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Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger uppfattar och arbetar 

med emotionell intelligens. Som grund har jag med hjälp av en litteraturstudie 

definierat begreppet samt belyst olika författares tankar inom ämnet. Studien 

innehåller en kvalitativ del i form av intervjuer med verksamma pedagoger. 

Resultatet visar att pedagogerna uppfattar att emotionell intelligens har med känslor 

att göra, både sina egna och andras. Det visar också en skillnad i tankesätt hos 

pedagoger för yngre jämfört med äldre barn. Pedagogerna för de yngre barnen ser 

tydligt ett samband mellan lärande och emotionell intelligens. Medan det inte är lika 

självklart för de äldre barnens pedagoger. Slutsatsen är att det finns ett samband 

mellan emotionell intelligens och lärande. Och det är därför något som dagens 

pedagoger behöver arbeta med. 

__________________________________________________________ 

Nyckelord: emotionell intelligens, lärande, känslor 
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1. Inledning 

 

Vid flera tillfällen har massmedia skildrat de problem som idag finns i skolan. Det är 

allt från mobbning och sämre betyg till förstörelse och även mord via skolskjutningar. 

Sann bild eller inte så stämmer den inte med det som står i vår skollag: 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. 

                                                                                   (Skollagen kap 1, paragraf 2) 

Inne på spåret om just harmonisk utveckling är författaren Daniel Goleman med sin 

bok Känslans intelligens (1995) Han beskriver där vikten av välutvecklad emotionell 

intelligens för att må bra och lyckas i livet. Nedanstående citat är taget ur ett 

sammanhang där han pratar om att det många gånger anses vara nördigt att ha 

kontroll på sina känslor. 

Vad kallas en nörd om femton år? Svaret: Chef 
                                                               (Goleman, 1995) 

Jag anser att människors känslor, framförallt barns, är oerhört viktiga. Barns 

trygghet och självkänsla grundar sig i deras känslor och är enligt mig grunden för att 

kunna nå optimalt lärande. Jag likt Goleman (1995) anser också att skolan måste ge 

barnen en känslomässig fostran. Det för att kunna motverka de problem som 

massmedia belyser. Mitt intresse kan samlas under ett begrepp som är just 

emotionell intelligens - EQ. Och så här inför min lärarexamen känner jag att det finns 

kunskap inom det området som jag saknar. 

Goleman (1995) skriver om att själviakttagelse och självinsikt bidrar till förmågan att 

kunna hantera sina känslor på ett bra sätt. Författaren menar att det behövs för att 

inför sig själv och andra kunna uttrycka sig lämpligt. De som kan hantera sina 

känslor återhämtar sig även mycket snabbare från t.ex. irritation och frustration. 

Ovanstående är för mig direkt kopplat till mitt valda yrke som pedagog. Därför har 

jag valt att studera detta område närmare via litteratur, men också att ta del av 

kunskap och åsikter hos redan utbildade och erfarna pedagoger. 

1.1 Syfte 

 

Syftet med min studie är att undersöka hur pedagoger uppfattar och arbetar med 

emotionell intelligens. 

1.2 Forskningsfrågor 

 

 Hur uppfattar pedagoger emotionell intelligens? 
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 Hur uppfattar pedagoger emotionell intelligens relevans för barns 

inlärningsförmåga av skolämnen? 

 Hur tillämpar pedagoger dessa uppfattningar i lärandesituationer? 

2. Litteratur 

 

I den litteraturgenomgång som följer har jag valt att först presentera en definition av 

begreppet EQ, för att sedan belysa dess skillnader i förhållandet till det välkända 

begreppet IQ. 

Jag har sedan valt att presentera de fem områden som skaparen av begreppet EQ 

anser att det innehåller. Jag tar också upp tankar kring emotionell intelligens som 

grund för lärande. Det finns även ett avsnitt gällande pedagogiska modeller och 

emotionell intelligens. 

Slutligen presenterar jag företrädare och motståndare till att göra EQ till en egen del i 

vår läroplan och vad dagens styrdokument redan säger om emotionell intelligens. 

2.1 Definition av EQ - emotionell intelligens 

 

Kimber(2004) skriver att begreppet emotionell intelligens har skapats av Peter 

Salvoy och John D. Mayser, två forskare vid Yale universitet. Både Kimber (2004) 

och Campart (2007) beskriver emotionell intelligens som människans förmåga att 

förstå, uppfatta, använda och kontrollera känslomässiga erfarenheter som 

uppkommer med tänkande och lärande som grund. Kimber (2004) delar upp 

begreppet emotionell intelligens i dess två delar, ordmässigt. Emotionen syftar till 

känslorna och dess olika lägen, medan intelligensen innebär hur den tänkande delen 

av hjärnan fungerar. Bland annat minne och att kunna tänka abstrakt. 

2.2 Emotionell intelligens i fem områden 

 

Goleman (1995) beskriver hur Salvoy, skaparen av uttrycket emotionell intelligens, 

delar upp EQ i fem områden. De beskrivs under kommande fem rubriker. 

2.2.1 Att ha kontakt med sina känslor 

 

Författaren menar att grunden för emotionell utveckling är själviakttagelse, att kunna 

inse vilken känsla man har då man känner den. De som har kontakt med sina känslor 

kan lättare styra sitt liv bättre och på så sätt fatta sunda beslut. 

2.2.2 Att kunna hantera känslor 

 

Själviakttagelse och självinsikt bidrar till förmågan att kunna hantera sina känslor på 

ett bra sätt. Författaren menar att det behövs för att inför sig själv och andra kunna 
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uttrycka sig lämpligt. De som kan hantera sina känslor återhämtar sig även mycket 

snabbare från t.ex. irritation och frustration. 

2.2.3 Att kunna motivera sig själv 

 

Känslomässig kontroll, att kunna tillfredställa sina behov eller tygla sina impulser, är 

grunden för alla prestationer. Författaren anser att för att kunna motivera sig själv 

för att t.ex. nå ett mål krävs att man har kontroll på sina känslor. 

2.2.4 Att uppfatta känslor hos andra 

 

Ännu en förmåga som bygger på själviakttagelse och självkännedom är empati, med 

andra ord förmågan att uppfatta känslor hos andra. Empati är den viktigaste sociala 

talangen. Författaren skriver att människor som lätt känner empati uppfattar lättare 

subtila sociala signaler, de som visar vad andra vill, känner och behöver. Sådana 

människor utbildar sig ofta till: något inom vården, lärare, försäljare eller 

arbetsledare. 

2.2.5 Att skapa och bevara relationer 

 

Författaren anser att social kompetens är något som grundar sig i förmågan att förstå 

och kunna hantera andra människors känslor. Människor som kan detta klarar sig 

ofta bättre än andra i sociala sammanhang och när det gäller samarbete. 

