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Abstract

Syftet med arbetet har varit att söka svar på vår problemformulering samt att få en större inblick i ämnet EQ;
emotionell intelligens.
Våra frågeställningar var:

• Vad är EQ?
• Hur kan man arbeta med EQ i skolan?
• På vilket sätt behövs EQ i skolan?

Vi har i vår litteraturstudie valt att utgå från den emotionella intelligensens fem grundbegrepp; att hantera sina
känslor, självkännedom, motivation, empati och social kompetens.

Vi har valt att göra en etnografisk fallstudie och en kvalitativ enkätundersökning. Det är här vi har lagt vår
betoning på EQ i skolan. I vår fallstudie observerade vi fyra elever i en integrerad klass, under tre veckor.
Enkätundersökningen gjordes på en skola som har EQ på schemat för att se hur arbetet fungerar i praktiken.

Vår slutsats är att EQ verkligen behövs i skolan och även i vår vardag. Vi är inställda på och öppna för att arbeta
med EQ i vårt framtida yrke, eftersom vi bara upplevt att allt med EQ är positivt.
Vi kan vara mer eller mindre intelligenta, men det är de som har både hjärna och hjärta som blir stjärnor!
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SAMMANFATTNING

Syftet med arbetet har varit att söka svar på vår problemformulering samt att få
en större inblick i ämnet EQ; emotionell intelligens.
Våra frågeställningar var:

• Vad är EQ?
• Hur kan man arbeta med EQ i skolan?
• På vilket sätt behövs EQ i skolan?

Vi har i vår litteraturstudie valt att utgå från den emotionella intelligensens fem
grundbegrepp; att hantera sina känslor, självkännedom, motivation, empati och
social kompetens.

Vi har valt att göra en etnografisk fallstudie och en kvalitativ enkätundersökning.
Det är här vi har lagt vår betoning på EQ i skolan. I vår fallstudie observerade vi
fyra elever i en integrerad klass, under tre veckor. Enkätundersökningen gjordes
på en skola som har EQ på schemat för att se hur arbetet fungerar i praktiken.

Vår slutsats är att EQ verkligen behövs i skolan och även i vår vardag. Vi är
inställda på och öppna för att arbeta med EQ i vårt framtida yrke, eftersom vi
bara upplevt att allt med EQ är positivt.

Vi kan vara mer eller mindre intelligenta, men det är de som har både hjärna och
hjärta som blir stjärnor!
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1. BAKGRUND

Vår första tanke var att skriva ett arbete om trygghet, eftersom vi anser att
trygghet är grunden till allt lärande. När vi började läsa om trygghet stötte vi på
ämnet EQ – emotionell intelligens, i olika artiklar. Eftersom trygghet är ett så pass
stort och komplext ämne så bestämde vi oss efter åtskilliga diskussioner att i
stället inrikta oss på EQ. Vår nyfikenhet för ämnet väcktes med detsamma.
Vi tror oss ha användning av detta i vårt framtida yrke, inom skolans värld. Vi har
valt att inrikta oss på EQ´s möjligheter i skolan, i stället för att enbart inrikta
oss på ämnet EQ som sådant, eller EQ i förhållande till IQ. Vi vill även ta reda på
vad den kan ge oss i vår undervisning och i vår lärarroll, samt vad den kan ge våra
elever.

I arbetet använder vi oss av två begrepp vad gäller EQ, dels ordet EQ och dels
emotionell intelligens. Dessa har egentligen samma betydelse, men vi har valt att
använda dem i olika sammanhang beroende på att det finns en viss nyansering i
orden, att de passar in olika bra på olika ställen med anledning av textens innehåll.

Anledningen till att vi valde att arbeta i par var att vi anser det viktigt att kunna
diskutera och bolla idéer med varandra, mycket på grund av att det är ett så pass
nytt och stort ämne som vi inte visste så mycket om.
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2. SYFTE/PROBLEMFORMULERING

2.1. SYFTE

Då vi båda lägger stor vikt vid den sociala biten i skolan föll det sig naturligt att
studera ämnet EQ. Vår målsättning är att lära oss mer om EQ, få mer kunskap och
inblick i vad EQ är och står för. Under våra praktikperioder vid lärarutbildningen
har vi lagt märke till att barns attityder och beteende har ändrats från det då vi
själva gick i skolan. Vi blev nyfikna på om detta kunde förändras med hjälp av EQ.
Vi vill även se hur EQ kan inverka på vår dagliga undervisning och i vårt dagliga
liv. Behövs verkligen EQ?
Vår ambition är att kunna lära våra elever att tillämpa EQ på ett bra sätt, och då
inte bara i skolan utan även i deras vardag.

2.2. PROBLEMFORMULERING

• Vad är EQ?
• Hur kan man arbeta med EQ i skolan?
• På vilket sätt behövs EQ i skolan?
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3. LITTERATURSTUDIE

3.1. VAD ÄR EN KÄNSLA?

”Vem som helst kan bli arg – det är lätt. Men att
bli arg på rätt person och lagom mycket, vid rätt
tillfälle, av rätt anledning och på rätt sätt – det är
inte lätt”.

(Goleman, 1997, s.9)

För att arbeta med och lära sig mer om den känslomässiga intelligensen, måste man
först ta reda på grunderna; vad är egentligen en känsla? Daniel Goleman talar i sin
bok Känslans intelligens om begreppet emotion, vilket kan innefatta en känsla med
tillhörande tankar, tillstånd såsom psykiska och fysiska och även olika former av
handlingsbenägenhet. Emotion kommer från det latinska verbet motere, som
betyder att röra sig och med prefixet e- betyder det att röra sig bort från. Detta
visar att handling hör ihop med känslor. Att känslor leder till handling kan man
tydligast se hos barn och djur. Goleman menar att det finns ett hundratal olika
känslor som kombineras, varieras och nyanseras. Dessa är fler än vi kan sätta ord
på.

Grunden till följande mall är tagen ur Kimbers bok; EQ - livsnödvändig kompetens,
en introduktion till arbetet med EQ i skolan, och ska inte ses som ett exakt facit
utan mer som en hjälp för att kunna förstå sina känslor. Genom att betrakta denna
mall kan man även se de oändliga variationerna hos våra känslor. De känslor eller
sinnesstämningar som ligger i periferin, såsom till exempel vrede är mer dämpade
och kan hålla i sig en längre tid till skillnad från ursinnighet som bara verkar en
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stund. Beger man sig längre ut i periferin tar temperamentet över och utanför
temperamentet kommer de rent psykiska störningarna som till exempel djup
depression. Vårt temperament bestäms av våra grundkänslor, vilka vi i viss mån
ärver. Som tur är så är vårt temperament inte ödesbestämt, detta på grund av att
nervkretsarna i hjärnan är formbara. Detta visar att det finns en chans att ändra
på våra känslor, att vi kan lära oss att behärska dem livet ut.
Även om forskarna inte har kommit fram till vilka känslor som anses vara primära
så kan man dela in dem i olika huvudgrupper:

♦ ILSKA: ursinne, irritation, vrede, bitterhet, fientlighet.

♦ SORG: nedstämdhet, dysterhet, självömkan, ensamhet, 
utstötthet, desperation, förtvivlan.

♦ RÄDSLA: ängslan, oro, nervositet, skräck, fruktan, fasa.

♦ GLÄDJE: lycka, lättnad, njutning, belåtenhet, stolthet,
hänförelse,

hänryckning, tillfredsställelse, förtjusning.

♦ KÄRLEK: accepterande, vänlighet, tillit, samhörighet, hängivenhet, 
beundran.

♦ FÖRVÅNING: häpnad, chock, förundran.

♦ AVSKY: förakt, avsmak, äckel.

♦ SKAM: skuld, besvikelse, ånger, samvetskval, förödmjukelse.

Eftersom ett av delmomenten som ingår i ämnet EQ är att kunna hantera sina egna
och andras känslor, är det därför viktigt att just uppmärksamma vilka olika
känslor som finns (Kimber, 1999).

