 

Psykologen Hilmar TH Hilmarsson anser att begreppet känslomässig intelligens rymmer: 

”en grundläggande förmåga att förstå sina egna och andras känslor […] (samt att) det 

handlar om att balansera förnuft och känsla och påverka andra människor att ändra 

beteende och samtidigt behålla en god relation till dem”.13 

 

Det finns som synes flera olika definitioner av emotionell intelligens. Det är viktigt att 

definiera EQ, då detta är ett begrepp som ständigt missuppfattas. Goleman lyfter i sin bok 

fram de tre vanligaste missuppfattningarna av emotionell intelligens. Att det är det 

samma som att vara allmänt känslomässig, t ex snäll, är en vanlig missuppfattning. Den 

andra är att man tror att upplevda känslor alltid måste levas ut. Slutligen är det en vanlig 

vanföreställning att EQ är en specifikt kvinnlig kompetens.14 

 

 

 

                                                 
12 Gottman, John. EQ för föräldrar s 17 
13 Hilmarsson, Hilmar TH. Samtalet – Med känslomässig intelligens s 5 
14 Goleman, Daniel. Emotional intelligence 
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3.3 EQ-trappan15 

 

Genom att definiera EQ, förstår man att det är svårt begrepp. För att göra begreppet mer 

lättförståeligt och begripligt har flera av tidigare nämnda forskare och psykologer valt att 

dela in EQ i olika nivåer. Liksom definitionerna, skiljer deras indelningar sig något åt. 

Den största skillnaden är dock namngivningen av de olika områdena. Innehållsmässigt så 

påminner de flesta om varandra. En viktig punkt alla är överens om, är att det är omöjligt 

att hålla isär de olika nivåerna. De smälter samman och alla är beroende av varandra och 

påverkar de andra nivåerna. 

 

Den indelning som kommer att återges här är Bodil Wennbergs. Anledningen att denna 

valts, är att den är lättöverskådlig i sin indelning. Det är även den som är mest känd och 

gångbar i Sverige. Hon återger områdena som en trappa, som innehåller olika nivåer – 

steg - vilka ska genomgås. Man är inte redo att gå vidare upp för trappan förrän man 

klarat av det steget man står på. Med andra ord är det inte meningen att man ska hoppa 

två steg i taget. Varje steg består av ett nyckelord: 

• Självkännedom 

• Empati 

• Ansvar 

• Kommunikation 

• Problem- och konflikthantering 

 

3.3.1 Självkännedom 

Självkännedom innebär att vi kan känna och förstå vad det är för känsla vi har i kroppen. 

Om en människa inte har uppnått självkännedom kan denne bemöta andra människor 

med en känsla av underlägsenhet. Det gäller att uppnå självkännedom och att därifrån 

utveckla sin självkänsla. Det är därför viktigt att kunna sätta ord på sina känslor. Att 

kunna det är det viktigaste fösta steget mot självkännedom. Först när vi kan identifiera 

våra egna känslor är vi redo att förstå andra människors känslor. 
                                                 
15 Wennberg, Bodil. EQ på svenska 
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För att kunna sätta ord på våra känslor måste vi först och främst lära oss att identifiera 

vad det är för känsla vi känner. Alla människor kan placera en viss känsla på en speciell 

plats i kroppen. Denna plats och känsla är individuell. Vissa kan känna ilska i magen eller 

i bröstet, medan andra känner det i hårbotten eller halsen. Det är därför viktigt att veta hur 

känslorna känns i kroppen. 

 

Även när vi väl har utvecklat vår självkännedom och kan förstå våra känslor, så kan detta 

fungera som ett störande element i livet. Alla känslor vi har är inte positiva. Vi kan vara 

arga, ledsna, besvikna, rädda o s v. Dessa är känslor som vi gärna vill undvika, så därför 

har vi ett försvarssystem som kopplar på när sådana situationer närmar sig. Vi kan känna 

att en situation drar åt fel håll och innan dess sätter vi oss i försvarsposition. De 

vanligaste är glömska, rationalisering, kompensation, sublimering, projektion, regression 

och identifikation. 

 

3.3.2 Empati 

Empati innebär att man har en förståelse och uppfattning av hur andra människor känner 

sig. Detta innebär att vi kan lära oss att läsa av människors känslor, vilket är väldigt 

värdefullt. Detta begrepp får inte sammankopplas med sympati. Vid sympati sätter man 

sig in i andras känslor. 

 

Ofta innebär empati att vi, utifrån våra egna erfarenheter av olika situationer, drar 

slutsatser om vad andra människor kan tänkas känna i liknande situationer. Utifrån hur en 

människa beter sig och utifrån vad hon säger, kan vi få en uppfattning om hennes känslor 

och upplevelser. 

 

Även icke-verbal kommunikation, så som kroppsspråk, är därför viktigt att kunna tolka. 

Vi kan då läsa av om en människa är på väg att bli arg eller liknande och här hitta en 

bättre väg att hantera situationen på. Vi kan med hjälp av empati undvika störningar i 

kommunikationen. Kroppsspråket avslöjar budskapets rätta känslor. Den verbala 
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kommunikationen kan säga en sak, men den icke-verbala en annan. Omedvetet väljer vi 

därför som regel att lita på den icke-verbala kommunikationen. 

 

Alla har förutsättningarna för att utveckla empati, enligt Wennberg. Alla gör det bara på 

olika sätt. Det gäller att tolka, förstå och uppfatta ett behov för att lyckas med detta. Det 

kan medföra att pojkar behöver en manlig förebild i närheten under uppväxten för att 

utveckla empati. Wennberg menar att män känner igen sig i detta på ett annat sätt än vad 

kvinnor gör. I dagens samhälle där skilsmässor blir allt vanligare, är det många pojkar 

som växer upp endast med en kvinnlig förebild kring sig. Det skulle då innebära att de 

pojkar som växer upp utan en manlig förebild inte har samma förutsättningar att utveckla 

som de pojkar sin har en manlig förebild kring sig. Även ansvar hjälper till i utvecklingen 

av empati på ett utmärkt sätt. 

 

3.3.3 Ansvar 

Här gäller det att ta ett personligt ansvar för de känslor man känner och som påverkar vårt 

beteende. Alla människor behöver ta ansvar, framförallt barn. Att få olika valmöjligheter 

att välja ifrån är ett bra sätt att utveckla ansvarskänslan. Om man kan lära sig att se vilka 

konsekvenserna blir av ett visst beteende kan man lättare förstå följderna som kommer av 

detta handlande. 

 

Wennberg lyfter fram två huvudskäl till varför det är så viktigt för oss att ta eget ansvar. 

Dels innebär det att man får tillbaka kontrollen över sitt liv om man tar ett personligt 

ansvar för det och dels så lär man sig att inse när det är ens eget eller någon annans 

ansvar. 

 

Människor lägger ofta ribban mycket högre än vad de behöver, vilket gör att de känner 

skuld i fall att de inte når dit varje gång. Skuld kan man känna trots att man gjort sitt 

bästa. Har man ribban för högt, så att man inte når upp varje gång, fylls skulden på och 

man orkar till slut inte ens med de enklaste ansvaren. 
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Ansvar är även en oerhört viktig aspekt när det kommer till konfliktlösning. I en konflikt 

tar en person eget ansvar för sitt agerande och då även eget ansvar för att se till att lösa 

denna konflikt på ett så bra sätt som möjligt. Det vill säga att se till att undvika alla 

onödiga störningar och ta diskussionen på en rak och saklig nivå. Är man på väg att bli 

arg, så gäller det att behärska denna ilska för att förhindra att det blir en störning i 

kommunikationen och ett hinder i en konflikthantering. 

 

3.3.4 Kommunikation 

Nivåerna självkännedom, empati och ansvar påverkar alla kommunikationen, men enligt 

Wennberg är grunden för god kommunikation en god självkännedom. Om jag har en god 

självkännedom är jag väl medveten om vilka känslor jag har och kan därmed behärska 

dem. Det gäller alltså att ta ansvar för sina känslor och hantera dem på bästa sätt. 

 

Skuld kan vara ett störande element i kommunikationen. Vissa människor kan manipulera 

andra människor genom att väcka skuldkänslor hos dem. ”Varför ringer du aldrig?”16 

Denna mening är en anklagelse som väcker liv i gamla skuldkänslor. Vi känner direkt att 

nu har vi gjort något fel. Kommunikationen har redan från början hamnat på fel spår och 

skuld ligger till grund för många av våra beslut. 

 

Fjäsk är ett annan manipulativt maktmedel som många använder. Mamman säger till sin 

dotter: ”Lilla gumman, du som är en så stor och duktig flicka kan säkert bära bort din 

tallrik till bänken”.17 Det som inte alla är medvetna om är att i fjäsk ligger det ofta en 

kränkning inbakad, vilket påverkar mottagaren negativt.  