2.3 IQ eller EQ 

 

Segal (1999) skriver om att som människa ha en högt uppmätt IQ- kvot, eller 

intellektuell kompetens, sades tidigare vara hemligheten till en lyckad framtid. I dag 

talas det dock om ytterligare en intelligens, den emotionella, EQ, som dessvärre inte 

går att mäta och därför inte heller går att jämföra. IQ och EQ kan fungera oberoende 

av varandra men är dock inte oförenliga, bara olika. EQ handlar om skillnaden 

mellan att ha en medvetenhet om en känsla verkligen existerat, och att ha denna 

känsla utan att veta om det. Författaren anser att mycket tyder på att personer med 

en välutvecklad emotionell intelligens, eller EQ, har enklare att förstå sina 

medmänniskor. 

3 Emotionell intelligens i relation till lärande 

3.1 Emotionell intelligens som grund för lärande 

 

Goleman(1995) skriver om sambandet mellan emotionell intelligens och inlärning. 

Han hänvisar till en rapport som National Center for Clinical Infant Programs har 

gjort. Den visar på att barns framgångar inom skolans värld har mer med EQ att göra 

än rena faktakunskaper. Om barn är mogna för att gå i skolan och lära sig all ny 

kunskap har med deras nivå på inlärningsförmåga att göra. Enligt rapporten har 
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inlärningsnivån sedan i sin tur att göra med emotionell intelligens. Rapporten visar 

på sju olika faktorer som har betydelse för barns lärande: 

 

 

 Självförtroende 

Barnets känsla av att kunna behärska sitt beteende, sin kropp och omvärlden. 

Det här är något som barnet förväntar sig själv klara av och att en vuxen ska 

hjälpa till om så behövs. 

 Nyfikenhet 

Nyfikenhet är en känsla som kan göra att man vill ta reda på något. Att sedan 

komma underfund med saker ger en positiv och tillfredställande känsla. 

 Målmedvetenhet 

Barnets vilja och förmåga att kunna sträva mot ett mål. Målmedvetenheten är 

kopplad till en känsla av kompetens, att kunna klara av saker och ting. 

 Självkontroll 

Här härskar en känsla av inre kontroll. Att kunna kontrollera och anpassa sina 

handlingar. 

 Samspel 

Med hjälp av ömsesidig förståelse har barnet en förmåga att ta kontakt med 

andra i sin omgivning. 

 Kommunikationsförmåga 

Här finns ett samband till känslan av tillit till andra människor. Tillsammans 

med den gäller här viljan och förmågan att verbalt uttrycka och utbyta känslor, 

tankar och idéer med andra. 

 Samarbetsförmåga 

Barnets förmåga att kunna anpassa sina egna behov utefter andra människors 

behov. 

Goleman (1995) anser att människor med välutvecklad EQ troligen känner att de 

duger och därmed känner sig tillfreds. Författaren menar att människor med sämre 

utvecklas EQ, med andra ord de som kontrollerar sina känslor sämre, får utkämpa 

onödiga strider med sig själva. Det menar han förstör möjligheten att tänka klart och 

kontrollerat. 
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Författaren Karin Taube (1987) skriver om undersökningar som gjorts gällande 

emotionell intelligens och lärande. Det visade sig att barn med god EQ hade det 

påtagligt lättare i lärandesituationer. Dock påpekar författaren att vi för den delen 

inte får ta bra prestationer för givet hos dessa barn, då det självklart även är annat 

som påverkar. Författaren beskriver skolan som en plats som ska uppmuntra god EQ, 

som en trygg plats med respekt och rutiner för både individ och grupp. 

Psykologen Ikay Ulutas och professorn inom barns utveckling Esra Ömeroglu 

presenterade år 2007 en undersökning gällande barns emotionella intelligens. 

Närmare var syftet att undersöka färdiga arbetsprogram för att träna barns 

emotionella intelligens, och dess faktiska inverkan. Undersökningen genomfördes i 

Turkiet, på 120 stycken slumpmässigt utvalda sexåringar. Studien innehöll frågor 

utifrån ett färdigt arbetsmaterial om barns emotionella intelligens. Barnen fick svara 

på en mängd frågor som senare analyserades enligt ett färdigt schema. Detta 

genomfördes efter arbete i olika grupper. Den ena gruppen enligt det färdiga 

arbetsmaterialet och den andra gruppen enbart genom samtal. Resultatet visar att 

barns emotionella intelligens kan tränas på båda sätt. Men enligt den här studien fick 

den grupp som arbetade med ett färdigt material och konkreta övningar ett bättre 

reslutat (Social behavior and personality, 2007). 

Goleman (1995) skriver om en undersökning på fyrtiotalet som gjordes på 

Harvardstudenter. Den visade att de mest begåvade inte var mer framgångsrika vare 

sig gällande lön, yrkes eller produktivitetsmässigt i förhållande till de övriga. De mest 

begåvade var heller inte de som var mest nöjda med livet i stort, inte dem som var 

lyckligast i vare sig familj, vänskap eller kärleksrelationer. Undersökningen visar att 

intellektuell begåvning inte räcker för att förklara de skillnader som finns mellan oss 

människor. Oavsett om vi har samma förutsättningar, utbildning och andra 

möjligheter så finns det flera faktorer som påverkar. 

År 2007 genomfördes en studie av Abraham Carmeli, Meyrav Yitzhak-Halevey och 

Jacob Weisberg vid Bar-Ilan University med syftet att undersöka förhållandet mellan 

emotionell intelligens och psykiskt välmående. Studien genomfördes i Israel och 

involverade 300 slumpmässigt utvalda människor som arbetade inom olika 

branscher. Resultatet visade ett tydligt samband mellan väl utvecklad emotionell 

intelligens och en människas psykiska välmående. Det visade sig genom bättre 

självförtroende, självinsikt och mindre oro(Journal of Managerial Psychology, 2009). 

3.2 Pedagogiska modeller och emotionell intelligens 

3.2.1 Reggio Emilia 

 

Reggio Emilia är ett pedagogiskt arbetssätt som har sin grund i Italien och har där 

utformats för arbete i förskolan. Man arbetar med barnens behovs om utgångspunkt 

och man vill bekräfta barnens individualitet och rättigheter. På så sätt vill man på sikt 

att det leder till demokratiska medborgare. Reggio Emilias pedagogik har tron att 
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människan föds rik och intelligent, och man tror på människans möjligheter (Reggio 

Emilia Institutet, 2009). 

Jonstoij & Tolgraven (2001) skriver att kommunikation enligt Reggio Emilia är 

avgörande för barns lärande. Kommunikationen är också av stor betydelse för att nå 

grundläggande värden som demokrati och delaktighet. Även Goleman (1995) skriver 

om kommunikationsförmågans vikt för barns lärande och att det direkt grundar sig i 

emotionell intelligens. Det eftersom att kommunikation handlar om att utbyta 

känslor och tankar, något som man då måste ha kontroll över. 

