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ABSTRACT 

Syftet med denna studie är att belysa fem elevers uppfattningar om EQ-arbetet på 

skolan. EQ är en förkortning av Emotionell Quotient, men i svenska sammanhang 

mer känt som Emotionell Intelligens. Studiens utgick från följande tre 

frågeställningar: Vilka uppfattningar och tankar har eleverna kring skolans arbete 

med att stärka elevernas EQ? Hur upplever eleverna övningarna under en EQ-

lektion? Vilken färdighet anser eleverna vara viktigast att utveckla i ämnet EQ, samt 

varför just den färdigheten enligt eleverna är viktigast att utveckla? Resultatet visar 

att eleverna upplever EQ-arbetet som ett viktigt inslag i undervisningen och beskrivs 

vara en anledning till att de också trivs på skolan. EQ-arbetet har, enligt eleverna, 

utvecklat dem som människor. För att klara sig i samhället på bästa sätt anser 

eleverna att man behöver utveckla en social kompetens främst inom arbetslivet. 

Eleverna pekar i det hänseendet på behovet av att skapa goda relationer till 

kollegorna. Trots elevernas positiva inställning till EQ i undervisningen, uttrycker 

eleverna även en viss oro över att hamna i utanförskap på grund av grupptrycket, inte 

minst under EQ-lektionerna.  
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1 INTRODUKTION 

Lpo94, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet betonar starkt vikten av att eleverna skall utveckla sociala och 

emotionella färdigheter (Skolverket, 1994). I läroplanerna framgår att skolans 

uppdrag är att överföra grundläggande värderingar och främja elevernas inlärning i 

syfte att förbereda eleverna inför samhällets krav och förväntningar på individen 

(Skolverket, 1994). 

 

Under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen upplevde jag både 

positiva och negativa händelser. Speciellt minns jag de negativa upplevelserna, som 

oftast bestod av respektlöshet och psykisk mobbning elever emellan. Det negativa 

intrycket fick mig att undra huruvida skolans ambitioner att utveckla förståelse och 

inlevelseförmåga hos eleverna, verkligen når fram till eleverna? Kan det vara så att 

eleverna inte vet vad det innebär att respektera andra individer, eller har jag helt 

enkelt för högt ställda krav på eleverna ute på skolorna? Min uppfattning var att dålig 

attityd och psykisk mobbning elever emellan var ett återkommande inslag under 

skoldagen, trots att pedagogerna vidtog åtgärder mot detta. 

 

Som blivande pedagog anser jag det vara viktigt att hos eleverna utveckla förmågan 

att förstå varför människan agerar som hon gör i olika situationer, samt att utveckla 

en förståelse för andra människors livssituationer. Denna insikt och kunskap hos 

eleverna skulle kunna förebygga onödiga konflikter och på så sätt också främja 

elevers inlärning. Konflikthantering är enligt min erfarenhet en avgörande faktor för 

huruvida vi pedagoger når fram till eleverna eller inte. Den negativa attityden på 

skolorna, som jag upplevde det, bör motarbetas och elevernas välmående måste 

sättas än mer i fokus. Enligt Daniel Goleman (1997) utsätts och utsätter ungdomar 

varandra för våld dagligen och författaren vädjar till vuxenvärlden om en starkare, 

känslomässig uppfostran av våra barn. Goleman (1997) menar att det upptrappade 

våldet leder till psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Våldet tenderar dessutom 

att öka och bli grövre i takt med ett alltmer utbrett ungdomsvåld.  

 

För att främja och stärka den emotionella intelligensen och därmed förebygga 

psykisk ohälsa, arbetar skolorna runt om i landet med att stärka elevers EQ 

(Emotionell Quotient). Under min VFU-period fick jag känslan av att eleverna inte 

var tillräckligt insatta i skolans EQ-arbete. Syftet med denna studie är därför att 

synliggöra just elevernas egna uppfattningar och upplevelser kring EQ-arbetet på 

skolan. Studien ämnar också undersöka elevernas kunskaper av begreppen EQ och 

social kompetens, samt redogöra för vilka färdigheter inom EQ-ämnet eleverna 

själva anser vara viktiga att utveckla för en lättare anpassning till samhället.  
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2 BAKGRUND 

Följande avsnitt belyser tidigare forskning av EQ och inleds med definitioner av 

begreppen EQ, Känslor, och Social kompetens. Därefter beskrivs studiens teoretiska 

ansatser, som är det Sociokulturella perspektivet och det Motivationsteoretiska 

perspektivet. Avsnittet avslutas med att belysa fördelar och nackdelar med att 

integrera EQ i skolundervisningen. 

 

2.1 Definitioner 

Begreppet EQ 

EQ är en förkortning av Emotionell Quotient. Begreppet myntades i USA under 

1990-talet. Dess upphovsmakare Peter Salovey och David Mayer (1997), definierar 

EQ som förmågan att uppfatta, använda, förstå och hantera känslor och att EQ 

handlar om en individs förmåga att förstå sina egna, men också andra människors 

känslor. Bodil Wennberg och Sofia Norberg (2004) menar att en person med en 

utvecklad EQ, har förmågan att utnyttja de egna känslorna i olika situationer på ett 

intelligent sätt och författarna menar vidare att EQ skapar en inre balans mellan 

känsla och intellekt hos individen. Detta förtydligas av Hendrie Weisinger (1998) 

som beskriver att det helt enkelt innebär förmågan att tillvarata kunskaper om de 

egna känslorna och tillämpa dem på ett adekvat sätt. 

 

Känslor 

Birgitta Kimber (2009) beskriver att känslorna härstammar från hjärnbarken, den s.k. 

Neocortex, som är den tänkande delen av hjärnan, och är beviset på symbiosen som 

finns mellan känsla och tanke. Den som utlöser känslorna snabbast är Amygdala, den 

känslomässiga delen av hjärnan, och är den del som, enligt Kimber (2009), är 

orsaken till att vi agerar i affekt och helt enkelt låter känslorna styra före det egna 

förnuftet. Enligt Kimber (2009) saknar hjärnan förmågan att styra över vilka känslor 

som uppkommer, men Kimber (2009) menar vidare att hjärnan däremot kontrollerar 

hur länge vi ska känna en viss känsla. 

 

Social kompetens 

Gillis Herlitz (2001) betonar och stöder Wennberg och Norbergs (2003) uppfattning 

om att en social kompetent person är en känslomässigt intelligent person och att det 

inte bara handlar om att förstå de egna känslorna utan dessutom att utifrån sina egna 

känslor kunna fatta konstruktiva beslut. Terje Ogden (2005) betonar att skolan är en 

sådan miljö som är väl anpassad för att utveckla elevernas EQ och därför anser 

författaren att skolan bör använda sig av den pedagogiken, som dessutom, enligt 

Ogden (2005), även kan tillämpas i vardagligt syfte. Humanistisk människosyn och 

god etik är, enligt Herlitz (2001), andra kännetecken som karaktäriserar en social 

kompetent person. Att uppträda korrekt i olika sociala sammanhang, visa empati, 

lojalitet och inte minst ärlighet, menar Herlitz (2001), är också viktiga inslag i 

begreppet socialt kompetens. Risken är, enligt Ogden (2005), att eleverna utvecklar 

en känsla av utanförskap och känner sig avvisade om inte gemenskapskänslan 

infinner sig i sociala sammanhang.  
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Barn reagerar på miljön menar Ogden (2005), och vid en destruktiv sådan uppstår 

onormala beteenden i avsaknaden av samspel. Ogden (2005), delar in social 

kompetens i tre nivåer: 

 

1. Personnivån 

2. Transaktionsnivån 

3. Resultatnivån  

 

 Personnivån innefattar egna färdigheter och förmågor som krävs för att 

lyckas socialt, exempelvis förmågan att kunna se saker ur olika perspektiv. 