3.1.1. KÄNSLORNAS ANATOMI

Hjärnstammen är den mest primitiva delen av hjärnan och det är ur denna som våra
känslor har utvecklats från. Vår tänkande hjärna kallas ”neocortex” och den
utvecklades långt efter våra känslor. Detta visar förhållandet mellan tanke och
känsla, att känslorna fanns långt före vårt förnuft. Amygdala är en mandelformad
grupp i hjärnan, som sitter på ovansidan av hjärnstammen. Det är den som styr våra
känslor. Den fungerar som en bank för känslominnen och utan denna skulle livet
kännas meningslöst. Amygdala är den instans som reagerar fortast då det gäller
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våra känslor, vilket gör att vi inte ens hinner tänka innan vi handlar. Vi har alltså
två olika hjärnor; en som tänker och en som känner. Den tänkande hjärnan är där
förnuftet finns och den andra hjärnan innefattar våra känslor.
Vår fantastiska hjärna har koll på det mesta vad gäller våra känslor. Det den
däremot inte kan kontrollera är när en känsla ska uppkomma och inte heller över
vilken känslan är. Det vi däremot kan påverka är hur länge en känsla ska pågå.
(Kimber, 1999 och Goleman, 1997).

3.2. EQ

Begreppet EQ myntades år 1990 av två psykologer vid namn Peter Salovey och
John Mayer. Psykologerna hade med begreppet EQ i boken Emotionell intelligence,
men det var först tre år senare som begreppet fick rejäl uppmärksamhet. Den som
förde EQ begreppet på tal igen var Daniel Goleman genom sin bestseller Känslans
intelligens. Egentligen uppmärksammades EQ mycket tidigare, redan på de gamla
grekernas tid. Själva begreppet EQ fanns inte med, men Aristoteles var en man
som redan på sin tid talade mycket om känslor och dess betydelse för människorna.
Han menade att problemet inte ligger i själva känslan utan i hur känslan uttrycks
(Gottman, 1998).

Hur kan det komma sig att det är först nu som EQ begreppet uppmärksammas i
media och ute på skolorna? En förklaring till detta är den sena forskningen inom
området, att det helt enkelt beror på ointresse för att undersöka vilken roll
känslorna spelar i vårt psyke (Goleman, 1997). Dessutom har det i den lästa
litteraturen framhävts en annan förklaring, att samhället nu kräver att vi ska vara
mer socialt emotionella än tidigare.

Egentligen betyder EQ den känslomässiga kvoten, men man talar om den som den
känslomässiga/emotionella intelligensen. EQ handlar om att kunna tolka och förstå
främst sina egna känslor men även andras. Emotionell intelligens är helt enkelt att
man utnyttjar sina känslor på ett intelligent sätt, för att skapa balans mellan
huvudet och hjärtat (Weisinger, 1998).

Det finns olika sätt att dela in EQ på, men vi har valt att utgå från Kimbers
indelning. Dessa fem områden är:
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v Att hantera sina känslor
v Självkännedom
v Motivation
v Empati
v Social kompetens

Undertexterna är hämtade ur hennes, samt andra författares verk om EQ.

3.2.1. ATT HANTERA SINA KÄNSLOR

Varför känner jag så här? Här gäller det att försöka förstå sig på sina känslor;
varför de uppkommer, vad som ligger bakom och hur de kan hanteras. Sambandet
mellan vad man känner, säger och gör måste kunna ses. Det är viktigt att kunna
sätta namn på sina känslor. Känslorna ska inte få förstöra för oss, utan vi bör
istället se dem som hjälpmedel för hur vi ska hantera olika situationer.
Det handlar om att kunna hantera sina känslor och att kunna förstå skillnaden
mellan känslor och handling. Har eleverna och läraren känslokontroll, så leder det
till att det blir färre konflikter i klassrummet, det blir en lugnare atmosfär.

Det gäller att försöka hitta känslans ursprung, var i kroppen känslan finns och
framförallt var den känns. Det handlar helt enkelt om att vara uppmärksam på
vilken känsla man känner, att ha en insikt om sig själv och sina känslor. Det är
viktigt att kunna acceptera negativa känslor lika mycket som man accepterar sina
positiva känslor. Det gäller att inte se de negativa känslorna som slöseri med tid
och kraft, utan istället uppmärksamma varför de uppkommer. (Gottman, 1998).

En viktig sak är att vi måste tillåta oss själva att uppleva våra känslor till 100
procent. Vi måste lära oss att använda dem fullt ut, vilket vi rent fysiskt är skapta
för. Gör man det så kan man hela tiden få en intelligens som fortsätter att växa
(Segal, 1999).

En bra modell som kan användas i skolan, då eleverna behöver kontrollera sina
känslor, är den så kallade ”stoppljusmodellen”. Metoden innebär att det någonstans
i klassrummet finns en modell av ett stoppljus uppsatt, med röd, gul och grön gubbe
på. Den kan användas då en elev, eller lärare, blir upprörd eller stöter på problem.
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Vid rött ljus ska eleven stanna upp och försöka lugna ner sig samt fundera på vad
som har hänt. Vid gult ljus talar eleven om vad problemet är, hon eller han sätter
ord på sina känslor, och försöker hitta en lösning på problemet. Vid det gröna
ljuset är det dags att köra, det vill säga den eller de lösningar eleven funderat ut
testas. Modellen kan även användas utanför skolans väggar och det är bra om även
föräldrarna är införstådda med hur modellen går till (Kimber, 1999).

3.2.2. SJÄLVKÄNNEDOM

En person som har självkännedom kan sätta ord på sina känslor och sedan använda
dem för att ta olika beslut som gynnar hans/hennes eget bästa. Den som har denna
förmåga kan styra sina känslor. Det handlar även om att kunna bedöma sin egen
kapacitet och förmåga, samt att utnyttja sitt självförtroende på bästa sätt. God
självkännedom är grunden för all vidare utveckling för den känslomässiga
intelligensen. För att öka effekten av sin känslomässiga intelligens är det bra att
kunna kommunicera, handskas med människor och kunna ge bra och goda råd. Det
handlar också om att lära sig att lyssna på sitt inre, genom sina känslor, tolkningar,
intentioner och sina tankar. En person som kan detta har en god självkännedom
(Weisinger, 1998).

Som lärare och förälder är det viktigt att vara lyhörd gentemot barnen. Det gäller
att ta barns känslor på allvar. Om detta görs hjälper vi barnen till ett starkare
och bättre självförtroende. Det ska finnas gränser för barnens handlingar, men
inte för deras önskningar och känslor. De ska hela tiden ha en chans att få visa sina
känslor (Gottman, 1998).

Något som vi alla behöver tänka på, inte bara som lärare och förälder, utan i alla
relationer, är att använda sig av jag-budskap istället för du-budskap och att
samtidigt blanda in våra känslor. Här följer ett exempel på dessa budskap:

- Jag blir ledsen när du inte respekterar mig när jag pratar.

- Du ska hålla tyst när jag pratar!
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En väsentlig del i detta är att handlingen kritiseras istället för personen i fråga
(Weisinger, 1998).

Den svåraste uppgiften då det handlar om självkännedom är att kunna acceptera
sig själv precis som man är, att erkänna, ta vara på och utveckla de möjligheter som
vi bär inom oss. Det handlar inte om att försöka bli någon annan utan att bli mer av
sig själv (Lagercrantz, 1999).

Vi måste lära våra elever att tro på sig själva och att de ska våga stå för det de
säger och gör. De ska också dra nytta av de erfarenheter de upplevt och kunna
reflektera över dem. I Sverige spelar man efter konceptet; Du ska inte tro att du
är nå´t! Detta ingår i Jantelagen och visar en negativ bild av hur vi ser på oss
själva. Eleverna borde istället arbeta utifrån den omvända Jantelagen, som kallas
Jäntelagen. Genom att följa denna lär sig eleverna att vara stolta över vad de kan
och gör, att våga stå på sig. Den hjälper dem till att få ett bättre självförtroende,
vilket är en del i arbetet med självkännedom (Zimsen, 1992).

1. ”Du ska tro att du är något.
2.  Du ska tro att du är lika god som alla andra
       och alla andra är lika goda som du.
3.  Du ska tro att du är lika klok som alla andra,
       ibland klokare.
4.  Du ska tro att du är lika bra som andra. Om du
       gör ditt bästa kan du uppskatta dem som gör bättre.
5.  Ibland vet du det mer än andra.
6.  Du är enastående, precis som alla andra.
7.  Du duger till mycket.
8.  Skratta åt dig själv och världen ibland.
9.  Du ska tro att många bryr sig om dig.
10.  Du ska tro att du kan lära andra en hel del och lära av dem.”