 

Alla människor har ett behov av att känna att de duger. Kommunikationen kan påverkas 

negativt om man använder sig av s.k. sänkning för att uppnå detta. Sänkning innebär att 

vi får andra människor att känna sig dåliga genom att säga något dubbelbottnat – något 

delvis roligt, delvis elakt. Genom att få andra människor att må dåligt stärker vi oss 

                                                 
16 Ibid. s 58 
17 Ibid. s 62 



 15

själva. Man känner av andra människors svaga punkter och attackerar dessa med full 

kraft. En sänkning skapar en känsla av obehag och förvirring hos mottagaren. 

 

3.3.5 Problem- och konflikthantering 

Konflikter finns i varje människas vardag. Det kan handla om vems tur det är att diska 

eller vem som ska köra sonen till hockeyträningen. Det finns konflikter som rör resurser, 

konflikter om behov och konflikter kring värderingar. Konflikter kring värderingar är de 

som är svårast att lösa. Detta beror på att det uppfattas som om vår självkänsla är hotad. 

Våra värderingar är präglade av vår identitet och måste därför försvaras med alla medel 

som finns att ta till. Detta kan påverka konflikthanteringen negativt, då vi inte gärna 

lyssnar till andra människors värderingar. Våra egna värderingar anser vi alltid vara de 

rätta. Det som är viktigt att tänka på i detta fall är att ingens åsikter kan anses vara rätt 

eller fel. Man kan alltså inte säga åt någon hur de ska tycka och tänka. Det är även viktigt 

att tänka på att är man två parter i en konflikt så måste inte en part ”vinna”. Detta kan 

förstöra chansen till en effektiv konflikthantering. Det gäller här att ta eget ansvar för att 

nå den bästa lösningen av konflikten. 

 

Som tidigare nämnts, är en god självkännedom grunden till en god kommunikation. Detta 

gäller även i hög grad konflikthantering. För att kunna hantera en konflikt på bästa sätt 

och undvika störningar, så måste vi kunna se till oss själva och kunna behärska oss. Är vi 

lugna och sansade är det mycket lättare att föra en diskussion som leder till en lösning av 

problemet. Undvik att förvandlas till ”stenåldersmänniskan” som smutskastar, talar 

nedlåtande, skriker, slåss o s v, utan ta en sekund och samla dig och dina känslor. Detta 

kan ibland vara lättare sagt än gjort, men det är något man får arbeta på. 

 

Konflikthantering och sättet att kommunicera går hand i hand. För att förbättra chanserna 

att komma fram till en lösning i konflikten bör man undvika att:18 

• Förolämpa varandra: ”Du är en idiot!” 

                                                 
18 Ibid. s 69 
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• Kritisera varandra: ’Det är du som får andra att känna sig kränkta hela tiden. Du 

är orsaken till det där.’ 

• Diagnostisera varandra: ’Bara för att du alltid gör som rektorn säger. Du är så 

rädd för överheten! Det är hela felet!’ 

• Ge varandra order: ’Gör som jag säger nu! Be mig om ursäkt!’ 

• Hota varandra: ’Du går ut på rasten! Annars får du med mig att göra!’ 

• Moralisera: ’Jag tycker faktiskt att det är dåligt att du inte kan tänka mer på andra 

människor!’ 

• Generalisera: ’Typiskt att ni pojkar ska bära åt er så där. Aldrig kan det bli något 

vettigt gjort när en pojke är inblandad!’ 

 

Ett sätt att undvika ovanstående störningar är att undvika du-budskapen och i stället 

formulera jag-budskap. ’Jag vill…’, ’Jag önskar…’, ’Det är min uppfattning att…’, Jag 

känner…’19 Genom detta undviker man manipulationen och det visar att man verkligen 

står för det som sägs och man undviker personliga påhopp. Genom att undvika detta 

lägger man nivån på diskussionen och man får ett helt annat gensvar än om man börjar 

använda sig av störande element, så som personliga påhopp. 

 

En metod som Wennberg rekommenderar att använda vid svårlösta konflikter som 

kanske är på väg att spåra ut är stoppljuset. Rött ljus betyder alltså att man tar en liten 

paus och hämtar andan och lugnar ner sig. Gult ljus innebär att man talar om sina 

problem och hur dessa får dig att må och vad du vill uppnå. Grönt ljus innebär att testa 

sin bästa lösning. Denna metod främjar en gemensam lösning. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Ibid. s 69 
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3.4 EQ i skolan 

 

Ett lands största hopp ligger i barnets rätta fostran. 

Erasmus 

Det pratas mycket om elevernas inlärning och kunskapssökande i dagens skolor. Det är 

viktigt att inte glömma bort elevernas känslor i denna diskussion. Wennberg påpekar att 

känslorna är en aspekt som måste tas på allvar när det gäller undervisningen. Det är 

känslorna som bestämmer vart vi vill rikta vår uppmärksamhet, och därmed vad som styr 

inlärningen och minnet. Det är därför tydligt att känslorna har en stor inverkan på 

inlärningen.20 

 

Med detta i åtanke är det otroligt viktigt med EQ i undervisningen, menar Kimber. EQ 

hjälper eleverna att rusta sig för skolan och allt vad detta innebär. Problemen för dagens 

barn och ungdomar har ökat. De har oftare sociala problem hemma som de tar med sig 

till skolorna. Vänner har bytts ut mot Internet och TV. Enlig Kimber är det därför inte 

svårt att räkna ut vad detta har haft för konsekvenser för barnens sociala kompetens. 

Skolorna får med andra ord en tung börda på sina axlar. Deras uppgift måste vara att 

ändra dagens trend. EQ-undervisningen bör bli en allt viktigare del i skolan. 

Grupparbeten är en vanlig arbetsform i skolan för att kunna ta del av den nya kunskap 

som pumpas ut av samhället, vilket innebär att man måste klara av att samarbeta och att 

man måste kunna förstå sig på andra människor och man måste vara beredd att dela med 

sig av sig själv. Det ligger på skolans ansvar att kunna förbereda sina elever på det som 

väntar ute i det fortsatta livet. Det innebär att EQ är en livsnödvändig kunskap.21 

 

Våra känslor påverkar hur vår hjärna agerar, d v s vad vi bearbetar, lagrar och vilket 

information vi hämtar. Detta innebär en i högsta grad förändrad inlärningsmöjlighet. Om 

man mår känslomässigt bra fungerar hjärnan bättre. Den utlöser endorfiner som gör att 

man känner sig trygg, lugn och harmonisk. Detta gör att hjärnan är redo att ta emot nya 

                                                 
20 Wennberg, Bodil. EQ på svenska 
21 Kimber, Birgitta. EQ – livsnödvändig kompetens 
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intryck och ny kunskap som presenteras. Det gäller alltså att skapa en inlärningsmiljö 

som gör eleverna lugna och trygga för att underlätta deras möjligheter för nya intryck.22 

 

Det duger inte att bara vara smart. Man behöver således även kunna tolka sina olika 

känslor så att man kan ta kontroll över dem och låta känslorna bidra till utveckling. Att 

förstå olika känslor som ilska, hat, avund och omvandla dem till positiva drivkrafter, 

hjälper en människa att lyckas både i privatlivet och i skolan.23 

 

Något som dock är viktigt att beakta är vikten av kontinuitet. EQ hör inte hemma under 

ett visst ämne i skolan. Det är inte heller frågan om ett eget ämne, utan det är något som 

ska löpa som en röd tråd genom alla ämnen och genom hela skoltiden. Föräldrar slutar 

inte uppfostra sina barn efter några år och så ska också EQ användas. Om det uppstår en 

konflikt på matematiklektionen, så utnyttja denna situation till diskussion kring detta. 

Dessa små situationer har kanske större betydelse för framtiden än något annat. 

Diskussioner om känslor kan naturligt integreras i alla skolans ämnen. Detta gör att 

eleverna klarar sig bättre, både i och utanför skolan.24 

 

När innebörden av EQ har framgått, går frågan genast vidare till vilken effekten blir av 

EQ i skolan. Utvecklingen av emotionell intelligens har ute på skolorna visat att det har 

en positiv inverkan på elevprestationerna och resultaten. Det bidrar även starkt till den 

ökade psykosociala miljön för både elever och lärare. ”Vikten av att ha rätt till sina 

känslor och få dem bekräftade […] har påverkat oändligt många elever…”25 Barn 

behöver bli sedda och få bekräftelse på det de gör, framförallt vad gäller deras känslor. 

Det handlar om ömsesidig respekt mellan alla parter inom skolans värld. När man arbetar 

med elevernas känslor i skolan är det viktigt att arbeta utifrån de olika nivåerna som EQ 

delas upp i. Det gäller att starta på steg ett för att sedan arbeta sig uppåt i trappan. 