  

 Transaktionsnivån innebär att du kunna använda färdigheten på ett adekvat 

sätt i sociala sammanhang.  

  

 Resultatnivån innebär att uppnå det grundläggande målet, nämligen att bli 

accepterad av omgivningen i olika sociala sammanhang.  

 

Agneta Nilssons (2001) sammanfattning över Ogdens (2005) definition av social 

kompetens är att det helt enkelt handlar om ett visst antal färdigheter som vi inte bara 

ska lära oss, utan även använda oss av. Färdigheterna är, enligt Nilsson (2001), en 

förmåga att sätta sig in i andra människors situationer, att hävda sig själv, samt 

konsten att stå upp för sina ideal och åsikter. 

 

2.2 Teoretisk ansats 

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Begreppet sociokulturellt perspektiv och dess teoretiska tankar härstammar från 

psykologen Lev Vygotskij (Strandberg, 2006). Förutsättningar för allt lärande är, 

enligt Vygotskij, beroende av de sociala förhållanden som råder och Vygotskij menar 

att omgivningen påverkar en individs prestationsförmåga och utveckling. Med 

utveckling menas i detta fall individens språkliga, tankemässiga och mentala 

utveckling. Eftervärldens olika sociokulturella teorier har i grund och botten sitt 

ursprung från Vygotskijs tankar (Strandberg, 2006).  

 

För Olga Dysthe (2001) innebär ett sociokulturellt perspektiv att kunskapen måste 

vara meningsfull för att eleverna ska vilja lära sig något. Lärandemiljön bör, enligt 

Dysthe (2001), präglas av interaktion och stor acceptans individerna emellan och 

anser det vara avgörande för en individs vilja att delta i en verksamhet. Acceptans 

och bekräftelse som stärker den egna identiteten leder till ökat självförtroende, enligt 

Dysthe (2001), som menar att känslan av att vara behövd även främjar 

inlärningsprocessen. 

 

Ingrid Sanderoth (2002) betonar också betydelsen av motiverade elever men pekar 

även på social gemenskap och meningsfullhet som andra viktiga faktorer som 

främjande för inlärningen. Dysthe (2001) menar att interaktion och samarbete är ett 

måste och en förutsättning för inlärning. Silwa Claesson (2002) menar att eleverna i 

det sociala samspelet utvecklar självständighet och förmåga att göra saker på egen 

hand efter att ha lärt sig av erfarenheterna från tidigare sociala sammanhang. 
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2.2.2 Motivationsteoretiskt perspektiv 

Abraham Maslows (1943) motivationsteori beskriver trygghetsbehovet som det näst 

största mänskliga behovet, strax efter människans primära matbehov. Enligt Maslow 

är trygghetsbehovet grunden till all mänsklig gemenskap. Människan drivs enligt 

honom av behovet att förverkliga sig själv, vilket Maslow (1943) menar sker i olika 

sociala gemenskaper. Enligt Maslows motivationsteori är även status och 

accepterande viktigt för människan, för att hon ska kunna förverkliga sig själv 

(Maslow, 1943). Enligt Håkan Jenner (2004) kan motivation delas in i en inre och en 

yttre motivation. Den inre motivationen beskrivs av Jenner (2004) stärks av den egna 

nyfikenheten, viljan av att lära sig och glädjen man får ut av det man lär sig eller det 

egna behovet av att självförverkliga sig på något sätt. Den yttre motivationen 

påverkas enligt Jenner (2004) av yttre faktorer som betyg eller status bland andra 

elever och klasskamrater i skolan. 

  

Christer Stensmo (1997) menar att det är lättare att motivera elever om lärarna jobbar 

för att uppnå samma mål som eleverna och ett samarbete mellan elev och lärare 

främjar gemenskapskänslan och ökar både lärares och elevernas motivation. Det 

mänskliga samspelet är, enligt Vygotskij (Strandberg, 2006) en förutsättning för en 

utveckling av en människas kompetens och intellekt och Vygotkij (Strandberg, 2006) 

hävdar att den sociala kompetensen utvecklas i det mänskliga samspelet. John 

Dewey (1980) poängterar lärarens roll när det gäller att motivera eleverna i skolan, 

eftersom läraren bland annat ska stimulera och fördjupa kunskaperna hos eleverna. 

Lennart Sjöberg (1997) påpekar vikten av att eleven behöver en pedagogik som 

främjar inlärning och menar att intresserade elever är lättare att motivera. Författaren 

hävdar också att ett intresse ger energi till hjärnan och skapar samtidigt en inre 

motivation.  

 

2.3 EQ i undervisningen 

2.3.1 Brist på EQ-forskning  

Lennart Sjöberg och Elisabeth Engelberg (2003), pekar på det faktum att det bedrivs 

för lite forskning kring EQ-ämnet och menar att det saknas stöd för Goleman (1997) 

och andra förespråkares åsikter kring ämnet EQ och dess betydelse. Engelberg och 

Sjöberg (2003) betonar att bristen på forskning av EQ-ämnet är stort och därför är 

EQ-ämnet intressant att studera. Inte minst anses värderingarna skifta individer 

emellan, beroende på hur väl en individ utvecklat sin EQ (Sjöberg & Engelberg, 

2003). En individ med en väl utvecklad EQ är enligt författarna, mindre 

materialistisk än en person med en mindre utvecklad EQ. Författarna ifrågasätter 

också huruvida det verkligen finns någon expertis att tala om kring ämnet EQ.  

 

2.3.2 EQ-metoderna  

Kritik framförs av Zeidner, Roberts och Matthews (2002) gällande skolans EQ-

övningar, där författarna tvivlar på huruvida det går att träna upp sin EQ eller inte. 

Kritiken riktas bland annat mot EQ-kunskapernas varaktighet och metoderna inom 

EQ-ämnet. Zeidner m fl. (2002) betonar att den vardagliga uppfostran, yrkeslivets 

lärdom och andra erfarenheter också har betydelse för utvecklingen av en individs 

EQ.  
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Enligt Camilla Löf (2007) skulle skolans EQ-arbete kunna utgöra ett problem mot de 

normer och värden som förekommer utanför skolan, i hemmamiljön och i relationer 

med kompisar. Även om skolans värdegrund bygger på det svenska samhällets 

värdegrundstankar, innebär det inte enligt författaren att dessa alltid stämmer överens 

med familjens, eller elevernas, beroende på kulturella skillnader i hemmen. Detta 

anses av Löf (2007) riskera att sätta ungdomars lojalitet på prov gentemot familjen 

eller bland vänner och blir en svår situation att hantera för ungdomarna. 

 

2.3.3 Relationsstärkande 

Lars Löwenborg och Björn Gislason (2002) menar att grundförutsättningen för att 

eleverna ska trivas i skolan är att de på ett tidigt stadium utvecklar sin sociala 

kompetens. På EQ-lektionerna lär sig eleverna bland annat att hantera andras 

känslor, vilket stärker dem i deras sociala relationer till andra människor. Inte minst 

utvecklar eleverna förmågan att hantera olika personligheter hos exempelvis lärarna i 

skolan som kan tillämpa kunskaperna på ett konstruktivt sätt och främjar 

inlärningsprocessen (Löwenborg & Gislason, 2002). Ulla Lindgren och Lars Burman 

(2003) är inne på samma linje som Löwenborg och Gislason (2002) och menar att en 

förutsättning för en positiv inlärningsprocess är att eleverna lär sig att kommunicera 

och utveckla sin retoriska förmåga i olika sociala sammanhang. Lindgren och 

Burman (2003) pekar på vikten av att diskutera, vilket innebär att eleverna även lär 

sig att lyssna på andra människors tankar och resonemang. Detta menar författarna 

genererar i att eleverna skapar goda relationer till andra människor. 