 (Zimsen, 1992, s.50)

3.2.3. MOTIVATION

För att nå våra mål är det viktigt att kunna ta vara på sina känslor. En elev måste
lära sig att ta ansvar genom att ta egna initiativ. Det ska finnas en lust till att
vilja förbättra sig. Goleman pratar om att kunna uppskjuta sin



15

behovstillfredsställelse genom att behärska sina impulser. Denna del är väldigt
viktig om man vill kunna förbättra sitt EQ.

Motivation, till exempel när det gäller i skolan, innebär att eleven kan påbörja en
uppgift, fortsätta med den och fullfölja den. För att kunna nå ett mål måste eleven
klara av alla hinder på vägen som till exempel frustration och motgång. Detta
gäller även motivation. Det finns olika resurser att ta hjälp av för att hitta den
rätta motivationen. Dessa resurser kan vara vänner, kollegor, familj, du själv och
miljön runt omkring dig. En av resurspersonernas viktigaste uppgift kan vara att
hjälpa till att vända motgång till medgång. Huvuduppgiften som lärare är att ge
uppmuntran och att på olika sätt stärka självförtroendet (Kimber, 1999).

Som lärare är det viktigt att uppmuntra eleverna att sätta upp sina egna mål och
planera sin egen framtid. Vet eleverna vad de vill uppnå, då fokuserar de sin väg
och blir mer motiverade. Demokrati är också en viktig del då det handlar om
motivation. Låter man eleverna vara med och bestämma olika beslut känner de sig
delaktiga och deras motivation ökar (Vos & Dryden, 1994).

Motivation bygger på att kunna belöna och motivera sig själv och kunna stå ut med
att delar av belöningen kommer senare. Elever bör kunna lära sig att ha uthållighet
så att de klarar av att jobba med uppgifter som är tråkiga, och kunna ta
motgångar. Inre harmoni är viktigt då det gäller arbetet med motivationen och att
hitta en inre tillfredsställelse i det eleverna gör (Kimber, 1999).

”Motivation handlar om hur känslor, tankar och
förnuft flätas ihop och ger färg och glöd åt de
handlingar vi utför.”

(Imsen, 1992, s.51)

3.2.4. EMPATI

”Om du rör vid mig ömt och mjukt,
om du ser på mig och ler mot mig,
om du lyssnar till mig någon gång
innan du själv talar,
kommer jag att växa, verkligen”

(Wassberg, 1993, s.3)
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Detta citat tycker vi talar mycket för sig självt vad gäller empati. Empati eller
medkänsla innebär en förmåga att kunna sätta sig in i hur andra människor känner
och tänker, att kunna vägleda och trösta, vilket också innefattar själva ordet.
Ordet empati härstammar från det grekiska ordet empatheia; häftig sinnesrörelse,
passion (Lagercrantz, 1999).

Alla är vi olika och detta innefattar även hur vi känner och hur vi hanterar våra
känslor. Det är viktigt att vara medveten om att vi alla känner och tänker olika och
att vi försöker acceptera detta. Konsten att lyssna är också en viktig del som hör
till ämnet empati och som fler människor skulle behöva ta sig tid till. Empati är en
nödvändig, naturlig och viktig ingrediens i allt mänskligt samliv, en komplex
kapacitet. Empatin är helt enkelt en grundsten för all mänsklig samvaro
(Sylvander, 1992).

När det gäller att läsa av en person är det viktigt att kunna tolka hela personen,
att kunna läsa mellan raderna, att kommunicera med det icke verbala språket såsom
kroppsspråk och mimspel, men även med det verbala språket. Det är bland annat
viktigt att tänka på pauser och tonfall (Lagercrantz, 1999).

Som lärare behöver vi tänka på att försöka sätta oss in i barnets situation. Det är
en fördel att kunna känna vad barnet känner (Gottman, 1998).

Grunden till all empati är trygghet och omvårdnad, vilket det lilla barnet behöver
lära sig och som vi lärare måste bygga vår undervisning på. Eftersom lärare
ideligen arbetar med människor är det en stor fördel att det finns en välutvecklad
empati. I denna del av EQ´n finns det inga kurser att gå, men empati kan läras och
tränas in.
Kamrater har en stor betydelse i utvecklingen av empati. De barn som har
kamrater har en större självaktning än de som saknar kamrater. Detta för att de
utvecklar respekt, solidaritet och samarbete.

”Empatin utvecklas bäst med den pedagogik som inte
ser eleven som en tom burk som skall fyllas med
värdefull kunskap, utan som utgår från att den
studerande är en tänkande och kännande individ
med unika egna kunskaper och erfarenheter som
skall integreras med det nya stoffet.”

(Sylvander, 1992, s.21)
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3.2.5. SOCIAL KOMPETENS

Detta område inom EQ handlar om att kunna hantera sina känslor gentemot andra
människor i olika relationer. Det handlar även om att kunna anpassa sig till olika
sociala miljöer, samt att reflektera över situationer som uppkommer.
Hanteringen av känslorna och andra verktyg behövs, för att klara av att lösa
problem och konflikter samt för att kunna samarbeta. Därför är det viktigt att vi
på ett bra sätt lär våra elever att lösa konflikter som uppstår.
Bakom alla relationer ligger en bra kommunikation. Vid kommunikation skapas
kontakter och kontakterna i sin tur skapar relationer.  Det gäller att hela tiden
sträva efter att få ut något positivt ur varje relation och att kommunicera på så
sätt att alla parter får ut mesta möjliga information (Weisinger, 1998).

Har vår uppfostran någon betydelse för om vi blir emotionellt intelligenta eller
inte? Den uppfostran vi får spelar en mycket betydelsefull roll, men eftersom den
emotionella intelligensen kan läras in hela livet är det hela tiden möjligt att
förbättra den. Det är viktigt att poängtera att de som har den emotionella
intelligensen med i sin uppfostran har en ovärderlig grund att stå på. De ligger
steget före då det gäller att använda sig av sin EQ, att kunna hantera sina känslor
på ett bra sätt. Vissa människor kan ändå var mer tränade till att värdera
intellektet före känslorna. De låter känslorna nedvärderas och lär sig att vara
intelligenta, men inte emotionella (Segal, 1999).

Människorna som lever i dagens samhälle, och då framförallt barnen, har ändrat sig
mycket om man jämför med hur samhället och barnen var för några år sedan.
Tendenser som kan ses hos dagens barn är att de är mer labila, retliga, olydiga,
deprimerade, isolerade och mer impulsiva än förut. Bakgrunden till detta är de
stora sociala förändringar som hänt. Dessa sociala förändringar, som till exempel
den ändrade familjestrukturen med en splittrad kärnfamilj och där föräldrarna
har mindre tid för sina barn, gör att barn idag saknar en stor och viktig del i sitt
liv. Denna otroligt viktiga del är den sociala delen. Barnen får en understimulerad
social kompetens. Undersökningar har visat att barn till föräldrar som är
emotionellt goda ledare har ett bättre utgångsläge vad gäller den emotionella
intelligensen och till detta hör också den sociala biten (Gottman, 1998).

Till den sociala kompetensen hör också att kunna hantera konflikter, vilket vi läst
om i åtskilliga böcker. Man kan här dra paralleller mellan att hantera känslor och
att hantera konflikter. Det går varken att undertrycka känslor eller konflikter
som uppstår. Görs detta är det lätt att de senare kommer upp men då i en
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starkare form och att de då blir jobbigare att ta itu med. Barn måste lära sig att
se sin egen roll i en konflikt och hitta motivationen att vilja lösa konflikten.

Att känna att man duger och är accepterad i relationerna till omvärlden är varje
individs strävan. För att nå dit krävs att vi själva accepterar skillnaden mellan
människor, att vi respekterar andras mål och värderingar. Det är viktigt att vara
medveten om värderingar och normer bland de människor och i den miljö vi
befinner oss i (Kimber, 1999).