 

                                                 
22 Dryden, Gordon & Vos, Jeanette. Nya inlärningsrevolutionen 
23 Wilkes, Frances. Intelligenta känslor 
24 Goleman, Daniel. Emotional intelligence  
25 Wennberg, Bodil. EQ på svenska s 192 
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3.4.1 Självkännedom26 

Lärarens agerande är väldigt viktig vad gäller utvecklingen av elevernas självkännedom. 

De måste kunna föregå med ett gott exempel. Lärare känner ofta pressen att kunna allt, 

trots att detta är något som inte krävs av eleverna. Sanningen är att ett barn gläder sig åt 

och växer av att ibland få kunna hjälpa en vuxen människa, och då framför allt en lärare. 

Det finns även andra behov hos lärare som kan störa inlärningen. 

 Rädsla för närhet. 

 Behov att alltid vara bäst. 

 Behov att väcka elevernas beundran.  

 

Lärare har trots allt egna känslor att tänka på, men det är viktigt att tänka på att sätta 

elevernas känslor först. Det gäller att hjälpa eleverna att se sitt eget känslomönster. Det är 

viktigt att göra dem medvetna om att känslor påverkar oss hela tiden. En lärare med god 

självkännedom är betydelsefull för att eleverna ska kunna utveckla sin egen. 

 

3.4.2 Empati27 

Även här spelar läraren en väldigt viktig roll. En lärares uppmuntran av sina elever kan 

rent av vara av avgörande betydelse. Det är viktigt att eleven får ordentligt med tid och 

uppmärksamhet av läraren. Något som kan kännas svårt i dagens läge med alla 

resursnedskärningar. Det handlar dock om att eleven ska känna sig sedd. Engagerar man 

sig tillräckligt i eleven, så förbättras inlärningssituationen. Uppmärksammas elevernas 

känslor kan man lättare tillgodose behoven och därmed få en mer effektiv inlärning. 

 

3.4.3 Ansvar28 

Att skapa en gynnsam miljö för elevernas ansvarsutveckling är en av huvuduppgifterna 

för skolan. Skolan ska lära eleverna att ta ansvar för sina egna känslor och sina 

handlingar. Barn måste bl a få läxor som de klarar av att göra själva för att de ska lära sig 

                                                 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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att ta ansvar. Om föräldrarna eller syskonen måste hjälpa till för att barnet ska klara 

läxan, kommer barnet få svårigheter att lära sig att ta eget ansvar. 

 

3.4.4 Kommunikation29 

En elevs uppförande är en direkt avspegling av hur den känner sig. Det gäller att förstå 

elevernas känslor, vilket inte innebär att de får uppträda hur som helst. Oftast när ett barn 

uttrycker missnöje över något förväntar de sig inte någon moralpredikan eller 

godkännande ifrån oss. Alla människor har ett stort behov att få ventilera sina känslor. 

Allt som behövs av motparten är att de lyssnar och visar att de bryr sig. 

 

Beröm är viktigt för alla människors utveckling, men framför allt för eleverna i skolan. 

Uppmuntran stärker inlärningen och därmed även den personliga utvecklingen. Eleverna 

behöver någon sorts bekräftelse på att det arbete de lägger ner i skolan är värt något. 

Andra människors negativa kommentarer hämmar elevernas lust till att lära sig. Barn 

måste få känna att de är duktiga och att de duger som de är. Om ett barn känner sig dålig 

på något vill de inte få det bekräftat. De vill bli stärkta, så att de kan övervinna sina 

hinder. 

 

Sänkningar är en typ av kommunikation som förekommer alldeles för ofta i skolan. Det 

är inte bara elever som sänker varandra, utan det finns även lärare som sänker elever. Det 

är viktigt att tänka på hur man framför budskapet. Ironi och sarkasm är något som måste 

undvikas. En sänkt elev presterar sämre än andra elever. Skolan har som uppgift att göra 

eleverna medvetna om vad en sänkning är och hur den påverkar en människa. Det gäller 

också att påpeka hur man kan undvika dem och bemöta dem. Att helt undvika negativa 

kommentarer är dock inte svaret på problemet. Kan man förklara varför man känner som 

man gör, så fyller det en viktig funktion. Det går att framföra en negativ kommentar utan 

att det är en sänkning. 

 

                                                 
29 Ibid. 
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3.4.5 Problem- och konflikthantering30 

Det sker ständiga konfliktlösningar i dagens skola. I stort sätt alla elever behöver lära sig 

hur de ska kunna hantera konflikter. Fysiskt våld måste undvikas. Skolan ska därför 

skapa en trygg miljö som inte inbjuder till konflikter. Det kommer dock alltid uppstå 

konflikter och då är det viktigt att ta en diskussion kring detta. Det är viktigt att framhålla 

vikten av fakta i en konflikt och att lära eleverna att hitta alternativa lösningar. Skolan 

måste bl a jobba med samarbete, acceptans för olikheter och metoder för 

konflikthantering. Eleverna måste få lära sig hur de kan hantera sin ilska och lära dem att 

tänka efter före. Använd de konflikter som dyker upp i skolan som ett perfekt tillfälle att 

arbeta med konflikthantering.  

 

 

3.5 EQ eller IQ? 

 

Att tro att man kan ta sig fram genom livet bara med hjälp av hög IQ är  

som att förvänta sig att kunna få körkort bara genom att göra teoriprovet.31 

 

De flesta människor vet vad IQ är och vad det står för, inte lika många har hört talas om 

EQ och vet vad begreppet innebär. Därför är det antagligen ännu färre som vet hur 

beroende man är av en fungerande symbios mellan dessa intelligenser. Goleman menar 

att endast 20 % av vår begåvning består av de faktorer som bidrar till vår framgång i 

livet. Detta innebär att de resterande 80 % kommer från andra faktorer, såsom EQ. Det är 

med andra ord inte bara en enda form av intelligens som avgör vad som händer med våra 

liv, utan det finns fler som arbetar tillsammans. Det innebär även att bland människor 

med ungefär samma intellektuella intelligens är det den emotionella intelligensen som 

blir den avgörande faktorn.32 

 

                                                 
30 Ibid. 
31 Segal, Jeanne. Förbättra din känslomässiga intelligens s 19 
32 Goleman, Daniel. Emotional intelligence  
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Även Jeanne Segal menar att IQ kan hjälpa oss att handskas med vårt liv till en särskild 

punkt, men känslorna får oss att förstå och hjälper sedan till med att relatera dessa till vårt 

känsloliv. Det spelar ingen roll hur smarta vi än anses vara, om vi inte kan relatera våra 

känslor till andra människor. IQ kan hjälpa att få MVG på historieprovet, men det innebär 

inte att man klarar av resten av livet för det. Det viktigaste av allt är att EQ går att 

förändra och förbättra, vår IQ är medfödd och följer oss som den är genom resten av 

livet. Motivationen är det enda som kan hindra en människa i att utveckla den 

känslomässiga intelligensen.33 

 

EQ är med andra ord viktigare än IQ om man vill lyckas i livet. EQ kan vara den 

avgörande faktorn när det gäller framgång. Kimber är övertygad att det är de som har 

kombinationen av hög IQ och hög EQ som blir ”stjärnor” inom det de håller på med. 

Även Kimber framhåller det faktum att EQ, till skillnad från IQ, kan läras in. Samtidigt 

som det är viktigt att tänka på att båda behövs. 34 

 

 

3.6 Vad säger LPO-94? 

 

Då EQ är ett relativt nytt grepp, så finns inte begreppet med i LPO-94. Däremot finns 

punkter som hänvisar pedagogerna inom skolan att arbeta mot mål som handlar om 

emotionell intelligens. ”Skolan skall ge eleverna kunskaper och färdigheter och, i 

samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar.”35  

 

Exempel på dessa punkter går att finna under rubriken ”Skolans värdegrund och 

uppgifter”:36 

 

                                                 
33 Segal, Jeanne. Förbättra din emotionella intelligens 
34 Kimber, Birgitta. EQ – livsnödvändig kompetens 
35 Utbildningsdepartementet. LPO-94 s 2 
36 Ibid. s 5ff 
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 Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

 Medvetenheten om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en 

trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och 

leva sig in i andras villkor och värderingar. 

 (Skolan) ska utveckla (elevernas) förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att 

få välja kurser och ämnen och genom att delta i planeringen och utvärderingen av 

den dagliga undervisningen, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva 

inflytande och ta ansvar. 

 Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. 

 (Eleverna) skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor 

och stämningar. 

 Eleverna skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. 

 Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 

och vilja och lust att lära. […] Personlig trygghet och självkänsla grundläggs 

visserligen i hemmet, men skolan har en viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt 

att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse 

som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 

 

De flesta av punkterna gäller hela skolan som institution. Under rubriken ”Mål och 

riktlinjer” kan man finna målen skolan ska sträva mot. Där kan man läsa att skolan ska 

hjälpa eleverna att hitta sitt eget sätt att lära och att de ska klara av att arbeta självständigt 

och med andra. Det finns dock även punkter som gäller de individuella parterna inom 

skolan. Eleverna är de som borde vara i fokus vad gäller utvecklingen av social 

kompetens. Trots detta finner man ingen punkt under rubriken som berättar vad eleverna 

ska kunna efter genomgången grundskola. Punkterna under ”Normer och värden” handlar 

däremot om elevernas personliga och sociala utveckling. Bl a kan man läsa att skolan ska 

sträva efter att varje elev ”respekterar andra människors egenvärde”.37 

 

Inom skolans organisation finns det dock de personer som bär ett tyngre ansvar än andra. 

Rektorn på varje skola är pedagogisk ledare för övriga parter inom skolan och därmed är 

                                                 
37 Ibid. s 12 
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det även rektorns ansvar att alla de ovanstående punkterna efterlevs, att målen nås. 

Rektorn har med andra ord ett stort ansvar att främja för en miljö där eleverna ska kunna 

få den hjälp de behöver för att utveckla den emotionella intelligensen. Lärarna har 

självklart ett stort ansvar i denna utveckling, men lärarna måste få stöd från ledningen för 

att få tid och resurser till utvecklingen av elevernas sociala kompetens.38 

                                                 
38 Ibid. 
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4 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 

Syftet med min undersökningsdel var att ytterligare söka svar på mina frågeställningar. 

Jag valde att använda mig av en strukturerad intervju. Tre stycken pedagoger valdes ut att 

genomföra denna intervju. Intervjuformen valdes, eftersom detta anses vara det bästa 

sättet att få den information man söker.39 

 

Det finns två olika sätt att genomföra intervjuer, strukturerad och kvalitativ intervju. 

Både frågeområden och frågorna är bestämda i förväg i en strukturerad intervju. Svaren 

är öppna, vilket ger utrymme för ett mer utfylligt svar. I en kvalitativ intervju är det 

endast frågeområdena som är förbestämde, medan följdfrågorna varierar från intervju till 

intervju. Jag hade inga förskrivna följdfrågor och dessa växlades därför från intervju till 

intervju. Det blev med andra ord en liten blandning mellan dessa två intervjusätt som 

användes, men grunden är en strukturerad intervju.40 

 

4.1 Urvalsprocess 

 
Då jag ville belysa mina frågeställningar genom intervjuerna krävdes det pedagoger som 

arbetar strukturerat och medvetet med EQ. Detta gjorde att min lista på tänkbara lärare 

förkortades nämnvärt. Jag strävade även efter att få belysa ämnet EQ ur så många 

synvinklar som möjligt. Jag letade därför efter lärare från grundskolans alla stadier. Jag 

bestämde mig för att ta en lärare från varje stadium, vilket resulterade i tre 

intervjudeltagare. Detta för att se om eventuella skillnader skulle finnas mellan synsätt 

och arbetssätt. För att bredda åsikterna och synsättet ytterligare, ville jag även ha både 

kvinnliga och manliga lärare och även lärare med olika lång arbetstid och därmed olika 

lång erfarenhet av EQ. Jag lyckades med att få båda könen representerade, men enbart av 

pedagoger med ett fåtal år bakom sig. Att erfarenheten är relativt lika bland deltagarna är 

något som brister i denna undersökning och kan definitivt påverka utfallet av resultatet. 

                                                 
39 Johansson, Bo & Svedner, Per Olof. Examensarbetet i lärarutbildningen 
40 Ibid. 
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Jag försökte få tag på en lärare som jobbat med EQ under minst 10 år, men det visade sig 

vara en övermäktig uppgift. Det hade varit intressant att få med en erfaren lärare i 

jämförelsen. Jag hade även velat ha deltagare ifrån flera olika upptagningsområden. Nu 

fick jag deltagare ifrån två socialt bra områden. Även detta är en brist i min 

undersökning. Det ideala hade självklart varit att få intervjua en lärare som arbetade i ett 

socialt lite sämre område. Det hade varit intressant att jämföra eventuella skillnader. 

 

4.2 Genomförande 

 
Första steget blev självklart att hitta pedagoger som stämde in på mina önskemål. 

Därefter skickade jag frågorna41 via mail till dem, så att de skulle få tid att titta igenom 

frågorna i lugn och ro. Syftet var att de skulle kunna förbereda sina tänkta svar, så att jag 

skulle få ut så mycket som möjligt av intervjun. Vid förfrågan informerades de om syftet 

med intervjuerna och att detta var en frivillig intervju. En tid avsattes sedan för 

individuella intervjuer. Mitt önskemål var att få en timme med dem. Intervjuernas längd 

varierade mellan 35 och 75 minuter. Intervjuerna spelades in på en bandspelare, för att få 

samtalet att flyta så fritt som möjligt. Som intervjuare gäller det att hålla kvar samtalet 

kring det som är väsentligt och att inte styra frågorna i någon särskild riktning.42 Vid två 

tillfällen fick jag tillfälle att observera en EQ-lektion innan intervjun genomfördes. 

Observationerna gjorde det lättare att finna bra följdfrågor, då jag hade konkreta exempel 

att utgå ifrån. Att jag inte fick tillfälle att observera alla kan även medföra att jag inte fick 

ut så mycket som skulle kunna vara möjligt ur den tredje intervjun. 

 

4.3 Bearbetning av intervjuerna 
 
Att sammanställa intervjuer är ett tidskrävande arbete, som dock är nödvändigt. Jag valde 

att transkribera intervjuerna. Här tillämpade jag s k innehållsfokus, vilket innebär att jag 

transkriberade bara de delar som var av högsta relevans för resultatet och utelämnade de 

                                                 
41 Se bilaga 
42 Johansson, Bo & Svedner, Per Olof. Examensarbete i lärarutbildningen 
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avsnitt som jag bedömde som ovidkommande.43 Precisa tidsangivelser utelämnades, 

eftersom detta inte ansågs påverka den bedömning som skulle göras. Jag valde sedan att 

återge dem i en sammanhängande text i tredje person. Dock valde jag att återge pedagog 

för pedagog. Jag ansåg att det var intressant ur jämförelsesynpunkt att beskriva deras 

synsätt var för sig. 

 

4.4 Etik 
 
Det är viktigt att visa respekt för de människor som deltar i undersökningen. Jag har från 

början informerat vad som gäller. Vad arbetet handlar om, syftet med deras deltagande 

och att deltagandet är frivilligt. Alla pedagoger gav sitt godkännande till att intervjuerna 

spelades in på bandspelare innan intervjuerna genomfördes. Lärarnas identitet måste 

skyddas. Jag fick lov att använda deras förnamn, men skola har utelämnats. Allt för att 

skydda deras anonymitet som gäller i detta arbete.44 

                                                 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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5 INTERVJUER 
 

De tre intervjuade lärarna kommer ifrån två olika skolor, men de har arbetat som lärare 

under ungefär lika lång tid, 4-5 år. De har dock väldigt varierande erfarenhet och kunskap 

om EQ. Nedan har jag sammanställt dessa intervjuer. Det visade sig att kring vissa 

resonemang var de eniga, medan andra svar skilde dem åt. Jag har därför valt att återge 

intervjuerna var för sig. Jag kommer inte att återge svaren fråga för fråga, utan jag 

kommer att skriva en sammanhängande text i tredje person. Svaren kommer därför att 

bakas in i texten. Jag har under samtalets gång ställt vissa följdfrågor för att ytterligare 

sträva mot att söka svar på mina frågeställningar. Mina eventuella kommentarer på dessa 

intervjuer dyker upp i resultatet och diskussionen. 

 

 

5.1 Helena 

 

Helena är för nuvarande resurslärare på en stor F-6 skola i Linköpings kommun. Skolan 

ligger i ett bra socialt område där eleverna har det bra socialt, när de börjar skolan. Hon 

jobbar på lågstadiet. Hon började direkt på denna skola efter examen och har jobbat där i 

5 år. Under dessa år har hon även arbetat med EQ. Hon har även gått en 3-dagars kurs 

med Projekt Charlie och EQ. Hon anser att alla arbetar med EQ, men mer eller mindre 

medvetet och strukturerat. Varje gång en konflikt situation dyker upp i skolan, så jobbar 

man med EQ. Det var dramakommunikationskurser under lärarutbildningen som öppnade 

hennes ögon för EQ. Helena fick själv uppleva den positiva skillnad detta gjorde på 

hennes studieresultat, vilket gjorde att hon ville föra detta vidare till sina elever. 