 

Det är enligt Kimber (2009) inte svårare att öva upp sina emotionella färdigheter än 

att lära sig ett nytt språk och EQ bör finnas med som ett separat ämne i skolan, där 

eleverna ges chansen att öva upp sina emotionella färdigheter. Under EQ lektionerna 

lär sig eleverna, enligt Kimber (2009), konsten att kommunicera, identifiera och 

hantera olika känslor. Författaren menar att EQ-ämnet utvecklar samarbetsförmågan 

och stärker relationer människor emellan. Wennberg (2003) menar, likt Goleman 

(1997), att skolan utgör en stor del av elevernas liv, där de tillbringar minst nio år av 

sitt liv och därför är skolans möjligheter att utveckla elevers EQ stora. Skolan måste, 

enligt Wennberg (2003), ses som en viktig plattform för att bedriva och genomföra 

undervisning som främjar EQ-arbetet och skolan bör således utnyttjas i det syftet. 

Det är trots allt menar Wennberg (2003) väl användbar kunskap eftersom vi under 

livets gång skapar nya relationer. Wennberg (2003) anser också, till skillnad från 

Kimber (2009) att EQ bör integreras i samtliga skolämnen och tillämpas på ett 

konstruktivt sätt under lektionstid med innehåll som kan tillämpas i vardagen, 

utanför skolan.  

 

2.3.4 Förebyggande 

Lindgren och Burman (2003) menar att arbetet med EQ i skolan breddar vårt sätt att 

se på skolans uppgift. I skolan lär sig nämligen eleverna de grundläggande normer 

som finns samhället och de krav som ställs på individen. Nilsson (2001), hävdar att 

EQ bör genomsyra hela skolverksamheten och att EQ-arbetet bör starta redan under 

de tidigare skolåren. Nilsson (2001) menar att redan så tidigt som på förskolenivå bör 

eleverna träna upp sin EQ, eftersom den medfödda förståelsen för andra människor 

riskerar att minska, eller i värsta fall helt gå förlorad, om man inte tidigt vidtar 

förebyggande åtgärder.  
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Goleman (1997) delar Nilssons (2001) åsikt och poängterar att EQ-arbetet i skolan 

på senare tid visat sig fungera på ett uppfostrande sätt i positiv bemärkelse. Goleman 

(1997) menar att det är av stor betydelse att eleverna tidigt får lära sig att hantera och 

diskutera olika etiska dilemman och sociala situationer. 

  

Social kompetens är, för Lindgren och Burman (2003), avgörande faktorer för hur 

eleverna senare i livet interagerar med människor i olika sociala sammanhang, inte 

minst gäller det i yrkeslivet. Konflikthantering, självreflektion, samarbete och att 

agera på ett konstruktivt sätt i olika situationer är just, enligt Lindgren och Burman 

(2003), några av de färdigheter som eleverna utvecklar under en EQ-lektion. Enligt 

Norell-Beach och Berg-Danielsson (2000) innebär EQ-övningar att eleverna 

utvecklar förmågan att hantera både sina egna och andras känslor i olika sociala 

sammanhang. Utbildning och handledning kring mänskliga relationer är nödvändigt 

enligt författarna och bör ses som en självklarhet i skolans verksamhet. Norell och 

Danielsson (2000) menar vidare att social kompetens är ett viktigt verktyg för 

eleverna att ha med sig i bagaget ute i samhället.  

 

2.3.5 Känslohantering 

EQ i skolundervisningen anses av Goleman (1997) vara minst lika viktigt som 

undervisning i läsning eller matematik. Han menar att övningar i EQ måste upprepas 

och inpräntas under en lång tid, innan kunskapen fastnar och kan tillämpas på rätt 

sätt i framtiden. Wennberg, (2003) beskriver att individens kontroll av de egna 

känslorna handlar om förmågan att hantera dem. För att lyckas med detta på ett 

konstruktivt sätt krävs det enligt författaren självinsikt, vilket är en förutsättning för 

att kunna kontrollera sina egna, men också andras känslor. Insikt i de egna känslorna 

är, enligt Goleman (1997) en avgörande faktor för huruvida individen kan kontrollera 

känslor av negativ karaktär, exempelvis ilska, på ett konstruktivt sätt eller inte i olika 

situationer. Att hålla isär de hundratals känslor som nyanseras, varieras och blandas 

beroende på situation, är, enligt Goleman (1997) omöjligt och dessutom svåra att 

beskriva. Wennberg (2003) menar att risken är att känslorna tar över och att vi då 

agerar i affekt istället, det vill säga, agerandet blir utefter vad vi känner för stunden. 

Goleman (1997) instämmer och poängterar att alla kan bli arga, men svårigheten är 

att balansera ilskan på en lagom och kontrollerbar nivå. Aggressiva känslor som 

uttrycks i affekt missriktas ofta enligt Goleman (1997) och dessutom på ett felaktigt 

sätt samt är, enligt honom, alltför ofta obefogat och överdrivet. 

 

2.3.6 Samarbete 

Kimber (2009) menar att människans varierande temperament styrs av de 

grundläggande känslorna och är till viss del ärftliga. Den mänskliga hjärnan är den 

som styr alla dessa känslor och hjärnan består av små formbara nervkretsar som är 

föränderliga och alltså inte något bestående livet ut. Detta innebär i sin tur att 

människans temperament kan förändras över tid. EQ i undervisningen, påpekar 

Kimber (2009), inte bara stärker det känslomässiga beteendet utan skapar även 

förutsättningar för ett konstruktivt lärande. Författaren betonar att samarbete är 

viktigt för att eleverna ska kunna utveckla olika färdigheter i skolan och menar 

vidare att samspelet med andra elever ofta utgör ett problem för eleverna, vilket 

läraren i vissa fall har svårt att hantera.  
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Kimber (2009) hävdar att EQ-övningar utvecklar eleverna på ett positivt sätt och ger 

dem förutsättningar att tillgodogöra sig ämneskunskaperna på ett bättre sätt.  

 

Johanna Giota (2002) delar Kimbers (2009) uppfattning av vikten av att främja 

inlärningen och betonar att goda prestationer i skolan dessutom utvecklar en 

självkänsla hos eleverna. Självkänsla, enligt Giota (2002), är en förutsättning för en 

konstruktiv inlärningsprocess. Löwenborg och Gislason (1998) framhåller i sin tur 

att EQ även utvecklar individers självständighet och ansvarskänsla, eftersom EQ-

övningarnas syfte är att utveckla förmågan att uttrycka och uppfatta sina egna och 

andras känslor på ett konstruktivt sätt. En stark EQ utvecklar individens förmåga att 

bearbeta de egna känslorna, samt underlättar bemötandet mot andra människor 

eftersom en väl utvecklad EQ även genererar ökad respekt och medmänsklighet 

gentemot andra människor (Löwenborg & Gislason, 1998). 