Förskoleåldern beskriver Gottman (1997) som den ålder som brukar domineras av 

ensamma fantasilekar eller parlekar, då barnen fortfarande har svårt att hantera mer 

än en relation i taget. Fantasin öppnar dörrarna till barnets känslorum och de 

projicerar ofta sina inre tankar och bekymmer på exempelvis ett kramdjur. Det är nu 

som barnet lär sig uttrycka sig så tydligt som möjligt för att bli förstådd, de lär sig 

dela med sig till andra, tar hänsyn till andras känslor och behov och försöker lösa 

problem som uppstår. Jonstoij & Tolgraven (2001) beskriver Reggio Emilia som en 

pedagogik som utmanar andra pedagogiska modeller genom att de inte skiljer på 

fakta och fantasi. De lägger stor vikt vid barns fantasi och vilja att lära. Fantasin ska 

locka fram barns känslor och förmågor. 

3.2.2 Waldorf 

 

Waldorfpedagogiken härstammar från Steiner, en vetenskapsman som verkade mest 

i Tyskland. Han menade att barnen skulle fostras till fria och självständiga människor 

och att man ska integrera teoretiskt och praktiskt arbete. Steiner fick stöd av chefen 

för en cigarett fabrik med att starta sin egen skola utifrån sin pedagogik. Fabriken 

hade namnet Waldorf-Astoria, där av namnet på Steiners skola – Waldorfskolan 

(Waldorfskolefederationen, 2003-2009). 

Ritter (1997) beskriver Waldorfpedagogiken med sin grund i barns rörelse, lek och 

härmning. Man ska ta vara på varje barns förmåga och utveckla den på bästa sätt. 

Gällande just detta hänvisar Goleman (1995) till psykologen Howard Gardners tankar 

om att det viktigaste skolan kan göra för barns utveckling är att hjälpa dem hitta ett 

eller flera områden där deras förmågor kommer fram och barnen därför känner sig 

duktiga och att de duger. Och grunden till att lyckas med detta är att barn förstår och 

har kontroll över sina känslor. 

Goleman (1995) skriver att Gardner anser att vi i dagens skola glömt bort 

ovanstående och fått ett missriktat fokus. Gardner menar att vi hela tiden bedömer 

människor efter hur bra de klarat sig i skolan, vilket i sig grundar sig mest i ren 

ämneskunskap. Vidare menar han, som Waldorfpedagogiken (Ritter, 1997), att vi 

borde spendera mer tid att upptäcka och främja barnens medfödda talanger för att 

istället kunna utveckla dessa. Enligt Gardner finns det oändligt många sätt att lyckas 

på och många olika talanger som kan hjälpa en att nå dit. 
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4. För och emot EQ som eget skolämne 

 

Ogden (2005) argumenterar för att emotionell träning ska skrivas in i dagens 

läroplan, det helst i form av en egen social läroplan. Ogden är en norsk forskare och 

professor i pedagogisk psykologi, som på uppdrag av Statens Folkhälsoinstitut skrivit 

rapporten Skolans mål och möjligheter (2005). Han menar där att det är viktigt att 

EQ skrivs in i läroplanen för att få tydliga mål och riktlinjer. Sedan är det upp till 

varje skola att anpassa arbetet efter sin verksamhet och barnens behov. Ogden 

(2005) påpekar vikten av kontinuitet och menar därför att hans tänkta sociala 

läroplan skulle gälla från förskola till gymnasiets slut. 

Vidare i sin rapport skriver Ogden (2005) om tysta och inåtvända elever, och 

pedagogers svårigheter med dessa. Han menar att forskning visar på att arbete med 

social och emotionell träning har störst effekt på just den gruppen av elever. Tysta 

och inåtvända elever har enligt Ogden (2005) ofta ett starkt inlärt beteende som 

många gånger gör att de hamnar i konflikter. 

Det finns dock motståndare till ovanstående tankar. Två av dem är Zackari och 

Modigh (2002) som hävdar att social och emotionell träning inte alls borde ha en 

egen läroplan och därmed inte egen lektionstid. Det eftersom att sådant arbete menar 

de ingår i värdegrunden, vilket är något som ska genomsyra allt arbete i skolan. De 

hävdar att om man gör värdegrunden, då inräknat arbete med emotionell intelligens, 

till ett eget ämne eller område finns risken att ansvarsfördelningen blir snedfördelad 

och att arbetet blir tidsbegränsat. Det menar man motarbetar det redan bestämda, att 

arbete med värdegrunden finns med i allt och att alla pedagoger ska vara ansvariga 

och medverka i detta arbete. Zackari och Modigh (2002) anser i stället att man ska ta 

tid för samtal då situationen uppkommer, oavsett vilket ämne som då är på schemat. 

5. Styrdokument 

 
I skolans uppdrag ingår inte enbart att lära ut nödvändiga färdigheter och att hjälpa 
eleverna att finna en stimulerande miljö där de kan inhämta kunskap. Skolan måste 
även idag arbeta med att hjälpa eleverna att bli samarbetsvilliga, ansvarstagande, 
självständiga samt att utveckla en social kompetens. I läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) i skolans värdegrund och 
uppdrag (kap 1) står det bland annat att: 
 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg 
om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen i 
skolan skall utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. 
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion 
och aktiva insatser. 

(Utvecklingsdepartementet, 1994) 

 

Värdegrunden är något som nämns på flera ställen i dagens styrdokument. Där kan 

man enligt Zackari och Modigh (2002) räkna in emotionell intelligens. 
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I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – 

Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) står det att skolan ska lägga grunden till 

förståelse för sina med människor. Det samtidigt som den enskilde individens 

välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Det står även att skolan 

tillsammans med hemmet ska utbilda och fostra. Det görs genom att främja barns 

utveckling och lära dem ansvar, omsorg och generositet. Skolan ska också ge grund 

för och främja elevernas förmåga till egna åsikter och ställningstaganden. 

6. Metod 

6.1 Val av datainsamlingsmetod 

 

Då jag vill ta reda på pedagogers åsikter och erfarenheter har jag enligt 

Denscombe(2000) valt en kvalitativ metod och därmed att använda mig av 

intervjuer. Författaren menar också att detta är lämpligt då man vill ha mer 

djupgående och detaljerad information. Jag har valt att använda mig av vad Stukát 

(2005) kallar för ostrukturerade intervjuer. Det för att jag i förväg inte vill bestämma 

ordningen på frågorna och även kunna ställa följdfrågor för att nå det resultat jag vill 

ha. 

Stukát (2005) skriver om att gruppintervjuer kan hämma de ”tysta” respondenterna 

samt att respondenterna kan påverka varandra och därmed deras svar. Därför har jag 

valt att använda mig av personliga intervjuer enligt ett frågeschema, vilket innebär att 

jag intervjuar en respondent åt gången. 

I första läget tänkte jag genomföra en enkät. Men då jag vill ha mer djupgående och 

detaljerad information tog jag Denscombes (2000) råd och valde att göra intervjuer. 

bort. 

6.2 Urval 

 

Jag ville täcka ett sådant stort område som möjligt men ändå med få respondenter. 