3.2.6. EQ ELLER IQ?

Vad är viktigast IQ eller EQ? IQ är vår intelligenta kvot, intelligensen, medan EQ
är vår känslomässiga intelligens. Kan dessa egentligen ställas mot varandra eller
ska de kanske gå hand i hand? Vi kan inte vara utan varken IQ eller EQ, utan det
krävs en etik bakom. Dessa är komplementära, det vill säga vi behöver båda två;
hjärtat och hjärnan måste samverka! Olikheterna dem emellan är att EQ till
skillnad från IQ kan läras in. Den kan utvecklas livet ut och med tilltagande ålder
(Gottman, 1998). EQ är den faktor som är avgörande när det gäller att lyckas
senare i livet, inte bara i sin yrkesroll utan även i rollen som förälder. Detta har
kommit fram i studier som gjorts på vuxna människors kompetens då det gäller
framgång. Då EQ står för den känslomässiga intelligensen kan man säga att IQ
står för den formella. (Kimber, 1999).

IQ talar om var på måttstocken vi hamnar, beroende på vad vi presterar skriftligt
och genom andras åsikter. Vår EQ gör att vi själva kan bestämma hur våra
måttstockar ska se ut. Med IQ kan du få full poäng på ett prov, men det är ingen
som säger att du kommer att klara dig i livet för det! Vår begåvning står som mest
för 20% av alla de faktorer som bidrar till framgång i livet. De andra faktorerna,
såsom EQ, står för de övriga 80%.

EQ:n ser till att våra inre delar vårdas, såsom känslor och reaktioner. Emotionellt
intelligenta människor vet vad de själva anser vara viktigt och även vad som är
viktigt för andra. Dessa människor kan klara av motgångar och snedsteg i livet.
Vårt IQ hjälper oss att se vad som behöver göras, men den driver oss inte till
handling. Det gör däremot vårt EQ. Det spelar egentligen ingen som helst roll hur
smarta vi är, om vi sedan inte är medvetna om våra egna känslor. Kan vi inte sätta
ord på våra känslor och förstå vad vi känner och sedan handla utifrån dem, kan vi
inte tänka oss in i hur andra känner. Vi klarar inte att leva livet fullt ut! Det
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forskarna ännu inte har kommit fram till är om känslorna har någon form av
intelligens och huruvida intelligensen påverkar känslorna (Segal, 1999).

”…det är människor som har hög IQ plus EQ
som blir ”stjärnor” inom sina områden.
Naturligtvis kan man göra karriär utan speciellt
hög emotionell intelligens – men man blir ingen stjärna!”

(Kimber, 1999, s.8)

IQ och EQ hör verkligen ihop, annars blir vi alla ”huvudfotingar”. Huvudfotingar
är varelser som avskärmar sig från sina känslor, de tänker istället för att känna.
De saknar förmågan att koppla ihop signalerna från olika kroppsupplevelser med
känslor. Det är i kroppen känslorna finns, men vi kan för den skull inte koppla
ifrån våra tankar (Lagercrantz, 1999)
Dessa varelser kan liknas vid alexitymiker, som är ordet för personer som inte har
en aning om vad de själva känner. De saknar även förmågan att tolka och förstå
andras känslor. De kan kallas känslomässigt tondöva (Goleman, 1997).

3.2.7. GRANSKNING AV LPO-94

Själva begreppet EQ finns inte med i läroplanen, men delar av dess innebörd.
I Lpo-94 talas det om att främja elevernas harmoniska utveckling, samt att
eleverna ska ha förståelse för andra människor. Det är viktigt att ha vetskap om
att människor kan tycka olika vid olika situationer.
Eleverna och föräldrarna ska vara medvetna om vilka krav skolan ställer på dem
för att alla i skolan bör sträva mot samma mål.
Lpo-94 tar även upp att det är viktigt att eleverna ska få prova att uttrycka olika
känslor och att få känna på olika stämningar.

”Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en
 möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos
alla som arbetar där.”

(Lpo-94, 1993/1994, s.4)
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Barnens sociala förmåga tränas i skolan genom att möta olika kulturer och
människor. De får en bra grund att stå på.

”Skolan ska sträva efter att varje elev tar avstånd från
att människor utsätts för förtryck och kränkande
behandling samt medverkar till att bistå andra människor.”

(Lpo-94, 1993/1994, s.12)

Hemmet och skolan har några gemensamma uppgifter, bland annat att eleverna ska
få en personlig trygghet och en stark självkänsla.
Enligt Lpo-94 är skolans uppgift att få eleverna att förstå och leva sig in i andra
människor. Det handlar om att kunna läsa av hur en människa mår och känner sig.

4. METOD/GENOMFÖRANDE

Vi valde att göra en etnografisk fallstudie i en integrerad skolklass, år 3-5. Detta
för att få en bättre inblick i hur elever mår och fungerar i skolan samt för att se
på vilken emotionell intelligensnivå de befinner sig. Vi ville även se hur vi, med vår
nyfunna kunskap om EQ, skulle kunna hjälpa eleverna att förbättra sin emotionella
intelligens. Vi har lagt in denna del i form av åtgärder med inriktning på EQ.

Vad menas med en etnografisk undersökning?
Etnografi handlar om att beskriva och jämföra olika strukturer. När det handlar
om en undersökning samlar man in material och bearbetar det, genom att analysera
sociala och kulturella strukturer och processer. Undersökningen fokuserar sig på
de faktorer som påverkar utformningen av den etnografiska beskrivningen
(texten).
Varje etnografiskt fältarbete representerar en unik konstellation av personer som
påverkas av yttre omständigheter. Den vetenskapliga etnografiska beskrivningen
kan aldrig presentera hela den objektiva sanningen inom ett speciellt område, utan
bara en del om sanningen. Detta innebär inte att den etnografiska beskrivningen är
bristfällig och måste ogiltigförklaras. Tvärtom betyder det att den fortsatta
utvecklingen av de etnografiska metoderna är lika angelägna att tillhandahålla de
bästa möjliga grunderna för förståelse av undersökningen (Nationalencyklopedin,
1991).
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Hur gick vi tillväga?
Vi gick först ut med en förfrågan till alla föräldrar med ett tillstånd om att få
genomföra denna observation. Föräldrarna fick fylla i en enkät där de svarade på
om vi fick ha med deras barn i observationen eller inte. Merparten av föräldrarna
var positiva till detta, men det fanns även de som var negativt inställda. De elever
vars föräldrar var negativa tog vi inte med i lottningen. Vi gick även ut och
frågade barnen om de tyckte det var positivt att vi studerade dem. Reaktionerna
var positiva och de berördes inte nämnvärt. Namnen i våra fallstudier är
fingerade.
I våra fallstudier gick vi tillväga som så att vi slumpmässigt valde ut två killar och
två tjejer i den klass vi skulle observera, i form av lottning.

Innan huvudobservationen gjorde vi en förundersökning för att se om vår metod
fungerade. Denna förundersökning gick ut på att observera två elever på en dag.
Detta för att se om vår metod med att skriva ner allt vad eleven sa och gjorde
fungerade. Vi tyckte att vår metod fungerade bra och vi valde därför att följa den
i våra vidare observationer.
Observationerna pågick under tre veckor då en till två elever observerades per
dag. Eftersom en av oss var klassföreståndare i denna klass, föll det sig naturligt
att hon undervisade, medan den andre av oss satt längst bak i klassrummet och
observerade eleverna.
En del i arbetet var att klassföreståndaren gav sin uppfattning om dessa elever,
innan själva observationen började. Klassföreståndarens reflektioner om eleverna
är inflätade i fallstudierna. Vi ville göra detta för att se om vi uppfattade
eleverna på samma sätt, samt för att kunna få en bättre diskussion vid
observationernas slut.

Under observationerna skrev observatören ner precis allt som eleverna gjorde och
sa för att kunna analysera deras beteende i olika situationer samt att få en
heltäckande bild av eleverna. Detta underlättade då observatören har
perceptionsförmågan att kunna lyssna och skriva samtidigt.
Vi har valt att skriva en sammanställning av observationerna på var och en av
eleverna. Utifrån vårt (observatörens och lärarens) diskussionsunderlag har vi
sedan gjort reflekterande åtgärder, vilka ligger i vår resultatdel.

Vi har även valt att göra en kvalitativ enkätstudie på en skola i Östergötland, där
EQ ingår i undervisningen. Vi ville göra detta för att se hur man kan arbeta med
EQ och hur EQ kan bli en naturlig del i undervisningen. Enkäten, som bestod av
frågor om EQ och dess undervisning, delades ut till tio pedagoger varav fem
svarade. Svaren har vi sammanställt i vår resultatdel.
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Personerna för vår kvalitativa undersökning var väldigt tillmötesgående och villiga
att hjälpa oss vidare i vårt arbete.