 

2.3.7 Värdegrundsarbete 

Zackari och Modigh (2000) kritiserar effektiviteten av att i skolan sprida 

demokratiska värderingar endast under ett separat EQ-ämne och författarna hänvisar 

till gällande läroplaner som betonar att arbetet med värdegrunden skall genomsyra all 

verksamhet i skolan. EQ som ett eget ämne i skolan, enligt Zackari och Modigh 

(2000), lever inte upp till Skolverkets krav, då värdegrunden isoleras till EQ-

lektionerna som ett eget inslag i skolschemat. Ytterligare en nackdel är enligt 

författarna att ämnet endast behandlas av vissa pedagoger på skolan, vilka därmed 

tvingas ta ett större ansvar i värdegrundsarbetet på skolan än de lärare som inte 

arbetar med EQ i någon form. Risken är, enligt Zackari och Modigh (2000), att de 

pedagoger som lämnas utanför EQ-arbetet kan känna ett visst utanförskap och, i 

värsta fall, likgiltighet inför värdegrundsuppdraget i skolan.  

 

Zackari och Modigh (2000) betonar vikten av att lägga tid på att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga i skolan för att på bästa sätt nå ut med 

värdegrundstankarna. På så sätt genomsyras hela verksamheten av 

värdegrundsarbetet och författarna anser att skolan bör ta tag i olika problematiska 

situationer när det krävs och ha en diskussion när behovet uppstår. Zackari och 

Modigh (2000) betonar också i det hänseendet betydelsen av att lärarna är 

uppmärksamma på dessa situationer och inbjuder till samtal. Att diskutera EQ-

relaterade händelser vid behov bör, enligt författarna, gälla som princip i skolan och 

inte bara under lektionstid (Zackari & Modigh, 2000). 
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2.4 Sammanfattning bakgrund 

 

I bakgrunden har bland annat framgått att EQ handlar om att hantera de egna och 

andras känslor på ett konstruktivt sätt. EQ anses även utveckla grundläggande 

kunskaper i vilka krav som ställs på individen från samhällets sida. Det har även 

beskrivits att de sociala förhållanden som råder är avgörande för alla slags inlärning.  

Det har betonats att acceptans och bekräftelse är grundläggande behov hos 

människan vars trygghetsbehov anses vara grunden för all mänsklig interaktion.  

Förespråkarna av EQ menar att EQ-lektionerna stärker elevernas sociala relationer 

och även utvecklar individens självständighet och ansvarskänsla. Det har även 

betonats att EQ bör införas redan på ett tidigt stadium, främst i förebyggande syfte.   

 

Den negativa kritiken ligger främst i bristen på forskning av EQ-ämnet där man även 

ifrågasätter huruvida det går att träna upp sin EQ eller inte. Kritik har även framförts 

mot att EQ-arbetets värdegrundstankar kan skilja mellan individer och på så sätt 

skapa en inre lojalitetskonflikt hos eleven, av exempelvis kulturella skäl. Det råder 

även delade meningar huruvida ett separat EQ-ämne följer skolans 

värdegrundsarbete eller inte. Argumentet är främst att värdegrundsinslagen under EQ 

lektioner också bör genomsyra all skolverksamhet och inte begränsas inom ett ämne. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studiens syfte är att belysa fem elevers uppfattningar av EQ-arbetet i 

skolundervisningen. 

 

Studien utgår från följande tre frågeställningar: 

 

 Vilka uppfattningar och tankar har eleverna kring skolans EQ-arbete? 

 

 Hur upplever eleverna övningarna under en EQ-lektion? 

 

 Vilken färdighet anser eleverna viktigast att utveckla EQ-ämnet, samt varför 

är den färdigheten viktigast att utveckla enligt dem? 
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4 METOD 

I följande avsnitt redogörs för metodvalet i studien som därefter följs av en 

beskrivning av deltagarurvalet. Vidare beskrivs genomförande och 

databearbetningen av intervjuerna. Avslutningsvis görs en metodkritik samt en 

redovisning av olika etiska ställningstaganden inför denna studie. 

 

4.1 Metodval 

Studien är en kvalitativ undersökning gjord ur ett hermeneutiskt perspektiv. 

Hermeneutikens fokus läggs främst på att besvara frågan om vad som döljer sig 

bakom ett fenomen, i strävan att förstå och tolka fenomenet i fråga. I studien gjordes 

tolkningar av elevernas intervjusvar efter en noggrann analys av det inspelade 

materialet. Hermeneutiken lägger inte fokus på att söka sanningen, utan bara på att 

försöka hitta förekommande mönster i mänskliga beteenden eller, som i detta fall, 

uttalanden.  

 

4.2  Urval 

Studien begränsades till att omfatta en skola som har valt att profilerar sig som en 

EQ-skola. Studier kring EQ-ämnet har tidigare gjorts i olika sammanhang, men med 

perspektiv främst på lärarens arbete med EQ i undervisningen. I denna studie har 

fokus istället lagts på elevernas uppfattningar av EQ-ämnet. Valet av vilka elever 

som skulle medverka under intervjuerna gjordes vid telefonkontakten av en ansvarig 

pedagog på skolan. Riktlinjerna som gavs i det hänseendet var att det skulle vara 

elever från årskurs sju till nio och helst lika antalet pojkar och flickor. Anledningen 

till att dessa krav ställdes var att eleverna i den åldern ansågs ha uppnått en 

tillräckligt hög ålder för att på ett tydligare sätt svara på frågorna. Önskan var också 

att det skulle vara en könsmässig rättvis fördelning i den mån det kunde ordnas. Av 

de utvalda var dock tre flickor och två pojkar på grund av en elevs frånvaro vid 

intervjutillfället. För att intervjuerna skulle genomföras under lugna förhållanden var 

önskemålet att detta skedde med elever från orten. Därmed undveks pressen med att 

elevernas tid begränsades på grund av att de behövde hålla några busstider.   

 

4.3 Undersökningsinstrument 

Som undersökningsinstrument användes fysiska intervjuer och dessa hade en 

förhållande vis låg standardisering och strukturering För att inte riskera att missa 

något väsentligt och samtidigt skapa ett behagligt flyt under intervjuerna, användes 

en bandspelare som verktyg under intervjuerna. Under intervjuerna användes även en 

gemensam intervjumall (bilaga 1) för samtliga intervjuer. Intervjuerna kunde med 

bandspelarens hjälp genomföras på ett sätt som upplevdes som bekvämt och naturligt 

för eleverna. 
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4.4 Genomförande 

Den första kontakten med skolan där studien skulle genomföras, togs via telefon med 

en av skolans rektor hänvisad Med hjälp av läraren valdes därefter eleverna ut inför 

intervjuerna. Intervjuerna genomfördes sedan med varje elev för sig för att på så vis 

minska eventuellt grupptryck i svaren. Frågorna visades inte i förväg utan ställdes för 

första gången under intervjutillfället. Intervjuerna pågick sammanlagt under två 

timmars tid och gjordes på en i förväg överenskommen dag i veckan. Viktigt var att 

eleverna inte skulle känna press av att hinna med buss eller liknande och därför 

gjordes intervjuerna innan deras sista lektion för dagen. Med samtliga lärarens 

tillstånd kunde intervjuerna prioriteras framför nästa lektion 

 

Förhoppningen med intervjuerna var också att få så spontana svar som möjligt från 

eleverna och då kändes fysiskt närvarande intervjuer med avslappnande förhållanden 

som ett bra val. Intervjuerna utgick från en i förväg nedskriven intervjumall (bilaga 

1) som skulle presenteras i en viss ordning, men under intervjuernas gång frångicks 

denna plan, då eleverna mer än gärna berättade ingående och utan förbehåll. I vissa 

fall ledde spontaniteten till nya infallsvinklar, men eftersom eleverna svarade på 

frågorna på ett tillfredställande sätt, fick intervjuerna fortgå i denna anda. Enligt 

Stukat, (2005), når man djupare och längre i en sådan intervju, som han kallar 

semistrukturerad. 