Därför valde jag att göra sex stycken intervjuer. Respondenterna fördelas på följande 

sätt 

 En verksam i fritidsverksamheten 

 En utbildad förskolelärare som nu arbetar i förskoleklass 

 Två stycken utbildade lärare i år 1-3 

 Två stycken utbildade lärare i år 4-6 

Jag ville få svar ur både ett manligt och kvinnligt perspektiv då det kanske kunde 

påverka svaren något. Jag valde därför respondenter av både manligt och kvinnligt 

kön. För att få en bredare bild på studien valde jag också att söka upp respondenter 

på olika skolor, totalt 4 skolor berördes. En skola var F-6 medan resterande var F-9 
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skolor. Det blev fördelat så att två av skolorna ligger centralt och två på landet. Tre av 

skolorna ligger också i samma kommun medan den fjärde i en annan cirka 12 mil 

bort. 

Jag valde medvetet pedagoger inom fritidsverksamheten, förskoleklass, år 1-3 och år 

4-6. Då en av pedagogerna även arbetat mycket inom förskola ansåg jag att även den 

ålderskategorin bearbetades. Jag ville få med tankar och erfarenheter från båda 

könen och valde därför medvetet både manliga och kvinnliga pedagoger. Sedan exakt 

vilka pedagoger som skulle bli de slutgiltiga respondenterna blev de som hade tid och 

ville ställa upp. Med andra ord visste jag inte hur de arbetade med EQ på förhand, om 

de ens gjorde det överhuvudtaget. 

6.3 Genomförande 

 

Efter mitt urval av respondenter genomförde jag en pilotstudie. Med det menar att 

jag testade mina intervjufrågor innan jag påbörjade intervjun. Det gjordes för att se 

om mina frågor var formulerade på ett bra och begripligt sätt, samt för att visa på om 

det kunde ge de resultat jag ville ha. Pilotundersökningen gjordes med tre pedagoger, 

dock ingen som senare skulle vara en av studiens respondenter. Det för att jag i 

förväg inte vill avslöja mina frågor. Jag tänkte att det kunde påverka svaren, genom 

att respondenterna skulle hinna tänka efter för mycket eller till och med att ta reda på 

fakta om ämnet. Och det var ju inte fakta jag ville ha utan deras åsikter och tankar. 

Efter pilotundersökningen korrigerades frågorna aningen och själva intervjuerna 

kom igång. Jag intervjuade respondenterna en och en med hjälp av mitt frågeschema. 

Grundfrågorna genomfördes och utifrån svaren jag fick ställdes olika följdfrågor. 

Intervjuerna blev mer som samtal kring ämnet än som enbart intervjuer fråga för 

fråga. Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare. Det för att senare kunna 

lyssna igenom dem och transkribera resultatet. Intervjuerna genomfördes på en i 

förväg utvald och lugn plats, där vi fick prata ostört. 

6.4 Bearbetning av data 

 

Efter transkriberingen valde jag att kategorisera mitt resultat. Det gjordes i vad 

Denscombe (2000) beskriver som öppen kodning. Jag valde kategorier efter deras 

egenskaper och omfång. Med andra ord valde jag kategorier som passade in utefter 

de svar som respondenterna gett. 

6.5 Reliabilitet och validitet 

 

Med reliabilitet syftar man på tillförlitligheten av en undersökning och med validitet 

menar man vad som är relevant i sammanhanget. Båda begreppen används för att 

beskriva hur väl en datainsamling eller en undersökning har fungerat. För att en 

undersökning ska kunna generaliseras är det en förutsättning att både ha en hög 

validitet och reliabilitet. Hög reliabilitet innebär att man kan genomföra samma 

undersökning flera gånger utan ett det uppstår variationer, och det används främst i 
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kvantitativa metoder som t.ex. enkäter (Denscombe, 2000). Eftersom jag har valt en 

kvalitativ undersökning kan man då säga att mitt arbete har en låg reliabilitet. Det 

eftersom att svaren på intervjun kan variera mycket från gång till gång, till skillnad 

från t.ex. en kvantitativ enkät som har mindre risk för variation. Dock anser jag 

tillförlitligheten vara hög i den här studien. Trots få respondenter täcker deras svar 

ändå en bred grupp. Det genom att de har olika utbildning, jobbar med olika åldrar, 

på olika skolor och till och med i olika kommuner. På så sätt anser jag att svar från få 

respondenter ändå ger stor tillförlitlighet Med validitet menar man att de metoder 

och data man använt är s.k. riktiga (Denscombe, 2000). Jag anser att validiteten i 

den här studien är hög, då jag tror att man uppnått samma resultat oavsett vilken 

metod man använt. Dock anser jag att man ges mest djupgående och därmed 

tillförlitliga resultat med hjälp av intervjuer. Sett till extern validitet stämmer 

resultaten väl med redan existerande forskning inom området, vilket även det 

innebär hög validitet. 

6.6 Etiska ställningstaganden 

 

Stukát (2005) skriver om forskarens rätt och möjligheter att genomföra sin 

undersökning. Och det finns ett flertal saker att ta hänsyn till för att undvika etiska 

dilemman. Författaren talar här om fyra olika krav: 

 Informationskravet syftar på att alla som deltar i studien ska informeras om 

dess syfte och om att deltagandet är frivilligt. Här ska den ansvarige forskaren 

också ge ut sitt namn och kontaktuppgifter. Jag inledde med ett 

informationsbrev till mina tänkta respondenter. Det innehöll ett kort 

sammandrag om studiens syfte samt ovanstående att deltagandet var frivilligt 

och även mina kontaktuppgifter. 

 Samtyckeskravet talar främst om att få föräldrars/vårdnadshavares samtycke 

om man involverar minderåriga i sin undersökning. Detta berörde inte mig på 

något omfattande sätt, då jag endast använde mig av myndiga respondenter. 

Däremot bad jag dem kontakta mig med sitt samtycke om att delta i studien. 

 Konfidentialitetskravet innebär att information ska ges ut om att 

respondenterna är anonyma och alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Detta 

informerades till respondenterna i det brev som de fick. Jag har sedan i min 

studie valt att använda ordet pedagoger och inom vilken åldersgrupp de 

arbetar, för att inte nämna några namn eller annan avslöjande information. 

 Nyttjandekravet handlar om att den information som samlats in endast får 

användas i forskningssyfte. Innan intervjuerna genomfördes informerades 

samtliga respondenter om detta. 
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7. Resultat 

7.1 Kategorier 

 

Jag har valt att redovisa respondenternas svar utifrån mina forskningsfrågor. Det 

görs med stöd av kategorier enligt nedanstående modell. Kategorierna är framtagna 

utifrån de svar som respondenterna gav på respektive intervjufråga.  