4.1. FALLSTUDIER

4.1.1 CECILIA

Cecilia är en liten och späd 10-åring som har en negativ inställning till skolan,
vilket visas genom att hon tycker att allt i skolan är tråkigt. Hon är ofta
bekymrad och ängslig men är inte rädd för att prata om detta med de vuxna hon
har förtroende för. När hon gör detta så pratar hon väldigt tyst och med en svag
och tunn röst som är mycket svår att höra. De saker hon oroar sig för kan handla
om vad som helst och kan för utomstående verka banala, men för henne är de en
stor tyngd som hänger över henne. Oftast handlar det om saker som rör familjen.

Hon har stort behov av att prata av sig och vid de få tillfällen då detta ej kan
genomföras går hon in i sig själv och har svårt att koncentrera sig på det som
egentligen ska göras. Cecilia har en nära vän i klassen som hon ofta jobbar
tillsammans med och som hon även umgås med på fritiden. Hon är en svag elev som
har det svårt i alla ämnen.

Cecilia kan lätt hamna i situationer då det låser sig totalt för henne och man kan se
att hon har tankarna långt borta från skolans värld. Detta kan uppkomma då hon
till exempel blir förhörd på saker som hon i vanliga fall behärskar. Sättet hon
visar detta på är att hon faller bort ett ögonblick från omgivningen, och sedan
svarar helt fel på den uppgift man har frågat henne om. Hon är en tjej som är i
stort behov av omtanke, förståelse och stöd, och som söker kontakt med läraren
eller assistenten hela tiden.

4.1.2. DANIEL

Daniel är 10 år och är en glad och sprallig kille, men med en rätt osäker attityd.
Kompisar har en väldigt stor betydelse för honom. Tidigare drogs han till de lite
tuffare och häftigare killarna; klassens ”orosmoment”, vilket påverkade honom
negativt både i skolarbetet och i hans beteende. Hans nuvarande kompisar är
trygga i sig själva och detta smittar av sig på Daniel som blir lugnare och som
därmed har släppt den kaxiga attityden. Han får mer gjort på lektionerna tack
vare att han arbetar med en kille som är duktig och ambitiös. Man kan riktigt se
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att han ser upp till den här killen, för det han gör, det vill även Daniel göra. Hans
nyvunna fritidsintresse har även gjort att hans självförtroende har stärkts.
Han är i stort behov av uppmärksamhet och ömhet vilket tydligt märks av hans sätt
att vilja berätta och visa saker.

Daniel är svag i de flesta ämnen, men nu finns viljan och ambitionen av att lära sig
mer. Han är en kille som har empati, vilket visas genom att han bryr sig om andra i
klassen. Daniel kommer med egna uppslag till saker han skulle vilja arbeta med.
Detta visar att han har en vilja att lära sig samtidigt som han kanske vill visa sina
kamrater att han faktiskt kan.

Han uppfattar ibland kamraternas berättelser som skryt fastän de egentligen är
sanna. Hans reaktion kan tyda på att han i själva verket är avundsjuk på dem.
Daniel visar gärna upp sina saker han gjort färdigt för någon vuxen. Han vill ha
bekräftelse på att det han gjort är bra, och han är noggrann med att det ska vara
rätt.

4.1.3. MALIN

Malin är en framåt och ordningsam 10-åring men med en ganska ”syrlig” attityd,
inte bara mot lärare utan även mot kamraterna i klassen. Hon har ett starkt ego
vilket kan vara både positivt och negativt. I skolan blir det dock svårigheter och
problem just på grund av detta, eftersom hon har svårt för att lyssna och ta till
sig vad andra har att säga. Detta syns även tydligt i situationer då eleverna ska
samarbeta och då läraren sätter lite krav på henne. Blir det inte som hon har tänkt
sig sätter hon sig på tvären och visar tydligt sitt missnöje med hjälp av
kroppsspråket, och då oftast i form av miner. Detta har en negativ inverkan på
kamraterna.

Hon har vänner i klassen, men har lätt för att göra sig ovän med dem på grund av
sin attityd. Malin vill ha uppmärksamhet av sina kompisar på det hon säger och gör.
Hon verkar väldigt noga med att kontrollera vad de tycker och tänker om henne. I
de flesta fall är hon en säker person, men i dessa sammanhang är hon svag och
sårbar och vill få bekräftelse på att hon duger. Vid en av observationens tre
veckor var Malins kompisar sjuka och då behövde hon inte anstränga sig för att
behaga dem, utan kunde koncentrera sig på sig själv. Den veckan var hon en lugnare
och mer harmonisk person.
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Malin är klassens ordningstjej och håller väldig koll på alla andra. För henne är
rättvisa väldigt viktigt, hon vill att regler som finns ska följas. Malin är en väldigt
duktig och noggrann elev.

Hon har empati då det handlar om att hjälpa andra, men saknar den i många andra
sammanhang vilka vi nämnt tidigare. Malin har svårigheter med att koncentrera sig
på det hon ska göra, eftersom hon måste ha koll på vad de andra i klassen gör. När
hon väl har kommit i gång med det hon ska göra har hon svårt att sluta när
lektionen är slut. Detta kan bero på att hon är så koncentrerad och inne i det hon
gör att hon inte vill sluta.

4.1.4. JONAS

Jonas är en 10-åring som är ambitiös, noggrann och ganska säker i sitt sätt att
vara, men ger ett allmängiltigt intryck som person. Han är duktig i alla ämnen och
är mycket medveten om sin kapacitet. Han vet mycket väl vad som är rätt och fel
och följer detta, men kommenterar ofta det som sägs av lärare för att se vilka
kamrater han får respons från. Jonas umgås med äldre kompisar både i skolan och
på fritiden.

Han är lite av en funderare och en observerare och han studerar ofta vad som
händer överallt i klassrummet, men han gör ingen notis av det. Trots detta vill han
gärna sitta i ett enskilt rum och arbeta så att han kan få lugn och ro.
Jonas är en lugn och trygg elev.

Han hjälper gärna sina kamrater om de ber om hjälp, även de elever som är riktigt
stökiga och svaga. Detta visar att han har empati. Rättvisa är något som är viktigt
för Jonas och han är noggrann med att poängtera detta. Ibland tror han sig veta
mer än andra och han ser även på sig själv som mer mogen än de andra.

Hans beteende växlar ofta mellan att vara positivt och negativt. Det positiva är
den ambitiösa delen, medan den negativa delen är då han visar den obstinata sidan.
Jonas vill ofta berätta om saker han varit med om, men det är inte med någon
större glädje och inlevelse han gör det.

Han arbetar med en kompis som ligger på ungefär samma nivå som honom, vilket gör
att de kompletterar varandra bra. Det är inte ofta han behöver någon hjälp,
eftersom de tar hjälp av varandra.
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5. RESULTAT

I den här delen har vi sammanställt svaren av vår kvalitativa enkätstudie. Vi har
valt att skriva svaren i en sammanhängande text där alla svaren finns
representerade. Detta gjorde vi på grund av att det var flera pedagoger som hade
likartade svar.

Fråga 1: När började ni med EQ-arbetet i skolan?

EQ-utbildning för lärare startade höstterminen 1998, men det var först under
vårterminen 1999 som de började med EQ på schemat.

Fråga 2: Varför började ni med EQ?

Skolan har alltid arbetat med social kompetens men då de upptäckte att det fanns
brister i det sociala hos barnen, var det ett naturligt steg att börja med EQ.
Lärarna tyckte även att det var ett ämne som ”låg i tiden” och rektorn på skolan
var väldigt positivt inställd. Lärarna anser att EQ är en nödvändighet för barnen,
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då det hjälper dem att fungera i grupp och då de lär sig att förstå sig själva och
andra. De tycker att de får en positivare och lugnare stämning i gruppen.

Fråga 3: Hur arbetar ni med EQ? Ge exempel.

Lärarna följer en pärm skriven av Bodil Wennberg. De för in EQ-arbetet genom
övningar, lekar, diskussioner med stöd och utgångspunkt i EQ-pärmen.