 

4.5 Databearbetning 

Efter en noga genomgång av det inspelade materialet har innehållet sedan tolkats för 

att se om det framkom en röd tråd i svaren. Första steget i analysprocessen var att 

transkribera innehållet från elevernas inspelade intervjuer. Detta gjordes också efter 

en noga genomgång av samtliga fem intervjuer. För att inte riskera missa något av, 

för studien, viktigt innehåll, under transkriberingsfasen, gjordes analysen ett flertal 

gånger och kontrollerades sedan för att fastställa att allt blivit dokumenterat korrekt. 

Texterna för varje elev lästes sedan noga igenom om igen, för att inte riskera att 

missa något väsentligt även under analyseringsfasen. Det viktigaste innehållet som 

framkom efter analysfasen listades i punktform för att användas som stödord inför 

kommande resultatframställning. Därefter delades intervjumaterialet in i olika större 

huvudkategorier varefter ett visst mönster framkom under analysfasen. Efter en 

ytterligare analys av huvudkategorierna, delades i sin tur även dessa in i olika 

underkategorier på samma sätt.  

  

4.6 Etiska överväganden 

För att skapa en lyckosam intervjusituation, lades vikt på att få deltagarna att känna 

sig bekväma under intervjuerna och inte behöva utsättas för någon slags psykisk 

stress av något slag. Inför studien lades därför stor vikt vid att följa Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer. I tur och ordning införlivades Informationskravet 

och Samtyckeskravet. Dessa krav infriades genom att samtliga elever i förväg noga 

informerades om syftet med intervjuerna och betydelsen av deras deltagande för 

studien. Viktigt var också att vara tydlig med att deltagandet helt och hållet var på 

frivillig basis och att intervjuerna, när som helst, kunde avbrytas om så önskades.  
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Genom att informera deltagarna om att allt som sades under intervjuerna skulle 

hållas hemligt och inga namn skulle avslöjas, kunde även Konfidentialitetskravet 

bockas av. Ingen obehörig skulle få åtkomst till intervjumaterialet förutom för 

intervjuaren själv. För att leva upp till Nyttjandekravet, gavs löftet om att alla 

uppgifter av personlig karaktär endast skulle komma att användas i forskningssyfte 

och inget annat. Skolas namn eller lokalisering exploateras inte, samt att samtliga 

inblandade personer erbjudits att läsa studien innan opposition sker. På så sätt gavs 

de medverkande själva möjligheten att påvisa och korrigera eventuella 

förekommande felaktigheter i studien. Skolans elever är okända för intervjuaren och 

vise versa, vilket inte krävde en lojalitet gentemot intervjuaren när frågorna 

besvarades. 

 

4.7 Tillförlitlighet 

När det gäller tillförlitlighet betonar Stukat (2005) att det innebär att en forskare 

endast undersöker det som är avsett att undersökas. Därför är frågorna ställda på så 

sätt att de på bästa sätt besvarar studiens frågeställningar. Med öppna frågor gavs 

även möjlighet för eventuella följdfrågor vid behov. Stukat (2005) pekar också på det 

faktum att trovärdigheten av resultatet efter en intervju är beroende av huruvida 

intervjuaren har använt sig av ledande frågeställningar samt hur kontrollen har 

genomförts i analysfasen av denna studie. Under intervjuerna ställdes så öppna 

frågor som möjligt för att dels undvika att påverka eleverna att svara på ett visst sätt, 

men också för att få ärliga och uppriktiga svar från eleverna. 

 

4.8 Metodkritik 

Eleverna som intervjuades valdes ut av en av skolan anställd person. Kriteriet var 

dock att få elever som kunde svara på frågorna kring EQ-ämnet på ett så utförligt sätt 

som möjligt och därför önskades elever med förmågan att kunna uttrycka sig på ett 

tydligt sätt. Detta kan ha påverkat resultatet på ett positivt sätt, då eleverna valts ut 

för att omedvetet framhäva en positiv bild av EQ-arbetet på skolan. Kanske hade 

resultatet blivit annorlunda och eventuellt svårare att analysera om eleverna valts ut 

spontant och slumpmässigt av forskaren personligen. 

 

Denscombe (2000) varnar för intervjuer via bandspelare, och menar att respondenten 

kan uppleva situationen som obekväm, och att det är något som noga bör beaktas 

inför en sådan intervjumetod. Fördelen med fysiska intervjuer är, enligt Descombre 

(2000), att de ger en mer bestående dokumentation av intervjuernas innehåll och 

dessutom kan kontrolleras vid behov. Fördelen med inspelade intervjuer, till skillnad 

från anteckningar, är att elevernas svar kunde dokumenteras i detalj. Inget riskerades 

således att falla bort av stress med att hinna notera allt, vilket är risken om man 

endast använder anteckningar eftersom det kan vara svårt att hinna med att anteckna 

det som är väsentligt under intervjuerna. Inspelad intervju upplevdes från 

intervjuarens sida mer avslappnat, vilket i sin tur skapade en trivsam och harmonisk 

situation även för den intervjuade. 
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5 RESULTAT 

Nedan redovisas intervjuanalyserna av elevernas tankar och uppfattningar av ämnet 

EQ. Resultatet är indelat i de fyra kategorierna Skolmiljö, En timme EQ, EQ-

övningar och Social kompetens. Dessa kategorier är i sin tur indelade i ett antal 

underkategorier. 

 

5.1 Skolmiljö 

Rent och fräscht 

EQ-arbetet är enligt eleverna en stor orsak till den rena och fräscha skolmiljön som 

de upplever finns på skolan. Eleverna beskriver att lärarna är tydliga i att det är 

förbjudet att kladda ner bänkar i klassrummen. Enligt eleverna verkar det som om de 

flesta, tack vare lärarnas tydlighet, i alla fall försöker låta bli att kladda ner eller 

förstöra bänkarna. Eleverna beskriver också att det inte finns klotter eller på annat 

sätt nerkladdade väggar i korridorerna och att golven är rena och fria från onödigt 

skräp. På skolan finns inte heller, enligt eleverna, något som är sönderslaget eller 

äckligt, och nuvarande skolan jämförs i det hänseendet med tidigare skolor, där en av 

eleverna inte gärna ville gå på toaletten. Skolans regler är tydliga med att samtliga på 

skolan måste sträva efter att hålla rent och snyggt. Eleverna beskriver även att det är 

just sådana saker man får lära sig under EQ-lektionerna och menar att det är något 

viktigt och bra.  

 

Gemenskap 

Vetskapen att skolan arbetar med EQ-arbetet märks också enligt eleverna genom att 

alla upplevs vilja väl och att gemenskapen verkar vara viktig under rasterna och på 

lektionerna. Eleverna beskriver sin skola som en skola med en positiv atmosfär och 

stor gemenskap i korridorerna där ingen behöver sitta eller gå ensam. En av eleverna 

beskriver att hennes tidigare oro över att behöva gå ensam och hamna i utanförskap 

numera inte finns kvar och pekar på att EQ-arbetet skapat en samhörighetskänsla hos 

de flesta av skolans elever. Den nuvarande skolan är, enligt eleven, noga med att 

motarbeta mobbning och utanförskap på ett aktivt och bestämt sätt. En annan av 

eleverna beskriver EQ-lektionernas innehåll som en stor orsak till hennes välmående 

på följande sätt: 

 
EQ på skolan utvecklar dig som människa och att du lär dig att umgås med andra 

människor och undviker på detta sätt konflikter som annars skulle uppstå (elev 

3). 