Exempel: Med första forskningsfrågan som grund ”Hur uppfattar pedagoger 

emotionell intelligens?” valde jag att fråga respondenterna om vad emotionell 

intelligens innebär för dem som pedagoger. Jag fick då svaren att emotionell 

intelligens handlar om sina egna och andras känslor, men också att det enbart 

handlar om andras känslor. En respondent svarade även att emotionell intelligens 

har med fostran att göra. Därav kom kategorierna till följdfråga ett att bli sina egna 

och andras känslor, andras känslor och slutligen fostran. 

 

A. Hur uppfattar pedagoger emotionell intelligens? 

 

1. Sina egna och andras känslor 

 

2. Andras känslor 

 

3. Fostran 

 

 

B. Hur uppfattar pedagoger emotionell intelligens relevans för barns 

inlärningsförmåga av skolämnen? 

 

1. Tydligt samband hos yngre barn 

 

2. Visst samband hos äldre barn 

 

 

C. Hur tillämpar pedagoger dessa uppfattningar i lärandesituationer? 

 

1. Färdigt arbetsmaterial 

 

2. Samtal och lek. 
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7.2 Intervjuer 

 

A. Hur uppfattar pedagoger emotionell intelligens? 

 

A1 Sina egna och andras känslor 

Samtliga respondenter förutom de två för år 4-6 menade att emotionell intelligens 

handlar om att kunna hantera och uttrycka sina känslor. Det samtidigt som man har 

förståelse för andras känslor. Fritidspedagogen menar att emotionell intelligens är 

som en trappa av känslor, det med självinsikt och trygghet som grund. Det handlar 

om vilket trappsteg man befinner sig på och hur man klättrar vidare. 

Respondenterna för år 1-3 yttrade sin mening om att väl utvecklad EQ innebär att 

man har kontroll på sina känslor och vet varför man själv och andra reagerar på vissa 

sätt. Det bidrar till att dessa barn tillskillnad från barn med sämre utvecklad 

emotionell intelligens sällan hamnar i konflikter. Respondenterna menar att färre 

konflikter bidrar till en lugnare barngrupp. 

A2 Andras känslor 

 

Även respondenterna i år 4-6 svarade att EQ har med känslor att göra. Dock menade 

man då andras känslor. De syftade på en människas förståelse för vad andra känner 

och varför de reagerar på olika sätt, med andra ord hur empatisk man är. Empati är 

viktigt för att kunna fungera socialt med andra barn. 

Emotionell intelligens handlar om andras känslor. Alltså vår förståelse för andras 

känslor. Så man förstår hur en människa mår och varför den reagerar si eller så. 

    (Respondent för år 4-6) 

A3 Fostran 

 

En av respondenterna för år 4-6 definierade emotionell intelligens som något som 

har med fostran att göra, hur man har växt upp och så vidare. Respondenten menar 

att grunden inom emotionell intelligens börjar i tidig ålder och har sin grund i 

hemmet. Emotionell intelligens är därför något som är viktigt även för vuxna. För att 

kunna stötta och utveckla EQ hos sina barn. 

Barn lär sig av vuxna. De lär sig mer av vad vuxna gör, alltså hur de agerar och inte 

från vad de säger. Och hur vi agerar grundar sig i hur vi mår. Därför måste vi förstå 

att barns känslor, här emotionell intelligens, grundar sig hos sina föräldrar och hur 

de själva blivit uppfostrade. 

   (Respondent för år 4-6) 
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B. Hur uppfattar pedagoger emotionell intelligens relevans för barns 

inlärningsförmåga av skolämnen? 

 

B1 Tydligt samband hos yngre barn 

Alla respondenter upp till år 3 påpekade starkt sin åsikt om ett tydligt samband 

mellan emotionell intelligens och barns inlärningsförmåga av skolämnen. 

Respondenten som har sin tjänst inom fritidsverksamheten tillägger här att hon 

många gånger vikarierat inom grundskolans tidigare år, då inom år 1-3. Hon kan 

tydligt se att de barn som har kontakt med sina känslor, samt förståelse för andras, är 

lugnare och mer harmoniska. De kommer igång snabbare med sitt arbete, kan arbeta 

självständigt och i grupp. Resterande respondenter som arbetar upp till år 3 är av 

samma åsikt. 

Självklart, det är a och o. Om ett barn inte mår bra och har koll på känslorna kan det 

heller inte lära sig på ett optimalt sätt   

   (Respondenten för fritidshemmet) 

Respondenterna upp till år 3 menade också att kommunikation är en bra grund för 

lärande. Kommunikationen måste fungera mellan vuxna och barn. Och har man väl 

utvecklad emotionell intelligens innebär det bättre kommunikationsförmåga.  

Ett barn som har väl utvecklad emotionell intelligens har bättre självinsikt. Och ett 

sådant barn kan enklare inse sina intressen och på så sätt lära på ett roligt sätt. Sen är 

det lärarens uppgift att möta barnet på dess nivå och utveckla det intresse som finns. 

Det för att stimulera barns lärande. 

B2 Visst samband hos äldre barn 

Respondenterna som arbetar i år 4-6 var mer tveksamma till ett samband mellan 

emotionell intelligens och barns inlärningsförmåga av skolämnen. Dock yttrade båda 

att barn med välutvecklad EQ hamnar i färre konflikter än barn med sämre EQ. De 

får därför lättare att koncentrera sig på skolarbetet, vilket då troligen påverkar 

inlärningsförmågan av skolämnena. 

C. Hur tillämpar pedagoger dessa uppfattningar i lärandesituationer 

C1 Färdigt arbetsmaterial 

Från förskoleklass till år 3, även fritidshemmet, arbetar man med EQ med hjälp av 

färdiga arbetsmaterial. Samtliga respondenter inom denna ram arbetade med Projekt 

Charlie. Ett material som är till för att stärka barns självkänsla för att motverka 

mobbning och senare även drog och alkoholmissbruk. 

Respondenterna i år 1-3 arbetade också med arbetsmaterialet Livsviktigt, som är ett 

socialt och emotionellt träningsmaterial. 
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C2 Samtal och lek 

Respondenterna för år 4-6 hade olika sätt att tillämpa sina uppfattningar i 

lärandesituationer.  

Den ena menade på att det inte behövs någon särskilt avsatt tid för att arbeta med 

barns emotionella intelligens. Man arbetar istället med detta genom samtal och lek 

vid behov, främst då det uppstått konflikter. Det arbetet genomförs integrerat i alla 

ämnen, oavsett vilket ämne som står på schemat. 

Den andre respondenten i år 4-6 ansåg däremot att emotionell intelligens bör tränas 

på avsatt tid, och det en gång i veckan ungefär. Dock var hon överens med sin 

manliga kollega om att det kan ske integrerat med andra ämnen. Ett exempel är inom 

idrott då man leker och använder sig av rörelseövningar så grundar sig i uppåtpuffar. 

Med det menade respondenten att man t.ex. leker jaga och när man tar någon måste 

man säga något positivt till den personen. 