Fråga 4: Varför ska man arbeta med EQ tycker du?

Social kompetens är något som lärarna tycker är viktigt. De anser att det är
viktigt att kunna sätta ord på sina känslor och att barnen lär sig hantera dem
bättre. EQ används även för att barnen ska må bra, fungera i grupp och kunna
känna empati samt att det ger grundläggande sociala färdigheter som alla behöver.

Fråga 5: Vad är skillnaden mellan att jobba med EQ och att inte göra det?

Skillnaden är att eleverna blir mer medvetna om sig själva och andra, och att
lärarna arbetar på ett mer medvetet sätt och mot ett gemensamt mål. Utan EQ är
det svårt att få en positiv grupp. När man uttalat satsar på EQ fokuserar man på
hur gruppen och det enskilda barnet fungerar. Några tycker att social kompetens
är något som hela tiden genomsyrar undervisningen.

Fråga 6: Finns det både positiva och negativa sidor med EQ-arbetet?

De flesta lärarna tycker att det enbart är positivt att arbeta med EQ, för att
barnen tycker att det är kul, gruppen utvecklas samt att barnen vet hur problemen
som uppstår ska hanteras. Något negativt skulle i så fall vara risken att fastna vid
övningarna i pärmen och inte själv utveckla EQ-arbetet.

Fråga 7: Vad har ni lärt er genom att arbeta med EQ?

Vi och våra elever har lärt oss att sätta ord på våra känslor och lyssna på
varandra. Det är nu också lättare att diskutera elev-lärare, elev-elev och lärare-
lärare. Med ett bra material underlättas arbetet enormt.

Fråga 8: Tycker ni att fler borde arbeta med EQ? I så fall varför?

Ja, eftersom det är viktigt för allt skolarbete och för att det är kul och
utvecklande. EQ-arbetet gör att eleverna lär sig hantera olika känslor och kan
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även användas till att förebygga mobbning. EQ lär tysta barn att med rätt ord
uttrycka hur de känner sig.

Fråga 9: Vad tycker era elever om EQ?

Den övervägande delen av eleverna tycker det är roligt med EQ på schemat.

Fråga 10: Har ni sett någon förbättring hos era elever? Vilka?

Eleverna har fått bättre impulskontroll. De har blivit mycket mer medvetna om att
det till exempel finns känslor och vad de innebär. Deras konflikthantering har
förbättrats och de är trevligare mot varandra än tidigare.

Fråga 11: Hur ofta har ni EQ på schemat?

Schemalagt ligger EQ en gång per vecka, men egentligen genomsyrar EQ allt vi gör
som till exempel samling, massage och olika samarbetsuppgifter.

Fråga 12: Vad anser du att EQ är för något?

EQ är självkännedom, känslomässig utveckling, socialt utvecklande och emotionell
intelligens.

Fråga 13: Vilken kontakt har ni med föräldrarna när det gäller EQ-
arbetet?

Föräldrarna får information om EQ-arbetet på föräldramöten.

Fråga 14: Vilka reaktioner har ni fått från föräldrarna?

Vi har enbart fått positiva föräldrareaktioner angående EQ-arbetet.

Fråga 15: Vilket material använder ni då ni arbetar med EQ?

Vi använder först och främst EQ-pärmen av Bodil Wennberg men även annan
litteratur som till exempel ”Gruppen som grogrund”. Andra former vi använder oss
av är massagesagor, lekar och till viss del skönlitteratur.
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Fråga 16: Fick ni någon fortbildning innan ni började med EQ?

Innan arbetet med EQ startade fick vi två heldagar med Bodil Wennberg, där
föreläsning, teori och praktik ingick i utbildningen. Agneta Lagercrantz var och
föreläste för oss. Vi fick handledning av vår kurator. Även studiebesök hörde till
utbildningen.

5.1. ÅTGÄRDER PÅ FALLSTUDIER

Fallstudierna är grundade på klassföreståndarens reflektioner över eleverna och
på observatörens observationer samt all läst litteratur om EQ.

5.1.1. CECILIA

I första hand handlar Cecilias  problem om att lära sig hantera det hon känner.
Hon måste hitta grunden till sin oro, vilket gör att hon slipper koncentrera sig på
den och istället försöka hitta motivationen till skolarbetet. Hon borde lära sig att
motivera sig själv. Det bör finnas en strävan hos henne att vilja nå ett mål.

Genom att sätta namn på sina känslor lär hon sig att uppmärksamma de känslor som
uppkommer. Vet hon inte vad hon känner kan detta vara ett hinder i hennes lärande.
Till detta hör också att hon måste träna på att hantera sina känslor.
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Cecilia behöver en mer optimistisk inställning till skolan, eftersom hon ser det
mesta i svart. Som lärare är det viktigt att uppmärksamma henne på att det
faktiskt finns saker i skolan som är roliga. Lärarens uppgift är att göra henne
medveten om detta.

Eftersom Cecilia har ett svagt självförtroende är det viktigt att hjälpa henne att
stärka det. Ett sätt är att ge henne uppgifter som hon vet att hon klarar av och
som inte är allt för stora. Hon måste kunna ha full koncentration hela tiden.
Till ett ökat självförtroende hör att kunna hantera sina relationer till andra.
Träning i social kompetens är något som kan minska Cecilias ångest. Hon behöver
även öva upp sin verbala kommunikation med andra, för att våga prata mer och med
en högre röst.

Cecilias svaga inställning till sig själv måste ändras. Hon måste skapa en mer positiv
inställning till sig själv och till andra.

5.1.2. DANIEL

Den primära uppgiften för Daniel är att stärka sin självkänsla eftersom han har
svårt att veta var han står. Han behöver hitta sin identitet. Hans osäkerhet, som
visar sig i att han inte riktigt vågar tro på och stå för det han gör, leder till att
hans självförtroende dalar.

Han behöver uppmärksamhet från både vuxna och kamrater i omgivningen, eftersom
han har ett stort behov av kontakt. Genom att ta sig tid till att lyssna och
diskutera med honom känner han sig uppskattad. Som lärare hjälper vi honom bäst
genom att berömma honom och tala om för honom att det han gör faktiskt är bra
och att det duger.

Motivation och empati är kompetenser som Daniel besitter, men han saknar
däremot självkännedom i form av att han inte har en realistisk bedömning av sin
egen förmåga, vilket han behöver öva på.

5.1.3. MALIN

En viktig del som Malin behöver arbeta mer med är den sociala kompetensen,
samspelet med andra. Hon behöver även lära sig att samarbete innebär ett givande
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och tagande. Detta kan tränas upp genom att använda drama i undervisningen,
övningar som har med samarbete att göra.

Vissa delar inom empatin har Malin svårt för. Hon måste lära sig att det finns
andra viljor än bara hennes egen runt omkring. Att lyssna hör även till saker som
hon bör tänka på. Som lärare måste man kontinuerligt poängtera det för henne, så
att hon blir uppmärksam på sitt beteende.

Malin måste försöka koncentrera sig mer på sig själv och fokusera sig på sina egna
uppgifter. Hon är van att pejla av omgivningen och lägger sig på omgivningens nivå
för att slippa släppa fram sina egna känslor. Hon behöver uppmärksamma sina egna
känslor och våga släppa fram dem och stå för dem.
Vi som lärare kan säga att Malin duger som hon är.

5.1.4. JONAS

När det handlar om en duktig elev som Jonas så handlar det mest om att få upp
ögonen på läraren, eftersom det som lärare är lätt att glömma bort dessa elever då
de oftast klarar sig själva.

Det är lika viktigt att berömma dessa elever som att ge beröm till de svaga, att
uppmärksamma elevens prestationer. Det handlar bara om att välja ett annat
tillvägagångssätt. De behöver ”pushas” på för att de ska få bekräftelse på att det
de gör är bra.

Då Jonas oftast har alla rätt på sina läxor och prov är det som lärare lätt att
glömma bort att berömma och uppmuntra till fortsatta prestationer. I Jonas fall
gäller det att ge honom en större morot att bita i. Han behöver fler och lite
svårare utmaningar.

Något han behöver tänka på är att våga visa sina känslor. Han behöver komma bort
från sin likgiltiga attityd samt att ändra sin vuxna fasad som han tror sig ha.