 

Eleven visar i citatet på god insikt i vikten av att lära känna en människa för att på så 

sätt förebygga att onödiga konflikter uppstår. 
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5.2 En timme EQ 

Påtvingat och onödigt  

På schemat har eleverna EQ-undervisning en gång i veckan, under en timme, och de 

berättar också att EQ är ett separat ämne i skolan. Detta upplevs som positivt av 

eleverna eftersom man kan koncentrera sig på saker som handlar endast om EQ-

relaterade inslag. Däremot anser eleverna att det gott och väl räcker med den EQ-tid 

som finns på schemat, eftersom de också upplever att EQ-lektionerna ibland kan 

kännas lite väl tjatigt och enkelspårigt och då blir det jobbigt att arbeta med samma 

saker fler gånger i veckan, om det skulle finnas fler EQ-timmar på schemat.  

 

Eleverna uttrycker även ett missnöje på vissa EQ-lektioner och tycker att lektionerna 

kan kännas onödiga. Det är lätt att tappa koncentrationen i dessa fall, menar eleverna. 

Ibland får eleverna se en film på EQ-lektionerna och efter att ha sett filmen ska de 

sedan skriva ner olika känslor som filmen väckte hos dem, för att sedan i smågrupper 

diskutera vilka känslor som var och en upplevde och sedan lyfta diskussionen i hela 

klassen. Ibland får de ingen förklaring till varför de ska diskutera en film och då 

upplever de inte att de kan koppla en sådan skrivövning till EQ-ämnet, och utan en 

förklaring av läraren blir det ännu svårare. I dessa fall kan det kännas som omotiverat 

och som ett tidsfördriv, anser eleverna. En av eleverna tycker att EQ-lektionerna 

ibland känns som ett tvång, eftersom skolan måste ha EQ under den tid som är ämnat 

för detta. Eleven uttrycker att: 

 
EQ är något som låter bättre än vad som ibland är fallet (elev 1). 

 

Vissa EQ-lektioner beskrivs av eleven känns som ett tvång i de fall de ibland tvingas 

prata om saker som inte alltid har med EQ att göra.  

 

Kärnämnen i fokus 

Elevernas upplevelse av att EQ är viktigt inslag i skolan, men att ämnet ibland kan 

upplevas onödigt för dem, ger samtidigt känslan av att de trots detta inte vill missa 

saker som tas upp på de ”vanliga” ämnes-lektionerna. Att EQ-diskussioner under de 

”vanliga” lektionerna ibland upplevs ta för mycket tid är också något som eleverna 

tydligt poängterar och uttrycker enhetligt, att EQ-ämnet inte bör genomsyra all 

verksamhet eftersom de upplever att det tar tid från andra, enligt dem, viktigare 

kärnämnen. Trots att EQ alltså beskrivs av eleverna som ett viktigt och nödvändigt 

inslag i skolundervisningen, anser samtliga elever att det inte får påverka övrig 

undervisning negativt. Vid de tillfällen där andra ämnen tvingas stå tillbaka för 

diskussioner med innehållande EQ-inslag är intrycket att eleverna upplever EQ-

ämnet som onödig och stressande. Här uppstår en slags dubbelmoral där EQ plötsligt 

inte är så viktigt, eftersom det i vissa fall inverkar på andra, för eleverna, viktigare 

betygsgrundade ämnen. Kan det vara detta som Jenner (2004) menar som en yttre 

motivation. Eleverna anser vid dessa tillfällen, generellt sett, att EQ-diskussioner 

endast bör hållas på just EQ-lektionerna i rädsla för att missa något viktigt på andra 

lektioner. 
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5.3 EQ-övningar 

Rollspel 

Övningarna som beskrivs av eleverna upplevs vissa gånger som både jobbiga och 

overkliga. Eleverna syftar i det hänseendet på övningar som innebär att de 

exempelvis får sätta sig in i en mobbad persons situation, där de utsätts för någon 

slags kränkning eller mobbing, fast på låtsas. Några elever beskriver också 

övningarna som overkliga och menar att det inte går att förstå hur det är att vara 

utsatt för mobbing på riktigt. Eleverna tänker också på att det måste vara jobbigt att 

vara med på en sådan övning för den som är eller har varit mobbad, men säger 

samtidigt att de inte tror att mobbing förekommer på skolan och är därför inte oroliga 

för det. En av eleverna tycker å andra sidan att lärarna inte bör riskera att någon mår 

dåligt av rollspelen eftersom det kan vara någon som kan tycka att det känns jobbigt, 

även om ingen vill erkänna det. 

 

Eleverna beskriver svårigheten i rollspelen där de får försöka redogöra för hur det 

känns att hamna i ett utanförskap eller de gånger när de ombeds beskriva hur de 

skulle försöka lösa en mobbningssituation på bästa sätt. Eleverna beskriver även att 

det är lättare att lösa situationer när de övar på det, men tvivlar på att de skulle 

ingripa om det hände på riktigt av rädsla att själva bli mobbade. Några elever menar 

att det inte går att träna på hur du skulle göra om du såg någon som blev utsatt, men 

att de skulle göra något i en sådan situation i alla fall.  

 

Skriva och diskutera 

Samtliga elever tycker om att skriva ner sina tankar och känslor som de sedan får 

diskutera öppet med klassen. Problemet med att diskutera öppet inför 

klasskamraterna är, enligt eleverna, att en del inte alltid vågar vara ärliga och säga 

vad de egentligen vill. De menar att grupptrycket och behovet av att vara omtyckt är 

för stort och därför vill ingen riskera att svara annorlunda än vad resten av gruppen 

gör.  Däremot är det trevligt att diskutera kring en film de sett, eftersom de upplever 

filmvisning som en skön variation från skolans hårda studier. Eleverna menar att det 

oftast räcker att bara säga något som har med filmens innehåll att göra, så brukar det 

fungera bra när de diskuterar den. De gånger de får diskutera kring något eget ämne 

på EQ-lektionerna känns det alltid skönt efteråt. Eleverna menar att det är viktigt att 

skriva ner sina tankar för att sedan slippa gå och tänka på dem hela tiden, vilket 

eleverna menar stör koncentrationen under andra lektioner. Det händer inte så ofta, 

enligt eleverna, att någon tar upp något eget ämne, vilket de tycker är synd och 

menar att det kan kännas skönt att prata med andra om det är något som är jobbigt. 

Än en gång pekar eleverna på rädslan för att berätta saker som är jobbiga, som en del 

av orsaken att det sker så sällan. 

 
Även om man tycker någon har fel i en sak som den säger, så säger man inte 

emot, för då kanske de andra eleverna tycker man är konstig, eller något (elev 3). 

 

I ovanstående citat uttrycker eleven en viss oro för att kunna vara ärlig inför 

klasskamraterna, eftersom de kan uppfattas av andra elever som ”svikare”. 
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5.4 Social kompetens 

I arbetslivet 

I arbetslivet är social kompetens extra viktigt menar eleverna, och pekar på vikten av 

att kunna umgås med andra människor när du exempelvis söker ett jobb. En 

arbetsgivare anställer, enligt eleverna, hellre en socialt kompetent person än någon 

som inte är socialt kompetent. Eleverna menar att orsaken till detta är att ingen 

arbetsgivare vill anställa någon som inte kan umgås med sina kollegor eftersom det 

riskerar att förstöra stämningen på arbetet och kan, på sikt, bli negativt för 

arbetsgivaren. Social kompetens är för eleverna det viktigaste att utveckla om du ska 

klara dig bra ute i samhället idag. För eleverna innebär social kompetens att kunna 

umgås och prata med människor du möter ute i exempelvis arbetslivet och att veta 

hur du ska bete dig gentemot kollegorna både när det gäller själva arbetet och på 

rasterna. 