Ingen av respondenterna för år 4-6 kunde nämna något färdigt arbetsmaterial för att 

träna och utveckla barns emotionella intelligens. Men båda uttryckte att det säkert 

finns, även fast de inte kan nämna något. 
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8. Resultatanalys 

 

Jag har valt att analysera mitt resultat utefter mina frågeställningar: 

 Hur uppfattar pedagoger emotionell intelligens? 

 Hur uppfattar pedagoger emotionell intelligens relevans för barns 

inlärningsförmåga av skolämnen? 

 Hur tillämpar pedagoger dessa uppfattningar i lärandesituationer? 

Analysen kommer att ske i löpande text, fråga för fråga. Jag analyserar 

respondenternas svar och kopplar det till vad som beskrivits i min litteraturdel. 

Hur uppfattar pedagoger emotionell intelligens? 

Samtliga respondenter var överens om att emotionell intelligens har med känslor att 

göra. Det även om detaljerna skiljde sig åt. Alla var där inne på samma spår som både 

Kimber (2004) och Campart (2007) som definierar emotionell intelligens som en 

människas förmåga att förstå och uppfatta känslomässiga erfarenheter. 

Respondenterna i år 4-6 ansåg dock att emotionell intelligens endast har med andras 

känslor att göra. Vilket delvis enligt Goleman (1995) är rätt. EQ har med andras 

känslor att göra. Goleman (1995) beskrivet EQ som ett stort område innehållandes 

bland annat förmågan att uppfatta känslor hos andra. Här använder han också 

begreppet empati, vilket även respondenterna i år 4-6 gjorde. Däremot hävdar 

Goleman(1995) att EQ är mer än bara förmågan att uppfatta andras känslor. Enligt 

författaren finns det ytterligare fyra områden inom emotionell intelligens, t.ex. att ha 

kontakt med sina egna känslor samt att kunna hantera dem. Dessa områden berördes 

båda genom de övriga respondenternas svar, men inte av dem i år 4-6. Främst 

berördes dem via respondenterna i år 1-3 som noggrant använde just ord som 

kontakt och att man ska kunna hantera sina känslor. 

Däremot var det ingen av respondenterna som på den här frågan berörde Golemans 

(1995) område gällande att kunna motivera sig. Det var heller ingen som talade om 

att skapa och bevara relationer som enligt författaren är det femte och sista området. 

Visserligen talade respondenterna i år 1-3 om att barn med kontroll på sina känslor 

sällan hamnar i konflikter, vilket vidare kan kopplas till det sociala och därmed till 

relationer. 

Hur uppfattar pedagoger emotionell intelligens relevans för barns inlärning av 

skolämnen? 

Respondenterna gällande fritidshemmet, förskoleklassen samt dem i år 1-3 nämnde 

alla en åsikt om ett samband mellan barns emotionella intelligens och deras 

inlärningsförmåga av skolämnen. Det står i linje med den rapport som Goleman 

(1995) skriver om. Rapporten visade på att barns framgångar i skolan har mer med 
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emotionell intelligens att göra än rena faktakunskaper. Författaren menar att om 

barn lär sig eller inte och hur väl de lär sig har med deras inlärningsförmåga att göra. 

Den i sin tur har enligt författaren olika faktorer som påverkar: 

 Självförtroende 

 Nyfikenhet 

 Målmedvetenhet 

 Självkontroll 

 Samspel 

 Kommunikationsförmåga 

 Samarbetsförmåga 

Samtliga dessa faktorer menar författaren har med emotionell intelligens att göra. 

Med andra ord så har barns emotionella intelligens ett direkt samband till deras 

inlärningsförmåga. Även författaren Karin Taube (1987) visar på undersökningar 

som ger stöd åt respondenternas åsikter. 

Likt en av tidigare nämnda faktorer nämner Jonstoij & Tolgraven (2001) att 

kommunikation är ett exempel på det som bildar grunden i Reggio Emilias 

pedagogik. Den pedagogiska tanken stämmer överens med de svar som 

respondenterna gav. Samtliga respondenter menade på att kommunikation är kritisk 

och måste fungera för optimal inlärning. Med andra ord anser Goleman (1995) att 

kommunikation har med emotionell intelligens att göra. Det bildar i sin tur en 

grundpelare i Reggio Emilias pedagogik och samtliga respondenter anser att en 

välfungerande kommunikation har med emotionell intelligens att göra och är kritiskt 

för barns inlärning av skolämnen. 

Respondenterna upp till år 3 ansåg att man ska möta barnen på deras nivå för att 

uppnå optimal inlärning. Detta för att upptäcka barnens egna intressen och 

förmågor, och utveckla dem. Detta görs genom att träna barns emotionella 

intelligens. Respondenterna menade att om barnen förstår och har kontroll på sina 

känslor hjälper det dem att inse sina intressen och förmågor. Det stämmer överens 

med vad Ritter (1997) skriver gällande Waldorfpedagogiken. Grunden där är rörelse, 

lek och härmning. Samt att man ska ta vara på varje barns förmåga och utveckla den. 

Även Goleman (1995) beskriver detta som en viktig roll av skolans arbete. Något som 

psykologen Howard Gardner enligt Goleman (1995) anser att vi glömt bort. 

Både Goleman (1995) samt Ritter (1997), då gällande Waldorfpedagogiken, anser 

alltså att man bör främja barns medfödda talanger. Och det står i linje med 

respondenternas åsikt om att emotionell intelligens har relevans för barns inlärning 

av skolämnen. Det genom att få kontroll på sina känslor, och det bidrar till att man 

finner sitt intresse. Och ett starkt intresse stimulerar inlärningsförmågan. 
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Respondenterna var alla överens om att barn med sämre utvecklad emotionell 

intelligens oftare hamnar i konflikter. Ogden (2005) menar att barn med låg EQ, de 

inåtvända och tysta eleverna, oftast gör just det – hamnar i konflikter. Författaren 

menar att emotionell intelligens har störst effekt på dessa barn. Respondenterna 

ansåg att de barn som inte hamnar i konflikter kommer igång snabbare med sitt 

arbete och många gånger når bättre resultat. Det eftersom det har bättre utvecklad 

emotionell intelligens. Med andra ord ser både respondenterna samt Ogden (2005) 

ett samband mellan emotionell intelligens och konflikter. Vilket vidare påverkar 

inlärningen av skolämnen. 

Hur tillämpar pedagoger dessa uppfattningar i lärandesituationer? 

Respondenterna för fritidshemmet, förskoleklass och år 1-3 använde samtliga sig av 

färdigt arbetsmaterial som Charlie och Livsviktigt. Båda är material för att stärka 

barns emotionella intelligens. Respondenterna menar att arbete med emotionell 

intelligens är viktigt. Vilket stämmer överens med Taubes (1987) åsikter om att 

skolan ska vara en trygg plats både för individ och för grupp, som just uppmuntrar 

god EQ. Däremot yttrar författaren ingenting i klarspråk om hur detta ska ske. Med 

andra ord inte om man ska använda något färdigt arbetsmaterial eller inte. 