 

Emotionell intelligens för henne är ”förmågan att leva sig in i andras känslor och 

dessutom kunna förvalta detta väl”. Det är viktigt att utgå från sig själv hela tiden. Hur 

väl känner jag mig själv? Man måste lära sig att acceptera sina brister. Att vara medveten 

om sina brister, anser Helena, är väldigt viktigt ur inlärningssynpunkt. Det är dessa man 

måste arbeta med. Arbetet med elevernas emotionella intelligens är oerhört viktig, enligt 
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henne. Det viktigaste är kontinuiteten. EQ är något man måste jobba med under hela 

skoltiden. Den självkännedom eleverna hade när de var 7 år är inte den samma som när 

de är 13 år. Det är även viktigt att från början skapa ett bra socialt klimat i klassrummet, 

annars fungerar inte läs- och skrivinlärning.  

 

Har du en klass där det sociala klimatet inte fungerar, då spelar det ingen 

roll vad du har för metodik vad gäller lärande. Du kommer få rädda och 

osäkra barn som inte törs prestera. 

 

Elever som är rädda att bli påhoppade presterar inte. Känslorna är en otrolig viktig aspekt 

ur inlärningssynpunkt. Är en elev orolig eller rädd är den inte mottaglig för inlärning. 

Eleverna blockerar sig mot att ta emot ny information. Inre välbefinnande och en god 

social miljö är en förutsättning för detta, menar Helena. Det kommer dock alltid finnas 

elever som inte presterar så bra i alla ämnen, men om de lär sig acceptera detta och 

samtidigt kunna se sina egna styrkor, så kan dessa elever klara sig bra och framförallt må 

bra.  

 

Det finns hur många sätt som helst att arbeta med EQ, anser Helena. Hon arbetar mycket 

med kompissamtal. Det innebär att alla i klassen berättar vad de tycker och tänker. Ett 

sätt att få eleverna att våga säga vad de har på hjärtat. Detta började hon med tidigt och 

använder detta en gång per vecka. När det sedan börjar fungera bättre räcker det med 

varannan vecka. Dramaövningar är också något hon använder kontinuerligt. Det är ett 

utmärkt sätt att arbeta på, när drama är något som eleverna uppskattar och tycker är 

väldigt roligt. Dock trycker Helena hårt på att man inte ska låsa upp sig allt för mycket på 

vissa tider eller lektioner. Det dyker hela tiden upp situationer som man kan använda till 

utvecklingen av den emotionella intelligensen. Konfliktlösning är att bra exempel på 

detta. Hon är även övertygad om att lärarens egna förhållningssätt till detta är oerhört 

viktigt. Läraren måste visa respekt för eleverna som personer och för det de säger för att 

få detta tillbaka. Annars fungerar inte dessa övningar. Helena tycker inte om att använda 

sig av arbetsblad under dessa övningar. Hon anser att det inte är syftet med dessa 

övningar. Eleverna ska inte behöva känna pressen av att prestera på ett arbetsblad. 
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Att EQ är bra för eleverna tyckte Helena märktes tidigt. Efter bara en termin löste 

eleverna de flesta konflikter helt själva. De har blivit rakare och ärliga mot varandra och 

de kan ta en diskussion trots att de är så unga. Hon anser dock att det är viktigt med en 

tydlig ledare i klassrummet, för att kunna nå dit. Men det är viktigt att inte fördöma en 

elev som blir arg. Alla blir arga och har rätt att bli det. Läraren får inte skälla på denna 

elev, utan måste ta en diskussion kring det i stället. Eleverna måste få lära sig att förklara 

varför de känner som de gör och vad man kan göra åt det. Hon anser att detta är viktigt nu 

när det finns fler individualister bland eleverna. Hon tycker att under de senaste åren har 

det överhuvudtaget blivit mer armbågar.  

 

Alla inblandade parter har givit mycket positiv respons. Både elever, föräldrar och lärare 

tycker att arbetet med EQ är jättebra. Det skapar trygghet i skolan, något som alla parter 

strävar efter. Helena tyckte att det var väldigt intressant när de presenterade detta på ett 

föräldramöte, där föräldrarna dessutom fick prova på vissa övningar deras barn gör. 

Efteråt hade många föräldrar varit väldigt lyriska kring detta. Eleverna påpekar både 

hemma och i skolan att detta är något de inte vill sluta med. 

 

 

5.2 Sofia 

 

Sofia jobbar i år 4 på en mellanstor skola i centrala Linköping. Hon har 

ämneskombinationen sv/so/no. Hon har jobbat i 4 år och alla dessa år har hon varit på 

denna skola. Även denna skola ligger i ett tryggt och harmoniskt upptagningsområde, så 

eleverna på skolan mår känslomässigt relativt bra. Hon har arbetat med EQ i 2 år. Under 

dessa år har intresset vuxit sig stort och hon har en bred grund att stå på. Intresset väcktes 

under en studiedag, där lärarna fick en chans att bekanta sig med termer och EQ-material. 

Hon valde att utveckla detta genom att gå på en kurs Linköpings kommun annordnade – 

”Sila Snacket”. Här kom hon i kontakt med dem som gjort EQ-materialet och fick 

föreläsningar och övningar av dem. Hon valde att bli projektledare för hela denna 
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utbildning. Efter detta gick hon en handledarkurs för samma föreläsare. Därefter har hon 

hållit i studiedagar på sin egen skola, där hon utbildat övrig personal.  

 

Att vara medveten om sina egna känslor och kunna uttrycka dessa med ord 

och gester. Och att därefter även kunna förstå andra människors känslor. Att 

förstå sin egen roll i detta samspel. Hur påverkar mitt beteende andra 

människor. 

 

Dessa ord är emotionell intelligens för Sofia. Hon anser att det är oerhört viktigt att arbeta 

med EQ. Det finns många självcentrerade barn som verkligen behöver lära sig sin roll i 

gruppen. Deras EQ-lektioner är schemalagda till ett tillfälle i veckan. Då hela skolan har 

”Skolans val” har Sofia EQ. Hon använder sig av halvklasser för att få ut så mycket av 

lektionerna som möjligt. Detta innebär att eleverna får EQ varannan vecka, men Sofia 

påpekar att hon arbetar med det varje dag, men inte med övningar. Övningarna har hon 

endast på EQ-lektionerna. Problemet för henne är övervikten av pojkar i klassen. 16 st är 

pojkar och endast 6 st är flickor, vilket innebär att det endast är 3 st flickor vid varje 

tillfälle. Sofia tycker att det är svårt att få med flickorna på samma sätt som pojkarna. 

Pojkarna tar för sig mycket mer, vilket gör flickorna lite kuvade. Därför märker hon även 

de största framstegen bland pojkarna. 

 

Sofia använder det EQ-material som nämnts ovan. Det är baserat på Bodil Wennbergs 

studier. Hon anser att detta är ett mycket bra, enkelt och väl genomarbetat material. Hon 

har pärmen som utgångspunkt och arbetar med övningar, diskussioner och lekar. Efter två 

år är hon fortfarande på steg 2, empati. Hon anser att detta är det svåraste steget i denna 

ålder, så att det är viktigt att ge det den tid det behöver och inte forcera. Flera övningar 

gör hon om fler gånger för att verkligen hjälpa eleverna framåt. Hon tycker att dessa 

lektioner och övningar har påverkat hennes elever på ett mycket positivt sätt. De har 

blivit otroligt verbala och vågar säga vad du känner. De argumenterar på ett moget och 

sakligt sätt. De klarar i de flesta fall av att säga vad de tycker och tänker utan att hoppa på 

någon annan.  
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Att eleverna behöver denna typ av undervisning är tydlig, enligt Sofia. Trots att hon 

arbetat en sådan kort tid och dessutom i ett bra område, anser hon att utvecklingen av 

social kompetens stadigt går mot det sämre. En tillsägelse bekommer inte elever i dagens 

skolor, medan hela hennes värld rasade samman av en tillsägelse när hon själv gick i 

skolan. Det rinner av dem som vattnet på en gås. Den självklara respekten finns inte. Som 

vuxen måste man förtjäna den och i vissa klasser krävs den processen varje lektion. Med 

detta i åtanke är EQ viktigare än någonsin i dagens skolor. Sofia menar att känslorna 

spelar den viktigaste rollen i inlärningen. En arg elev är inte mottaglig för ny information. 

Då är det i stort sätt ingen idé att försöka genomföra en vanlig lektion förrän man försökt 

reda ut vad som är fel. Ett harmoniskt barn tar lättare in det som lärs ut och dessutom så 

stannar den nya kunskapen kvar. Hon berättar att hon under fortbildningen fick lära sig 

att det faktiskt är bevisat att trygget leder till bättre resultat. Något som hon själv tycker 

sig kunna se på sina egna elever.  