 
Ingen vill umgås med en person som inte kan prata och vara rolig ibland (elev 5) 

 

Eleverna menar att en person som saknar social kompetens kan orsaka dålig 

stämning på ett företag och det kan, enligt eleverna, i slutändan slå tillbaka på 

företaget om personalen inte kommer överens och då gör man ett sämre jobb. 

 

På fritiden 

Att vara socialt kompetent innebär för eleverna att bjuda på sig själv och kunna 

skämta om olika saker och visa glädje. Att kunna umgås och prata med alla 

människor är också, enligt eleverna, ett sätt att lära känna andra människor och ta 

reda på vad de tycker och tänker i olika situationer. I dessa möten menar eleverna att 

de kan lära sig mycket av andra. De beskriver att det är lättare att göra rätt i en social 

situation om du lär känna personen väl, annars ökar risken för missförstånd och 

feltolkningar och du riskerar att bli ensam. 

 

Utanförskap 

Att förebygga risken att hamna i utanförskap är också en fråga om en persons sociala 

kompetens, enligt eleverna. De menar att det är alla människors eget ansvar att se till 

att inte hamna i ett utanförskap, till exempel i skolan eller på arbetet. Social 

kompetens innebär också för eleverna att du kan ta egna initiativ till att samtala med 

andra elever på skolan eller kollegorna på jobbet. Eleverna tycker att det är viktigt att 

uppträda någorlunda normalt i olika sociala sammanhang, även om de anser att det 

också är viktigt att kunna vara sig själv och bli accepterad för den du är. Trots detta 

menar eleverna att alla människor nog innerst inne vill bli omtyckta av sin 

omgivning och kanske inte alltid har självförtroendet att vara sig själva, om det 

märks för mycket. 
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5.5 Sammanfattning av resultatet 

EQ-arbetet i skolan har enligt eleverna utvecklat kunskaper som gjort att eleverna 

reflekterar över det egna ansvaret på skolan för att allas trivsel. EQ lektionerna anses 

också av eleverna vara en bidragande orsak till utvecklandet av förståelsen för hur 

andra människor känner och mår. Under EQ-lektionerna får eleverna bland annat lära 

sig att tanke och känsla hör ihop och att ditt agerande får konsekvenser. Eleverna 

upplever också att det kan vara svårt att vara ärlig på EQ-lektionerna, trots att lärarna 

uppmanar till detta. En rädsla för att hamna i utanförskap om man tycker annorlunda 

är också något som samtliga elever uttrycker.  

 

Eleverna menar att alla borde tänka EQ-tankar, för då skulle EQ-undervisningen inte 

behövas i skolan utan bli en naturlig del av människors sätt att tänka, känna och 

agera utifrån. Samtliga elever är också eniga om att social kompetens är den 

viktigaste egenskapen inom EQ-ämnet att utveckla i dagens samhälle. Det starkaste 

argumentet är enligt eleverna att arbetsgivaren hellre vill anställa en social 

kompetent person som har lätt att samarbeta med andra, än gå efter ett betyg eller 

liknande meriter. 

 



21 

 

6 DISKUSSION 

Nedan följer en diskussion kring olika frågor och tankar som väckts under arbetets 

gång. Avsnittet innehåller två huvudrubriker vars innehåll besvarar studiens tre 

frågeställningar. Huvudrubrikerna är: Elevernas upplevelser av EQ, och Social 

kompetens. Den första huvudrubriken består av två underrubriker. 

 

6.1 Elevernas upplevelser av EQ  

6.1.1 Starkt grupptryck 

Det som lärs ut på EQ-lektionerna är, enligt eleverna, det gemensamma ansvar som 

ligger på var och en på skolan. Lärarna på skolan betonar vikten av att reflektera 

kring den egna rollen i en konfliktsituation, vilket eleverna visar god insiktsfullhet i. 

Det framgår även att eleverna under vissa EQ-lektioner kan känna sig omotiverade 

på grund av oärligheten bland eleverna och av rädsla för att tycka annorlunda än den 

övriga gruppen. Maslow (1943) menar att en grundförutsättning för att elever ska ta 

till sig undervisningen i skolan är att de känner sig trygga med sin omgivning samt 

även att motiverade elever bättre tar till sig av lektionernas innehåll. Motiverade 

elever verkar är alltså avgörande för huruvida eleverna lär sig det som förväntas av 

dem i skolan? Detta betonas beskrivs som en viktig förutsättning, enligt Sjöberg 

(1997) som även han betonar att intresserade elever vill lära sig.  

 

Oron hos eleverna över att vara annorlunda och brist på motivation är också något 

som framgår av resultatet. Detta beskrivs av dem som ett återkommande problem 

under vissa EQ-lektioner som av nämnda orsaker tappar i betydelse. Även om 

eleverna framhåller EQ-arbetet som anledningen till att de trivs på skolan tycks det, 

under ytan, finnas en oro hos eleverna och ett behov av att inte vara annorlunda. 

Trots ett gediget EQ-arbete från skolans sida kan man skönja en rädsla hos eleverna 

för att hamna i utanförskap. Behovet att få bekräftelse kan i det hänseendet anses 

vara en av de yttre faktorerna som Jenner (2004) nämner, som verkar ha en negativ 

inverkan och en motsatt effekt på EQ-arbetet i skolan. 

 

Ett problem som framkommit i resultatet och som kritiseras av bland annat Zackari 

och Modigh (2000) är att eleverna menar att de endast diskuterar ansvarstagande och 

konsekvenserna av ett bristande sådant specifikt under EQ-lektionerna. Detta trots att 

eleverna själva anser att EQ-relaterade inslag borde finnas med under hela skoldagen 

och diskuteras när och om behovet av diskussion uppstår. Istället för att ta en 

diskussion när problemet uppstår, hänvisar alltså lärarna eleverna att ta upp sina 

problem på EQ-lektionerna. Detta beskrivs av eleverna som overkligt och stressande 

eftersom det man vill ta upp oftast glöms bort när det väl är en EQ-lektion. Eleverna 

beskriver att de inte vill gå omkring och bära på känslor som upplevs som jobbiga. 

Borde inte EQ-arbetet i det hänseendet ge motsatt effekt och alltså tvärtom, bidra till 

ohälsa bland eleverna om de inte får ventilera negativa känslor vid behov?  
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Att förebygga ohälsa i skolan är enligt Wennberg (2003) viktigt och behovet av att 

diskutera jobbiga känslor bör i det hänseendet enligt författaren uppfattas av läraren 

och diskuteras när behovet av diskussioner uppstår. Även motivationsbristen under 

vissa EQ-lektioner grundar sig, enligt eleverna, på avsaknad av verklighetsförankring 

då de oftast inte tillåts diskutera EQ-relaterade ämnen på andra lektioner. Zackari & 

Modigh (2000) betonar att EQ-relaterade händelser bör diskuteras vid behov under 

skoltid. Resultatet visar att eleverna har ett behov av att diskutera jobbiga saker som 

uppstår, men att det inte ges utrymme för diskussioner utanför EQ-lektionerna. Hur 

skulle då en öppenhet för diskussioner från lärarnas sida påverka eleverna, om de 

upplevde att lärarna var lyhörda för behovet av diskussioner när behovet av detta 

uppstår? Svaret på den frågan får nog från min sida bli, vilket även betonas av 

Stensmo (1997), det faktum att lärarna bör uppmuntra eleverna att diskutera saker 

som stärker elevernas gemenskapskänsla gentemot lärarna och skolan. Det skulle i 

sin tur, enligt Vygotskij (Strandberg, 2006) och Dewey (1980) öka både elevernas 

och lärarnas motivation i skolan. Dessa teoretiker betonar just samspel respektive 

motivation för att en utveckling av det mänskliga intellektet ska ske. 