Respondenterna för år 4-6 använde sig inte av något färdigt arbetssätt för att främja 

barns emotionella intelligens. De menade istället att detta görs kontinuerligt genom 

lek och främst genom samtal. 

Slutsats 

Slutsatsen av min resultatanalys blev att det finns ett samband mellan emotionell 

intelligens och lärande. Det anser både respondenterna samt flera författare. Främst 

styrks detta genom Golemans (1995) rapport som tydligt visar ett samband dessa 

emellan. Trots att uppfattningen kring emotionell intelligens skiljde sig något mellan 

respondenterna blev ändå slutsatsen att emotionell intelligens har med känslor att 

göra. Sammanfattningsvis blir därför min slutsats av den här undersökningen att 

emotionell intelligens handlar om känslor och att det finns ett samband mellan detta 

och lärande. 

9. Diskussion 

9.1Metoddiskussion 

 

Mitt syfte med den här studien var att undersöka hur pedagoger uppfattar och 

arbetar med emotionell intelligens. Jag har snart avverkat en flerårig 

högskoleutbildning som snart examinerar mig som lärare i förskola samt 

grundskolans tidigare år. Under min utbildning har jag känt att det är något som 

saknas. Ämneskunskap och mängder av pedagogik i all ära. Men grunden då? 
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För att söka svar på just min tanke om grunden inom skolan valde jag att utforma tre 

forskningsfrågor utifrån mitt intresseområde: 

 Hur uppfattar pedagoger emotionell intelligens? 

 Hur uppfattar pedagoger emotionell intelligens relevans för barns 

inlärningsförmåga av skolämnen? 

 Hur tillämpar pedagoger dessa uppfattningar i lärandesituationer? 

För att få svar på dessa frågor valde jag en kvalitativ studie via intervjuer. Det 

eftersom jag ville ha ett mer djupgående resultat. Jag är nöjd med mitt val av metod 

och anser att jag fick ut de resultat jag ville. Däremot hade jag funderingar på att 

komplettera min studie med observationer. Det främst för att få svar på min sista 

forskningsfråga om hur pedagogerna tillämpar sina uppfattningar om EQs relevans 

för inlärningsförmågan av skolämnen. Dock i samråd med min handledare, ansåg jag 

att tiden var för knapp och hade passat bättre vid en större och mer omfattande 

studie. Dessutom ansåg jag att den frågan kunde besvaras genom min intervju, vilket 

jag även i efterhand anser stämma. 

Fördelarna med min intervju var att jag i lugn och ro kunde ställa mina frågor, och 

om så behövdes även följdfrågor. Jag fick även en chans att öga mot öga se om frågan 

mottogs som jag hade tänkt och även se mimik och kroppsspråk hos respondenten. 

Detta valde jag dock att inte tolka då jag ansåg att risken för att jag tog fel var för stor. 

Därför utgår mitt resultat endast från det som respondenterna delgav muntligen. En 

klar nackdel med intervjuer var den tid som gick åt, både för genomförandet i sig men 

främst till transkribering. En risk fanns även att på något sätt påverka 

respondenterna på något sätt. Dock tror jag inte att detta inträffade på någon 

avgörande nivå. 

9.2 Resultatdiskussion 

 

Enligt flera författare, och även enligt mig, är grunden till en välmående människa 

och inlärning just emotionell intelligens. Och det arbetet tycker jag att 

lärarutbildningen har missat. Därför är jag glad att jag valde just detta ämne för min 

studie. Dock trodde jag på förhand att detta ämne skulle vara mer utforskat och 

därmed finnas mer skrivet om. Visst, det borde jag ha kollat upp innan jag började 

och kan därför inte gnälla i efterhand. Men då jag från början tänkt mig en annan 

inriktning på arbetet såg jag inte det som något problem. Och trots att jag sedan bytte 

inriktning ångrar jag inte mitt val av ämne. Det av den enkla anledningen att det 

intresserar mig något enormt och för att det var något som jag som sagt saknade 

kunskap om. Enligt mig är det viktigt att arbete med något man brinner för. Det för 

att hålla intresset uppe och även för att ha motivation till att slutföra arbetet. 

Denna studie blev ett tillfälle för mig att lära mig om detta viktiga ämne. Men åter till 

de problem jag stötte på under skrivandets gång. Till en början är emotionell 

intelligens ett ämne som ännu inte är särskilt utforskat. Med andra ord är det svårt 
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att hitta litteratur och tidigare forskning inom ämnet. Det finns böcker innehållandes 

en definition av ämnet och hur det påverkar oss människor. Men utöver det saknades 

studier gjorda på samspelet mellan emotionell intelligens och lärande. Det var ju en 

av mina forskningsfrågor, som valdes av rent intresse och nyfikenhet från min sida. 

Jag ville även ta reda på pedagogers åsikter inom ämnet och se om de stämde med de 

studier som fanns  

Hela ämnet emotionell intelligens är enligt mig ett område som kräver ytterligare 

forskning, gällande både barn och vuxna. Det var ett av problemen, vilket för mig var 

ett stort hinder som blossade upp och irriterade gång på gång. Men positivt var i alla 

fall att då flera författare skrivit mer eller mindre samma sak om området var en 

definition av emotionell intelligens inte svår att finna. Dessutom tyder det på 

tillförlitlighet av fakta, då samma information finns att finna på flera olika ställen. 

Resultatet i stort förvånar mig något. Att respondenterna var så pass överens, trots 

olika bakgrund, skolor och även kommuner. Dock skiljde sig svaren något här och 

där, vilket visserligen inte var så konstigt. Den största skillnaden enligt mig på alla 

frågor berodde på vilken ålder på barn man arbetade med. Respondenterna för de 

yngre åldrarna verkade vara mer insatta i ämnet och även se en tydligare koppling till 

barns lärande. Medan respondenterna för de äldre barnen, år 4-6, hade en sämre 

uppfattning samtidigt som de inte såg lika allvarligt på arbete med emotionell 

intelligens i skolan. Att de hade en sämre uppfattning grundar jag i att 

respondenterna för de yngre barnen hade mer stöd i vad författare anser om ämnet. 

Det gäller allt från definitionen av Goleman (1995), men också till relevansen för 

lärande av bland annat Taube (1987). 

Slutsatsen av den här undersökningen blev ungefär som jag trodde på förhand. 

Samtliga respondenter var överens om att emotionell intelligens handlar om känslor, 

fast på vilket sätt skiljde sig åt. De menade alla att emotionell intelligens har relevans 

för barns lärande. Det eftersom att barns välmående, med andra ord deras känslor, 

påverkar saker som t.ex. konflikthantering. Det i sin tur påverkar sedan lärande av 

skolämnen på ett positivt eller negativt sätt. 

Innan den här studien hade jag inte en klar definition på begreppet emotionell 

intelligens. Jag hade heller inte hört just det begreppet i speciellt många 

sammanhang. Däremot hade jag en tanke om att en välmående människa bättre kan 

hantera livets utmaningar. Med den tanken som grund ser jag arbete med emotionell 

intelligens som en självklarhet och ser tydligt sambandet till barns lärande. 