Till Jonas positiva sidor hör förmågan att kunna motivera sig själv och andra och
han har också lätt för att samarbeta.
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6. DISKUSSION

Vad visste vi egentligen om EQ innan vi började skriva vårt examensarbete om
detta ämne?

Det vi visste var vad själva begreppet EQ betydde, nämligen emotionell quality,
emotionell intelligens. Sedan att det är ett ämne som ”är på tapeten” just nu bidrog
till att vårt intresse och nyfikenhet för EQ väcktes. Vi skulle kunna säga att vi
började från grunden vad gäller EQ, eftersom vi inte visste någonting om dess
innebörd, mer än att det handlar om känslor. Vi trodde att det skulle bli svårt att
hitta tillräckligt med litteratur som handlar om själva begreppet EQ. När vi väl
började leta upptäckte vi att det fanns en hel del användbar litteratur för oss att
fördjupa oss i.

Vi har under arbetets gång insett att det inte bara är fördelar med att vara två
vid skrivandet av examensarbetet. Det har varit bra vid diskussioner och för att
kunna bolla idéer med varandra. Ett stort hinder som har komplicerat arbetet är
att en av oss har arbetat heltid som lärare, medan den andra endast har haft ett
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tillfälle i veckan inplanerat. Det har varit svårt att få det att gå ihop. Detta var i
och för sig något som vi var medvetna om redan från start, men det blev mycket
jobbigare än vad vi hade tänkt oss.

I arbetet förekommer inga bilder. Vi har kommit fram till att det inte behövs,
eftersom texterna talar mycket för sig själva.

I Lpo-94 finns inte själva begreppet EQ med, men det finns vissa delar i den som
vi kan tyda till EQ-delen. Detta tror vi kan bero på att det är ett relativt nytt
begrepp. Varför lägger man inte större vikt på dessa frågor? Vi tycker detta är
ett viktigt ämne som borde förekomma mer i skolorna. Vår uppfattning angående
Lpo-94 är att det borde finnas mer påtagligt om EQ i vår läroplan, eftersom detta
är ett stort och viktigt ämne i dagens läge.

Inom idrotten kan man finna delar som kan kopplas till EQ.
Det finns till exempel samarbetsövningar och trygghetsövningar.

Vi har valt att ha en uppläggning där frågorna i vår problemformulering ligger i
centrum, som rubriker. Detta tyckte vi verkade bra eftersom diskussionen får en
klarare och tydligare struktur.

6.1. VAD ÄR EQ?

I alla de böcker vi läst har det funnits bra definitioner om vad EQ är för något.
Det som de alla har gemensamt är att EQ handlar om känslor. Skillnaden är bara
hur de valt att dela in de områden som hör till EQ, vilket vi tycker kan skapa en
viss förvirring. Den indelning vi valt att utgå från tycker vi är bra på så vis att
den följer ett speciellt mönster, är tydlig och strukturerad.

Det intressanta med EQ är att tankarna redan fanns för många, många år sedan.
Det som är synd är att det tagit så lång tid innan begreppet uppmärksammats och
anammats. Vi har ändå fått den uppfattningen att det är många som fortfarande
inte vet vad EQ-begreppet står för. Hur kommer det sig att många tycker att den
sociala biten är oerhört viktig, men ändå inte satsar på att utveckla den? Vi kan se
att det är på uppgång, till exempel då vi varit på anställningsintervjuer där
diskussioner förts angående den sociala delen i vårt arbete. Vi har märkt att de
lägger stor vikt vid vår sociala kompetens. Det är bra att detta tas upp då vi
tycker att social kompetens är något som alla lärare behöver ha och de lärare som
inte har denna kompetens behöver arbeta med den.
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IQ är ett begrepp som funnits länge och som går att mäta. EQ däremot är nytt och
är svårt att mäta med speciella tester. Ändå är de båda oskiljaktiga, båda två
behövs tillsammans. Vi tycker det som Gottman skriver i sin bok, att EQ kan läras
in till skillnad från IQ, är en viktig del då det handlar om EQ-träning. Det visar
att det finns hopp för de som inte har emotionell intelligens.

Citatet vi hämtat ur Kimbers bok, där hon beskriver människor som blir ”stjärnor”,
är en målande beskrivning av hur en idealisk lärare ska vara. Tänk om alla elever
kunde få ha sådana fantastiska lärare!

Vi anser att man i skolan idag lägger stor vikt vid teoretiska kunskaper istället för
hur eleverna klarar sig socialt. Detta syns även hos vissa föräldrar som ser till sina
barns prestationer i form av kunskap och inte hur de utvecklas socialt.
Varför inte införa ett system där uppförande ligger på schemat? Det faller sig
naturligt för oss att arbeta mycket med elevers beteende och det är här EQ-
undervisningen i skolan kommer in.

Det finns många människor med emotionella brister i vårt samhälle och vi tror att
det är i skolan som grunden måste läggas. Föräldrarna ska givetvis vara de första
som medvetet arbetar med barnens känslor, men i de fall där detta inte görs måste
vi lärare ta det ansvaret. Angående uppfostran tycker vi att flickor får ett
emotionellt försprång gentemot pojkar. Många föräldrar är nog inte medvetna om
detta, men genom att göra dem medvetna kan man förebygga många emotionella
konflikter. Pojkar lär sig att de inte ska gråta utan vara starka och duktiga, medan
flickor får gråta och verkligen visa sina känslor.
Vi tycker att det är fel, och vi vill ta upp och arbeta med det i skolan för att
bryta det traditionella mönstret. Alla föräldrar borde egentligen få ta del av
undersökningen som finns med i Gottmans bok, som visar att barn till föräldrar
med hög emotionell intelligens får en bättre start vad gäller sin egen EQ. Det är
viktigt att föräldrarna ser sin roll i EQ-arbetet med sina barn.

Vi är förvånade över att det i litteraturen inte står mer påtagligt om trygghet för
emotionell intelligens, eftersom vi är av den uppfattningen att trygghet är grunden
till allt lärande. Innan man börjar arbeta med inlärning måste de primära behoven
först tillgodoses. Genom att arbeta med EQ tror vi att eleverna blir mer trygga.

Vi tycker att EQ i grund och botten handlar om att våga öppna sitt hjärta, att
våga lyssna på sina känslor.



34

6.2. HUR KAN MAN ARBETA MED EQ I SKOLAN?

Under arbetets gång upptäckte vi att en av våra klasskamrater från
lärarhögskolan arbetar på en skola där EQ står på schemat. Vi tyckte att det var
ett bra tillfälle att få kontakt med lärare som undervisar om EQ.
Vi bad pedagogerna på skolan svara på en enkät vi skrivit om EQ. Genom
enkätundersökningen skulle vi få svar på de frågor vi hade om hur man kan använda
EQ i skolan. Vi anser att vi fick svar på de frågor vi ställde och att vi kände igen
oss i den litteratur vi läst.

En fråga som kom upp då vi sammanställde svaren från enkätundersökningen, var
hur läraren ser på sin egen EQ-utveckling genom att arbeta med EQ. Det hade
även varit intressant att höra elevernas tankar och åsikter om EQ-undervisningen.
Vi känner att om det funnits mer tid så kunde även detta ha varit en del av vår
undersökning.

En intressant del som kom fram i undersökningen var att lärarna ser EQ i ett
större sammanhang och ett vidare perspektiv än bara som en enskild lektion i
veckan.

En viktig del i arbetet med EQ, tycker vi är att ta sig tid att lyssna på elevernas
känslor och att försöka sätta sig in i hur de känner sig. Detta finner vi belägg för i
Gottmans bok.
Vi vill lära dem att kontrollera sina känslor på ett bra sätt, så att de slipper att ta
till nävarna då de till exempel blir riktigt arga.

Empati är en del av EQ som vi vill att våra elever ska kunna tillämpa naturligt. Har
de denna förmåga att kunna sätta sig in i någon annans situation så underlättar det
då de ska skapa nya relationer. Finns ingen empati  blir man lätt handikappad i
sociala situationer. Till detta hör också att lära sig att kommunicera. Vi håller med
Sylvander om att grundstenen för all mänsklig samvaro är empati.