 

Eleverna och föräldrarna är oroliga att EQ-lektionerna inte ska fortsätta. En oro de delar 

med Sofia. Hon hoppas att de lärare som tar över hennes elever ska fortsätta, men än så 

länge är det endast ett fåtal lärare som jobbar med EQ. Risken är med andra ord stor att 

eleverna inte får något mer, vilket vore en katastrof, enligt henne. De måste få dessa 

övningar kontinuerligt även under högstadiet. Då om någon gång är det mycket känslor i 

svallning. Elever och lärare har med andra ord endast positiva saker att säga om EQ-

undervisningen. På föräldramötet har Sofia gått igenom de olika stegen i trappan och hur 

hon arbetar med dessa. Det sociala måste få en mer framstående position i skolan, menar 

hon. Och det är därför viktigt att förklara detta för föräldrarna och hur hemmet och skolan 

kan arbeta med detta tillsammans. 

 

 

5.3 Fredrik 

 

Fredrik arbetar på samma mellanstora skola i centrala Linköping som Sofia. Han är 

ma/no lärare i år 7-9. Även han har arbetat ganska kort tid, 5 år. Och liksom de andra har 
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han arbetat alla åren på samma skola. Han är den som arbetat minst med EQ, ca 1½ år. 

Han har dessutom minst utbildning för att arbeta med detta. Han har bara varit på den 

studiedag som Sofia arrangerade och höll i. Han använder också ”Skolans val” till dessa 

övningar, men lägger snabbt till att det inte är varje lektion som ägnas åt EQ. Han vill 

gärna göra klart för alla att detta är oerhört krävande lektioner, både fysiskt och psykiskt. 

Det kräver oerhört mycket av läraren. Han tycker att det är mycket jobbigare än att ha en 

matematiklektion. 

 

Fredrik anser att emotionell intelligens innebär att ”kunna förstå sin omvärld”. Man 

måste acceptera och tolerera sig själv och andra för att kunna göra detta. Han tycker att 

det är väldigt viktigt att påpeka för eleverna att alla människor faktiskt inte är lika och att 

detta är något de måste lära sig att acceptera och utnyttja. Eleverna måste lära sig att inte 

alltid känna ett behov av att bestämma. Det är viktigt att få upp elevernas ögon om dem 

själva och om omvärlden. Man måste lära eleverna att acceptera. EQ är viktigt då det får 

eleverna att tänka i dessa banor, menar Fredrik.  

 

Även Fredrik använder sig av Bodil Wennbergs EQ-material. Ur dessa plockar han 

många värderingsövningar, där eleverna måste lära sig att ta ställning i olika frågor. Det 

och att lära eleverna att ge komplimanger är det han arbetar mest med. Detta är något han 

tycker är extra viktigt på högstadiet. Han lägger till att det finns många tjejer, framförallt 

i år 7 och 8, som måste jobba mycket med denna typ av övningar. Det är så mycket 

känslor och hormoner i svallning som måste redas ut, menar Fredrik. Det går ibland inte 

att be dem arbeta ens, då det inte finns en chans att de ska klara av det vid det tillfället. 

Han brukar ibland ge dem 5 min i början av lektionen att reda ut saker och ting och att 

prata av sig. Framförallt måndag morgon krävs detta om man vill att de ska få något 

gjort.  

 

Sedan de började med EQ, anser Fredrik att de har blivit mer toleranta mot varandra och 

de vågar säga ifrån. Fortfarande behövs det dock arbetas vidare med det. Elever i dagens 

skolor tilltalar lärare och andra vuxna idag på ett sätt som inte hade varit tänkbart för 10-

talet år sedan, menar Fredrik. Det är mer öppet i dagens skolor, vilket kan vara på både 
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gott och ont. Fredrik anser att detta kanske är den viktigaste åldern att arbeta med sådana 

här frågor. Han menar att det är en känslig ålder, där de tar med mycket av sina oroliga 

känslor till skolan och då kan de helt enkelt inte prestera som de borde. Är det för mycket 

strul får de inget gjort. Han menar, precis som både Helena och Sofia, att detta är något 

man måste jobba kontinuerligt med. Känslorna har en alldeles för viktig del i elevernas 

inlärning för att det ska åsidosättas. Han fortsätter med att poängtera att det faktiskt är 

deras resultat som hänger på en skör tråd. Därför krävs det att fler lärare får upp ögon för 

EQ och vikten av det för att få en större förändring i skolan. Det är även viktigt att få upp 

ögonen på föräldrarna kring detta, något Fredrik anser har varit för dåligt. Föräldrarna har 

endast fått en kort information om att EQ förekommer bland vissa klasser, men inte vad 

det innebär och hur det hjälper deras barn. Eleverna är positiva till det och tycker att det 

är roliga och sköna lektioner. Dessutom bryter de av lite från det vanliga, avslutar 

Fredrik. 

 



 35

6 RESULTAT 
 

Intervjumomentet kändes väldigt intressant, men framförallt relevant vad gäller syftet att 

besvara mina frågeställningar. EQ är ett relativt modernt begrepp, men genom dessa 

intervjuer inser jag att det är något vi alltid arbetat med. Det handlar om att, med hjälp av 

en vuxen ledargestalt, ge våra barn och elever den trygghet som krävs för att de ska 

kunna utvecklas till socialt och intellektuellt fungerande varelser. Med hjälp av vissa 

byggstenar ska vi skapa ett sunt förhållningssätt till oss själva och till andra människor. 

Känslorna är en relevant aspekt att ta hänsyn till som lärare. En elev behöver känna sig 

trygg och harmonisk för att den ska kunna ta emot ny information och nya intryck. För att 

kunna hjälpa barn att utveckla sin emotionella intelligens behöver man viss kunskap om 

hur denna utveckling sker. 

 

Syftet när jag sökte pedagoger att intervjua, var framförallt att hitta lärare som jobbade 

strukturerat med EQ. Detta visade sig inte vara helt enkelt. För det första så är det inte så 

många lärare som har nappat på den fortbildning som erbjudits kring detta ämne. För det 

andra så är det inte så många av dem som gått dessa kurser som jobbar strukturerat och 

kontinuerligt med det. Det resulterade i två eldsjälar och en som var måttligt intresserad. 

Detta faktum satte dock inga större spår i intervjun. De svarade relativt lika på de flesta 

frågor. Det som dock skilde sig åt var tiden det tog att intervjua. Helena och Sofia satt jag 

över en timme och samtalade med, medan Fredriks intervju bara tog drygt en halvtimme. 

Det intressanta var att alla pedagogerna var relativt unga och hade bara jobbat i ca 5 år, 

vilket innebar att de inte heller jobbat med EQ särskilt länge.  

 

Lärarnas uppfattning om av vad emotionell intelligens är liknade varandra. Detta kan 

bero på att de gått ungefär samma kurser och att de använt sig av samma material. Min 

uppfattning var dock att på låg- och mellanstadiet arbetade de ännu mer strukturerat och 

medvetet med EQ. Det var också fler lärare som arbetade med det. På högstadiet var det 

endast ett fåtal lärare inblandade, vilket resulterade i färre tillfällen och definitivt mindre 

kontinuitet på det. Lärarna i F-6 tog oftare chansen att utnyttja alla tillfällen som gavs, 

vilket de har lättare att göra när de träffar eleverna nästan hela dagarna. På högstadiet 
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träffar de eleverna mer sällan och det är dessutom en risk att de känner sig stressade över 

sitt eget ämne, att de inte tar sig tiden på samma sätt. Det känns därför viktigt att lägga 

grunden under åren F-6 och att det sedan räcker med lite färre tillfällen för att hålla detta 

vid liv. Att kontinuiteten är en viktig aspekt att ta hänsyn till när man jobbar med 

emotionell intelligens framgår bland alla jag intervjuade. Arbetssättet visade sig variera 

något mellan de olika lärarna. Sofia och Helena arbetade mycket med de första stegen, 

där kompissamtalen var en viktig del. Fredrik å andra sidan arbetade mestadels med 

värderingsfrågor.  

 

Att ha EQ, eller liknande verksamhet, i skolan framgår av intervjuerna vara oerhört 

viktigt. De är alla överens om att den sociala biten måste fungera för att man ska kunna 

föra en normal lektion. Om man dessutom som lärare förväntar sig att eleverna ska lära 

sig något av det du lär ut, så är det än viktigare. Alla parter behöver en lugn, trygg och 

harmonisk klassrumsmiljö för att inlärningen ska fungera som tänkt. Läraren behöver 

finnas där med en ledande hand och vara ett gott föredöme, medan eleverna behöver må 

bra för att kunna ta till sig alla nya intryck och all information de får i skolan. Helena 

påpekar i sin intervju att det inte spelar någon roll hur duktiga pedagoger vi är, är inte den 

sociala miljön bra, så lär eleverna sig inte tillräckligt ändå. En faktor som, hon menar, är 

väldigt viktig att ta med sig ut i läraryrket.  