Men efter den här studien har jag förstått att arbete med emotionell intelligens inte 

alls är så självklart för dagens aktiva pedagoger. Jag undrar vad det kan bero på. Det 

kan säkert bero på resurs och tidsbrist som gällande mycket annat inom skolväsendet 

idag. Men nog kan bristen på forskning inom ämnet säkert vara en bidragande faktor, 

men jag tror mer på Ogdens (2005) tankar om att det borde stå med på ett tydligare 

sätt i vår läroplan. Exakt hur det sker är ämne nog för en helt ny studie, men 

huvudsaken är enligt mig att det finns klara mål och riktlinjer. Däremot säger jag inte 
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att motståndarna Zackari och Modigh (2002) till Ogdens (2005) tankar är fel. 

Värdegrunden ska genomsyra allt arbete i skolan. Men återigen anser jag att hur det 

ska ske bör anges tydligare.  

Oavsett om emotionell intelligens skrivs in i vår läroplan eller inte anser jag att arbete 

med det måste får större plats i dagens skola, det av flera anledningar. Främst anser 

jag likt Gardner i boken Känslans intelligens (Gottman, 1995) att vi i dag har ett 

missriktat fokus. Med det menar jag att skolan och även samhället i övrigt fokuserar 

mycket på ren ämneskunskap och för lite på livskunskap, här då kallat emotionell 

intelligens. Enligt mig begås då två fel. Som grund förstör man chansen till optimalt 

lärande när man inte tränar ett barns emotionella intelligens. Dessutom anser jag att 

man, när det gäller betyg och bedömning av en person senare i livet, även där bör se 

till personens emotionella intelligens. Med andra ord… gällande betyg i skolan, om 

man får jobb eller inte borde bedömas minst lika mycket på EQ och det sociala som 

på ren ämneskunskap och IQ. För att lyckas med det måste skolan fokusera mer på 

utveckling av emotionell intelligens. Vilket precis som några av respondenterna 

yttrade, kan göras med hjälp av färdiga arbetsmaterial som Charlie och Livsviktigt. 

Dock anser jag att samtal och lekar även fungerar bra. Men för att få en struktur med 

tydliga mål kan de underlätta med ett färdigt arbetsmaterial. 

Jonstoij & Tolgraven (2001) beskriver Reggio Emilia som en pedagogik med fokus på 

kommunikation och fantasi. Det med ett tydligt samband till emotionell intelligens. 

Ovanstående går hand i hand med min syn på lärande, främst vikten av emotionell 

intelligens. Jag anser likt författarna att kommunikation och fantasi grundar sig i 

emotionell intelligens. Men samtidigt anser jag att just kommunikation och fantasi är 

bra redskap för att arbeta med emotionell intelligens. Det genom, som jag tidigare 

nämnde, samtal och lek. Vidare håller jag med om Waldorfpedagogikens tankar om 

att ta reda på barns förmågor och utveckla dem på bästa sätt (Ritter, 1997). Det får 

mig att knyta an till det jag nämnde tidigare om Howard Garners tankar om dagens 

missriktade fokus (Gottman, 1995). Jag anser att skolan måste utveckla de medfödda 

talanger och de intressen som barnen har. Det för att de ska få arbete med det som de 

är intresserade av, men också för att skapa motivation och en känsla av att de är 

duktiga och kan klara av det som de tar sig för att göra. Här anser jag att man tydligt 

ser ett samband till barns känslor, välmående och motivation. Med andra sidan finns 

ett samband mellan emotionell intelligens och lärande. 

Kritik mot läroplanen i all ära. Men framförallt är jag kritisk mot dagens 

lärarutbildning. Pedagogik och ämneskunskap är självklart viktigt. Men om jag inte 

visste det innan den här studien så vet jag det nu. All kunskap du har och alla bra sätt 

att lära ut den på räcker inte om den som ska ta emot den inte är med på noterna. 

Med andra ord anser jag att en pedagog får svårt att lära ut till barn som av någon 

anledning inte mår bra, kan koncentrera sig o.s.v. Och för att förhindra detta krävs 

arbete med deras känslor och tankar, med andra ord med emotionell intelligens. En 

grund som enligt mig nu många nyexaminerade pedagoger går miste om. Och 

säkerligen redan verksamma pedagoger också saknar. 
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Jag var redan innan den här studien en förespråkare av arbete med utveckling av 

självkännedom och känslor. Nu i efterhand anser jag att jag fått mina tankar väl 

bekräftade. Även om det inte fanns mängder med litteratur och forskning så pekar 

den som finns åt samma håll. Grunden till en välmående människa är väl utvecklad 

emotionell intelligens. Det främst genom självinsikt, empati och sociala förmågor.  

Både litteratur samt den här studiens respondenter stödjer den åsikt som jag vill 

framhäva – emotionell intelligens har stor relevans för barns lärande. Se därför till 

att skapa en stabil grund genom att utveckla barns trygghet och välbefinnande. På så 

sätt underlättar man sedan deras lärande. Enligt mig krävs en omarbetning gällande 

dagens lärarutbildning samt vidareutbildning för redan verksamma pedagoger, och 

gärna även föräldrar. Jag vill avsluta med samma citat som den här studien inleddes 

med och hävda att arbete med emotionell intelligens är nyckeln för att lyckas med 

det: 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. 

                                                                                   (Skollagen kap 1, paragraf 2) 



22 
 

 
 

10. Vidare forskning 

 

Efter den här studien har en mängd tankar väckts hos mig. Men främst en, som bildat 

en vidare forskningsfråga: 

 Hur utvecklar man barns emotionella intelligens? 

Den frågeställningen är grunden till tankar om färdiga arbetsmaterial, om EQ ska ha 

egen lektionstid eller inte. Enligt mig är det väldigt viktiga fråga som alla inom 

dagens skola borde ställa sig. 
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Bilaga 

 

Intervjufrågor 

 

1. Vad innebär emotionell intelligens för dig som pedagog? 

Definiera begreppet, vad det betyder för dig 

 

2. Finns det enligt dig något arbetsmaterial som behandlar arbete med barns 

emotionella intelligens?  

I så fall vilket/vilka? 

Som du själv arbetar/arbetat med eller som du känner till på annat sätt… 

 

3. Hur arbetar du som pedagog med barns emotionella intelligens? 

Arbetar du aktivt med det nu eller har du arbetat med det? 

 I så fall hur? 

Om du inte arbetar med det, varför inte? 

4. Vad anser du om ett eventuellt samband mellan barns emotionella intelligens 

och deras inlärning av skolämnen? 

 

5. Vad säger läroplanen om barns emotionella intelligens? Vet du det? 

 

6. Borde arbete med barns EQ få större plats i dagens skola?  

I så fall på vilket sätt?  

Varför inte 

 

 