En bra övning som man kan låta eleverna göra, till exempel i det inledande skedet
av EQ-arbetet, är den ”känslomässiga gubben”. Uppgiften innebär att eleverna ska
sätta ut olika känslor på en ritad gubbe. Känslor eller tillstånd som till exempel
ilska, glädje, förtvivlan och ledsamhet ska placeras på de ställen där känslan
upplevs. Denna övning hjälper eleverna dels att sätta ord på sina känslor och dels
att uppmärksamma dem på var i kroppen de olika känslorna känns. Vi instämmer
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med Gottman då han skriver att det är viktigt att sätta namn på sina känslor och
att hitta känslans ursprung.

Vi är av den uppfattningen att man ska arbeta med alla delar som ingår i begreppet
EQ. Arbetet måste ske kontinuerligt under en längre tid och ett mål bör finnas
med i bilden.

Det handlar om att göra eleverna medvetna om sig själva och lära dem att
reflektera över sitt eget jag, som till exempel vem de är, vad de vill, hur de känner
och hur de mår. Det är vår uppgift att föra in detta i undervisningen. Detta kan
göras genom att ständigt ha en dialog mellan elever och lärare i till exempel en
tankebok/reflektionsbok, samt genom kontinuerliga samtal, vilket vi lärt oss i vår
utbildning och som vi själva valt att anamma. Genom att tänka på detta som lärare
hjälper vi till att stärka elevernas självkänsla.

Ett bra sätt att lära sina elever att hantera sina känslor är att använda
”stoppljusmodellen”, vilken vi nämnt i vår litteraturdel. ”Trafikljusen” är hela tiden
synliga för eleverna. Detta gör att de blir påminda om hur de ska gå tillväga då de
blir arga eller hamnar i konflikter. Det blir svårt att ”smita undan” eftersom alla
vet vad modellen går ut på.

Det Gottman och Weisinger tar upp i sina böcker om handling och känslor är att
respektera vad barnen känner men inte alltid acceptera hur de handlar, tycker vi
är viktigt att tänka på som lärare. Det är ofta lätt att som lärare kritisera
personen istället för handlingen. För att undvika detta är det bra att träna sig på
att använda jag-budskap.

Vi har funderat på en sak angående förarbetet med EQ. Vi tycker det är viktigt
att först ta reda på var varje elev står vad gäller den emotionella kompetensen.
Detta kan göras i form av en "EQ-profil" där hela eleven utvärderas av oss lärare.
Både elevens positiva och negativa sidor skall utvärderas så att det kan finnas en
chans till en förbättring. Vi är införstådda med att det är ett enormt arbete som
ligger bakom detta, men vi tror att vi vinner på det i längden.

Vi tycker att alla skolor borde ha ett EQ-projekt att arbeta efter för att det
förebygger många konflikter och gör att barnen får en bred kompetens.
Vad krävs det för emotionell intelligens av lärarna för att kunna arbeta med EQ i
skolan? Det är en klar fördel om man som lärare är emotionellt kompetent från
början, anser vi. Finns inte den kompetensen går den att läras in till exempel genom
föreläsningar, böcker och bra projektmaterial.
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6.3. PÅ VILKET SÄTT BEHÖVS EQ I SKOLAN?

Vi har bara fått positiva åsikter om EQ genom vårt arbete, vald litteratur och
enkätundersökning. Våra fallstudier visar också att alla elever behöver träna sin
EQ mer eller mindre. Det finns alltid något som kan tränas upp, även om den
emotionella intelligensen är hög. Även en vacker blomma behöver näring för att
fortsätta växa!

Svaren på vår kvalitativa enkätundersökning visar att EQ-arbetet uppskattas av
barnen, vilket är en förutsättning för att få eleverna att utvecklas. Genom att
eleverna tycker det är roligt med EQ så har de en inre motivation till att
fortsätta.

Det var mycket intressant att göra fallstudierna, både som observatör och lärare,
eftersom det är nyttigt att se resultatet. En intressant del i fallstudien skulle vara
att ta reda på hur eleverna ser på sig själva, för att se om det stämmer överens
med vår uppfattning. Detta också för att hjälpa dem till en positivare självbild.

Vi tror att EQ kan hjälpa till och förändra den samhällsbild som finns idag.
Människor idag är så stressade, upptagna och uppslukade av arbete att de inte
hinner med varken familj, vänner eller sig själva. Vi tycker att detta är
skrämmande. Ska denna karusell få fortsätta att accelerera kommer det att sluta
med en samhällskatastrof, tror vi. Vi kan ju inte ens ta hand om det ökade våldet,
de deprimerade människorna och oss själva som det ser ut idag. Det mest
oroväckande tycker vi är att barnen kommer i kläm. Den kärnfamilj som fanns när
vi var små har upplösts och nu har barnen plastmamma, styvpappa, halvbror och
låtsasmormor istället. De flesta barn blir nog osäkra och otrygga av detta
eftersom de inte vet vilken plattform de ska stå på. Vi tror att EQ-arbete i skolan
kan vara en hjälp för många av dessa barn som har splittrade familjeförhållanden.
Dessa barn kan känna sig undanskuffade och kan därmed bli utåtagerande och
stökiga i skolan på grund av hur deras hemförhållanden ser ut.

Vi anser att bakom elevernas beteende i skolan idag ligger elevernas ändrade
fritidsintressen. När vi var små var vi mer utomhus och lekte med kompisar än
dagens barn som allt mer sitter framför TV och dator.
Dagens barn umgås mer med seriernas ”såpaskådisar” än med sin egen familj och
vänner. Barnen identifierar sig med ”såpornas” alla intriger och problem istället
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för att se hur deras egna liv ser ut. De gör ”såpornas” värld till sin egen
verklighet.
Mycket av det som visas på TV och i media idag är elände, våld och missär.
Hur ska vi kunna lära oss känna empati när vi i själva verket avtrubbas av allt vi
ser och hör?

Detta tror vi kan lösas med medveten EQ-träning.
Att medvetet träna sin emotionella intelligens gör att eleverna blir mer självsäkra,
motivationen ökar och tron på sig själva och det de gör blir starkare.
Det medför även att empatin för andra människor växer, genom att de lär sig tolka
sina egna och andras känslor, samt att de klarar sig bättre socialt.

Under vårt arbete har vi funderat över vad vi själva har fått för kunskaper om
EQ i vår utbildning på lärarhögskolan. Vi har kommit fram till att det inte direkt
talas om begreppet EQ men att det finns med vissa delar av dess innehåll. Dessa
delar är bland annat konflikthantering, motivation, självförtroende och samarbete.
Vi tycker att det behövs mer av dessa bitar i utbildningen eftersom de är viktiga i
vårt yrke. En anledning till att EQ inte fanns på vårt schema kan bero på att EQ
är ett så pass nytt begrepp, att det därför inte fanns med, tror vi.

Under arbetets gång har vi fått upp ett intresse som gör att vi blivit mer nyfikna
på EQ och skulle vilja fördjupa oss mer i ämnet.
När vi har skrivit arbetet har det kommit upp några vidare frågeställningar:

v Hur fungerar EQ-arbetet i praktiken?
v Vad skiljer elever åt som har arbetat med EQ och de som inte har gjort det?
v Hur fungerar fortbildning av personal inför ett EQ-projekt?
v Hur kan föräldrar bli mer insatta i sitt barns EQ-arbete i skolan och hur kan

de hjälpa sitt barn med EQ-träning hemma?

Dessa frågor skulle kunna vara nya uppslag för vidare fördjupning.

EQ har varit ett mycket intressant och lärorikt ämne att skriva om. Vi känner att
vi har lärt oss så mycket att vi vill och kommer att använda oss av det i vårt
framtida yrke. Vi har fått upp ögonen då det handlar om våra egna känslor och hur
vi gör i olika situationer. Det är nyttigt att bli medveten om sina egna känslor och
beteenden. Under tiden vi arbetat med EQ har vi blivit mer uppmärksamma på vad
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vi känner och varför vi känner som vi gör. Vi har lärt oss att i största möjliga mån
sätta ord på våra känslor och detta känns bra.

Vi avslutar detta examensarbete med ett citat som vi tycker på ett bra sätt talar
för den emotionella intelligensen.

”Det fina med känslomässig intelligens är att
den kan få näring, utvecklas och växa – det är
alltså inget man föds med.
Den ökar då du lär dig tillämpa de färdigheter
och egenskaper som utgör själva grunden
för känslomässig intelligens”.

(Weisinger, 1998, s.17)
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