 

Trots att de alla jobbade i bra sociala upptagningsområden, så insåg de utvecklingen som 

skett under de senaste åren. Eleverna beter sig annorlunda mot vuxna. Den självklara 

respekten och tilliten finns inte där. Lärare i dagens skolor måste jobba hårdare för att 

uppnå detta. De ansåg även att barnen i vissa avseenden blivit hårdare. De använder mer 

armbågar och de påverkas inte så mycket av en tillsägelse. Med detta i åtanke, så behövs 

EQ kanske mer än någonsin. Fredrik påpekade även det faktum att det finns fler elever 

från olika kulturer i dagens skolor. Det gör att eleverna måste lära sig att acceptera och 

tolerera olikheter. En annan viktig aspekt i detta sammanhang, är faktiskt att alla elever 

gillade att jobba med EQ. De insåg själva vikten av det och dessutom var det ett trevligt 

avbräck från den vanliga undervisningen. 
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Skolan spelar en viktig roll i ett barns liv. Skolan ska på olika sätt stimulera eleverna till 

den enskilda, och gruppens sociala utveckling. De intervjuade pedagogerna anser att 

skolan inte får blunda för detta. Fler lärare måste arbeta med detta på ett mer strukturerat 

sätt. Ett fåtal eldsjälar räcker inte. Alla måste hoppa in och dra sitt strå till stacken för att 

en större utveckling ska ske. Som vanligt nämns tiden och resurserna som den stora 

boven i dramat. Tid är dock något som man måste ta till den emotionella intelligensen. 

Som Fredrik sa, så är dessa lektioner ett krävande arbete, men det är ett arbete som måste 

göras. Många lärare prioriterar sina egna arbeten och anser att de inte har tid med ett 

extra arbete, dessutom ett krävande. Dessa tre lärare som har valt att jobba med EQ har 

bara positivt att berätta, dels om elevernas utveckling, men även för sin egen utveckling 

som lärare och som person. Alla de intervjuade är överens om att, trots tidskrävande och 

hårt arbete, så finns det enbart vinster med EQ. 

 

Det viktigaste resultatet av intervjuerna var dock den otroligt positiva respons lärarna 

hade fått av att införa EQ i skolan. Eleverna visade upp en ökad trygghet och en helt 

annan toleransnivå emot varandra. Eleverna löste i allt större grad konflikterna som 

uppstod själva och på ett bra sätt där alla parter kände sig delaktiga i besluten som togs. 

Dessutom hade intervjudeltagarna märkt en ökad öppenhet mellan eleverna. De hade 

blivit verbalare och rakare i sina anföranden.  
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7 DISKUSSION 
 

I detta diskussionsavsnitt tänker jag reflektera över de frågor och tankar som har dykt upp 

under resans gång. Avsikten är framförallt att diskutera kring mitt syfte och mina 

frågeställningar. Jag har valt att göra detta i en sammanhängande text för att få bättre flyt 

i diskussionen. 

 

Under mina praktikperioder har jag vid ett flertal gånger blivit illa berörd av den 

verklighet som gäller ute i dagens skolor. Många barns sociala problem har ökat. De har 

sämre självförtroende, många är ensamma, många är skilsmässobarn och de verkar alla 

sakna många av de byggstenar som behövs i det sociala samspel som sker i dagens 

skolor. Det finns även många barn som kommer från andra länder och kulturer som får 

kämpa bara för att anpassa sig till vårt levnadssätt. Barn idag har det svårare än vad jag 

hade när jag gick i skolan. Denna situation har väckt ett stort intresse hos mig om hur 

man kan göra det bättre för alla dessa barn. Vikten av EQ i skolan har därför vuxit sig 

starkare och starkare hos mig. Efter detta arbete är jag nu fullt införstådd med vad 

tyngdpunkten bör ligga i skolan – ge eleverna en trygg social miljö för att vi ska kunna få 

dem att prestera. 

 

Barnens ändrade fritidsintressen spelar också en tydlig roll. Kimber påstår att barnen idag 

har bytt bort sina vänner emot dator, Internet och TV.45 TV visar dessutom allt fler 

”dokusåpor” där barnen identifierar sig med personerna på TV, istället för att se till sitt 

eget liv. Mycket som visas via olika medier är våld och elände. Det finns en risk att detta 

fungerar avtrubbande för barnen. Därför måste skolan jobba kontinuerligt med att göra 

barnen medvetna om sina egna och om andra människors känslor. Det är viktigt att göra 

dem medvetna om hur deras agerande kan påverka omgivningen.  

 

I LPO-94 finns inte begreppet EQ med, men det finns punkter som passar in under det. 

EQ är egentligen inget nytt och revolutionerande, utan det handlar om sunt förnuft. 

                                                 
45 Kimber, Birgitta. EQ – livsnödvändig kompetens 
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Problemet är fortfarande att det förekommer för lite av det i skolan. LPO-94 kanske 

skulle använda sig av detta begrepp, så kanske fler lärare skulle gå på fortbildning för att 

se vad man faktiskt kan bidra med som lärare. Alla lärare jobbar dock med EQ ute i 

skolorna, men det är mer eller mindre strukturerat. Jag vill se det mer strukturerat hos alla 

lärare, inte bara vid konfliktlösning. 

 

Vad är EQ? Denna fråga ställde jag mig i början av arbetet. Jag kände till begreppet 

emotionell intelligens, men så mycket mer visste jag egentligen inte. John Gottman 

beskrev begreppet EQ på ett sätt som gick rätt in i mitt lärarhjärta: 

 

De (har) rent allmänt bättre förmåga att handskas med känslor […] De (har) 

god förmåga att moderera sina känsloreaktioner och att trösta och lugna sig 

själva när de är upprörda. I stressituationer (kan) de snabbare återgå till ett 

mer normalt läge. […] Deras koncentrationsförmåga (är) bättre. De (är) 

duktiga att läsa av andra människors signaler, vilket är en stor tillgång inte 

minst under pubertetens stormar, då det gäller att smälta in i gruppen. De 

(har) rent allmänt lättare att knyta kontakter och skaffa sig vänner. Också i 

skolarbetet visade de […] framfötterna.46 

 

Detta citat svarar inte bara på vad EQ är, utan det svarar även på frågorna: Hur påverkar 

känslor elevernas inlärning? och behövs EQ i skolan? Alla de tre deltagarna i 

intervjumomentet påpekade att utan en bra fungerande social miljö så kan man helt enkelt 

strunta i inlärningen, det kommer i alla fall inte fungera. Detta gav mig en riktig 

tankeställare. Är dagens lärare så ämnesfokuserade att de förbiser elevernas känslor? 

Enligt resultatet på intervjun, så är denna brist mer vanlig på högstadiet. Låg- och 

mellanstadiet har lättare att fokusera sin kraft på eleverna, medan högstadielärarna 

fokuserar på ämnet. Detta stämmer naturligtvis inte i alla fall, men det är ett mönster, som 

jag som 4-9 lärare måste reflektera över.  

 

                                                 
46 Gottman, John. EQ för föräldrar s 17 
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Det femte och sista steget på EQ-trappan var problem- och konflikthantering. Detta är 

något som lärare utsätts för varje dag. Är det inte med elever så är det med kollegor. 

Detta steg känns alldeles för negligerat, framförallt på lärarutbildningen. För att få lite 

mer kött på benen i denna fråga, tvingades jag ta en 5 poängs temakurs. Konfliktlösning 

är något, tillsammans med resten av EQ-trappan, som måste bli mer centralt i 

lärarutbildningen. Det är inte så konstigt att vi blir ämnesfokuserade, när 120 poäng av 

utbildningen är ämneskunskaper. Resten handlar om hur vi ska lära ut detta och endast 

någon enstaka föreläsning hamnar under social kompetens. Daniel Goleman stack fram 

hakan och menade att endast 20 % av vår begåvning består av de faktorer som bidrar till 

vår framgång i livet. Detta innebär att de resterande 80 % kommer från andra faktorer, 

såsom EQ.47 Är då inte detta något som blivande lärare borde få mer kunskap om?  

 

Då lärarutbildningen saknat vissa relevanta element rörande den sociala kompetensen och 

dess vikt i skolan, så får jag hoppas att skolorna inte gör det. En av godbitarna med att 

vara lärare är att man aldrig slutar att lära sig saker, att man aldrig slutar utvecklas. 

Fortbildning är en stor bidragande faktor i det avseendet. Det erbjuds utbildningar som 

fokuserar på EQ och den sociala kompetensen. Tyvärr upptäckte jag under sökandet efter 

intervjudeltagare att inte alla skolor tagit tillvara på detta erbjudande. De skolor där 

kurserna erbjudits har istället alldeles för få lärare nappat på erbjudandet. Det behövs en 

starkare propagering för värdet av dessa kurser. 

 

I all litteratur jag läst och hos alla tre pedagoger jag intervjuat finns en enighet om att 

känslorna är en otroligt viktig aspekt att ta hänsyn till i skolan. Dagens skolor kämpar för 

att få alla elever godkända, framförallt i basämnena. Om den emotionella intelligensen 

skulle få större utrymme, skulle fler elever bli godkända? I denna fråga går det bara att 

spekulera, men det är en intressant fråga att ställa sig. Sofia berättade under intervjun att 

det är bevisat att ett tryggt och harmoniskt barn presterar bättre resultat. Det hade varit 

intressant att kunna jämföra resultaten mellan elever i ett socialt fungerande område med 

ett lite sämre socialt område. Det är dock efter detta arbete tydligt att EQ behövs i skolan. 

 

                                                 
47 Goleman, Daniel. Emotional intelligence 
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Ett annat fenomen jag stött på ute i skolorna, är att många elever lägger ribban alldeles 

för högt. När de sedan inte klarar av att nå detta mål känner de skuld och otillräcklighet.48 

Här spelar läraren en viktig roll. Vad gör man med dessa elever? Som lärare vill man 

uppmuntra eleverna att sträva högt och att lyckas med att nå de mål de söker. Vissa 

elever vet man dock direkt att de inte kan nå de mål de satt upp. Hur får man dem att inse 

detta utan att sluta kämpa? Förhoppningsvis är detta frågor som man finner svar på när 

man väl själv är ute i hetluften.  

 

Vi kan förstå vad som döljer sig bakom våra känslor om vi kombinerar känsla och 

förnuft, skriver Frances Wilks i sin bok. På samma sätt som vi lärt oss läsa och räkna, kan 

vi lära oss att läsa av våra känslor, vilket i sin tur underlättar för oss att ta bättre beslut i 

våra liv. Låt känslorna bli din vägledare i livet, uppmanar Wilks. Destruktiva känslor kan 

omvandlas till positiva. Människan behöver således inte reagera instinktivt, utan får med 

hjälp av förnuftet tid att tänka igenom hur man ska bemöta vissa laddade situationer. Man 

kanske inte måste reagera med obehärskad ilska eller tårar, utan kan omvandla känslorna 

till konstruktivare reaktioner. Målet är att vara i kontakt med sina känslor utan att 

domineras av dem.49 Detta är en viktig aspekt ur skolperspektiv. Skolorna måste jobba 

för att eleverna ska bli medvetna om sina känslor, men de har samtidigt en press på sig att 

lära eleverna att kontrollera dessa och lära dem att använda dem på rätt sätt. Det är med 

andra ord inte bara att gå in och tro att nu ska jag hjälpa alla elever att bli emotionellt 

intelligenta. Det är helt klart att vi som är lärare har ett stort ansvar som vilar på våra 

axlar. 

 

Något jag ställer mig starkt frågande till är Wennbergs påstående att pojkar som växer 

upp utan manlig förebild har sämre förutsättningar att utveckla empati än de som gör har 

växer upp med en manlig förebild. Hennes argument var att kvinnor inte har samma 

förmåga att tolka, förstå och uppfatta ett behov hos pojkar som män har. Huruvida detta 

är sant eller inte vet jag inte, men jag tror inte detta stämmer i alla fall. Flera män som jag 

                                                 
48 Wennberg, Bodil. EQ på svenska 
49 Wilks, Frances. Intelligenta känslor 
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känner har vuxit upp enbart med sin mamma och visar trots detta en god empatisk 

förmåga. 

 

Arbetssätten med EQ varierar. Det viktiga är att följa de olika nivåernas stegring. Man 

måste klara av steg 1 innan man kan gå vidare. Det finns endast ett fåtal svenska forskare 

kring detta ämne, men Bodil Wennberg är framgångsrik i detta sammanhang. Hennes 

EQ-material har fått goda vitsord bland intervjudeltagarna. Det ska vara ett lättarbetat och 

väl genomtänkt material. I Wennbergs material finns bra övningar som både lärare och 

elever uppskattar att göra. Resultatet har blivit elever som är öppnare och ärligare med 

varandra, elever som vågar stå för det de tror på och elever som är tryggare i den miljö de 

befinner sig i. Det är dock viktigt att ha ett bra samspel och bra kommunikation mellan 

skola och hem. Både föräldrar och skolan har en viktig roll i ett barns emotionella 

utveckling.  

 

Något intressant som jag lärt mig under detta arbete är det faktum att EQ är något som 

kan tränas in. En människas känslomässiga intelligens kan förändras och förbättras under 

åren, till skillnad mot IQ som är en ärftlig kompetens. Den IQ du har från början får du 

leva med resten av livet. Lärare kan med andra ord bara locka fram den intellektuella 

intelligens som finns där sen tidigare och ge den näring, medan de kan hjälpa eleverna att 

utveckla och förbättra deras emotionella intelligens under alla år de går i skolan. Då 

växer intrycket av att EQ är viktigt i skolan än mer.  

 

Den lyckliga och positiva bild jag har fått av EQ under detta arbete, är något som jag 

känner har berikat min lärarroll ytterligare. Det känns som en självklar del i det läraryrke 

jag själv snart befinner mig i. Jag tror att EQ kan hjälpa till att ändra den sociala trend 

som finns i dagens samhälle. Människor är mer stressade, egoistiska och karriärs benägna 

att de glömmer bort sig själv och omgivningen i denna mer snabbt gående karusell. Den 

måste hindras om vi inte ska stå inför en samhällskatastrof.  

 

Jag anser att jag, med hjälp av relevant litteratur och intervjuer, har följt mitt syfte med 

arbetet och fått bra svar på mina frågeställningar. Att finna relevant litteratur om ämnet 
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var inga problem. Det var snarare svårt att hålla sidantalet nere. Det finns så mycket 

intressant att läsa och därför mycket som man vill föra vidare. Självklart finns det alltid 

saker att förbättra. Intervjumomentet gav mig oerhört mycket och jag anser att det fyllde 

sitt syfte på ett utmärkt sätt. Dock finns där några brister som kan ha påverkat detta 

arbete. Tre deltagare räckte i detta fall, men ett större antal hade självklart gett en större 

bredd och större chans till variation. Att jag sedan endast fick pedagoger med relativt kort 

erfarenhet är en annan faktor. Fick jag chansen att göra detta arbete igen, skulle jag söka 

med ljus och lykta efter någon som arbetat med EQ eller liknade arbetssätt under minst 

10 år. Dessutom skulle jag söka intervjudeltagare som arbetade i ett upptagningsområde 

där det finns större sociala problem, än de jag haft i detta arbete. Jag har försökt begränsa 

arbetet, men det hade varit intressant att ha ett historikavsnitt där man kanske kunde 

redogöra för vad som ligger bakom utvecklingen av EQ. Vad fanns innan? Hur arbetade 

man då? Jag känner dock att detta arbete har berikat mig som människa och fört en ny 

dimension till min lärarroll. Under arbetets gång har vissa följdfrågor dykt upp. Om jag 

skulle vidareutveckla detta arbete skulle jag fördjupa mig i följande frågeställningar: 

 

• Hur kan man bredda detta tänkande i skolan? 

• Hur skiljer sig de elever som jobbar strukturerat med EQ i skolan mot de elever 

som inte gör det? 

 

Jag väljer att avsluta arbetet, så som jag började det, med talande ord av Bengt Nerman. 

 

En människa som är närvarande i sin egen värld. Och som hör sin egen röst i sig själv, 

inte hör andra röster. Som kan se sig själv, som kan se andra människor. I den liberala 

drömmen har människor bytts ut mot en idealmänniska som bara är förnuft. Den 

drömmen vill jag ersätta med en realistisk bild av verkliga människor, som är olika 

varandra och som har svagheter, men som alla har förmåga till kärlek och förmågan att 

se.50 

                                                 
50 Nerman, Bengt. Frågan om människovärdet  
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9 BILAGA – Intervjufrågor till lärare 
 
1. Vad är emotionell intelligens för dig? 
 
2. Hur länge har du arbetat med EQ? 
 
3. Hur kom det sig att du började med EQ? 
 
4. Varför anser du att EQ är viktigt? 
 
5. Hur arbetar du med EQ? Exempel? 
 
6. Hur har införandet av EQ på schemat påverkat dina elever? Positivt? Negativt? 
 
7. Har barnens sociala kompetens förändrats under åren du arbetet som lärare? Vad 

tror du att det beror på i sådana fall? 
 
8. Hur påverkar elevernas känslor deras inlärning? 
 
9. Märker du någon förbättring av elevresultaten sedan du började med EQ? 
 
10. Fick du någon fortbildning? 
 
11. Hur har ni presenterat detta för föräldrarna och vad har ni fått för respons av era 

elever och deras föräldrar efter införandet av EQ? 