6.1.2 Kärnämnen viktigare 

Resultatet visar att samtliga elever prioriterar kärnämnen framför EQ-ämnet, detta 

trots att EQ-ämnet uppfattas som viktigt av eleverna. Eleverna anser att EQ som ett 

separat ämne ibland känns krystat och overkligt. Eleverna prioriterar också andra 

ämnen i första hand och ser EQ mer som ett ämne utanför den ordinarie 

skolundervisningen. På EQ-lektionerna kan man se på film och eleverna kan vara lite 

mer passiva är känslan man får när eleverna jämför EQ med övriga ämnen. Zackari 

och Modigh (2000) menar att ett separat EQ-ämne strider mot skolans 

värdegrundsarbete och att EQ därför bör genomsyra hela skolan, likt en röd tråd.  

 

Zackari och Modigh (2000) menar också att EQ som ett enskilt ämne bryter mot 

gällande läroplaner (Skolverket 1994) och förespråkar att EQ bör integreras i övriga 

skolämnen. Att EQ integreras i övriga ämnen är också ett uttryckligt önskemål från 

elevernas sida, då de upplever att det inte är önskvärt att diskutera EQ-relaterade 

ämnen på andra lektioner. Kimber (1999) menar att EQ ska vara separerat från 

övriga ämnen eftersom EQ-lektionerna handlar om att öva sig på att hantera och 

diskutera känslor som uppstår i olika situationer.  

 

Å ena sidan tycks EQ-ämnet vara ett positivt inslag i skolundervisningen. Å andra 

sidan ger eleverna uttryck för det motsatta, då de betonar att EQ-ämnet dock inte får 

påverka negativt på kärnämnen i skolan, som alltså enligt dem prioriteras i första 

hand. En elev menar till och med att EQ för eleverna inte är så märkvärdigt som det 

låter och att det förmodligen ser bättre ut för skolan med EQ på schemat än utan. 

Frågan är vad som får eleverna att prioritera bort EQ-ämnet, samt vad som krävs för 

att eleverna ska prioritera EQ-ämnet högre? Enligt Zackari och Modigh (2000) kan 

orsaken även vara att EQ-ämnet endast berör vissa lärare på skolan. Stensmo (1997) 

uttrycker även han hur viktigt det är att lärare och elever samarbetar då det är lättare 

att motivera eleverna för en lärare om läraren själv jobbar för samma mål. Är det en 

förklaring till att eleverna inte tillåts diskutera EQ-relaterade ämnen på andra lärares 

lektioner? Lärarna som ställts utanför EQ-arbetet riskerar, enligt Zackari och Modigh 

(2000), att känna utanförskap och därmed känna likgiltighet inför 

värdegrundsarbetet.  
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Utifrån resultatet skulle detta kunna vara en förklaring till varför eleverna hänvisas 

till EQ-lektionerna för sina problem. Maslows (1943) motivationsteori framstår som 

än mer relevant eftersom motivationsteorin utgår från ett primärt mänskligt behov, 

vilket även innefattar varje lärares egen motivation till EQ-arbetet i skolan. 

Sanderoth (2002) belyser vikten av motivation i skolan, men också, precis som 

Dysthe (2001), att en känsla av gemenskap ökar motivationen hos individen. I det 

hänseendet skulle motivationsbristen hos de lärare som lämnas utanför EQ-arbetet på 

skolan kunna påverka EQ-arbetet negativt. Dysthe (2001) menar också att 

likgiltighet inför en uppgift kan uppstå om man saknar meningsfullhet i det man gör. 

 

6.2 Social kompetens 

Lev Vygotskij (Strandberg, 2006) betonar vikten av det sociala samspelet när det 

gäller alla slags inlärningsformer. Förutsättningar som främjar inlärning, skapas 

enligt Vygotskij, när en individ trivs i och med sin omgivning (Strandberg, 2006). 

Resultatet visar också hur viktigt det är för eleverna att skapa goda relationer till sin 

omgivning i syfte att bli accepterad. Speciellt viktigt anses den sociala kompetensen 

vara ute i arbetslivet eftersom det, enligt eleverna, är avgörande för hur du blir 

bemött på en arbetsplats. Social kompetens, menar eleverna, är viktigt att utveckla 

och är, enligt dem, något som krävs i situationer där man behöver kommunicera med 

kollegor, både vad gäller arbetsuppgifter men kanske än viktigare under rasterna då 

man oftast får möjlighet att lära känna kollegorna på ett mer privat sätt. Dysthe 

(2001) betonar också behovet av acceptans, vilket även eleverna ger uttryck för i 

intervjuerna. Enligt Dysthe (2001) är det avgörande för viljan att interagera med sin 

omgivning. Författaren menar att acceptans stärker självförtroendet som i sin tur 

främjar inlärningsförmågan. Dysthe (2001) menar vidare att bekräftelsen skapar en 

samhörighetskänsla och en känsla av att vara behövd.  

 

Enligt eleverna är det ingen som vill vara med eller umgås med en person som 

saknar social kompetens och som inte vet hur man ska bete sig i olika sociala 

sammanhang. I yrkeslivet betonar eleverna att innebörden av att ha en god social 

kompetens också innebär att förebygga att hamna i utanförskap bland kollegorna på 

jobbet, eller i andra sociala situationer där du måste umgås med andra människor. 

Detta är dock något som var och en bör ta eget ansvar kring, betonar eleverna. 

Resultatet visar att eleverna utvecklat en insiktsfullhet och mogenhet i resonemanget 

kring hur viktigt de anser EQ är i skolundervisningen. Detta kan uppfattas både 

märkligt och motsägelsefullt då eleverna, av någon anledning, tycks sakna 

självförtroende och upplevs osäkra i sociala sammanhang. Främst gäller det i 

situationer som kräver ärlighet i gruppsammanhang, exempelvis under en EQ-lektion 

där var och en uppmanas att lyfta fram sina åsikter inför klassen.  

 

Giota (2002) betonar, gällande bristen på självförtroende, att en viktig del av EQ-

arbetet är att bland annat stärka självförtroendet hos eleverna. Giota (2002) anser att 

EQ-arbetet i skolan är viktigt därför att det syftar till att bland annat stärka elevernas 

självförtroende. Utifrån elevintervjuerna skulle EQ-arbetet i det hänseendet kunna 

ifrågasättas, då det i resultatet framträder en rädsla hos eleverna att uttrycka sin egen 

åsikt inför andra elever under EQ-lektionerna. Den rädsla och oro som beskrivs av 

eleverna kan uppfattas som märkligt eftersom EQ-arbetet, enligt Norell och 

Danielsson (2002), tvärtom syftar till att stärka elevernas självförtroende och att de 

under lektionerna också uppmuntras till att våga stå för sin åsikt.  
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6.3 Sammanfattning av diskussion 

Trots elevernas positiva erfarenheter av EQ-arbetet på skolan, uttrycker eleverna en 

viss oro och en rädsla för att hamna i utanförskap. Rädslan att inte våga vara sig själv 

verkar ständigt närvarande och grupptrycket upplevs stort. Eleverna nekas att 

diskutera EQ-relaterade inslag utanför EQ-lektionerna. Detta är dock något som 

eleverna själva ser som önskvärt, men upplever nekandet av diskussioner från lärarna 

som ett problem. Eleverna anser att lärarna bör vara mer öppna för att diskutera ett 

problem när behovet av att diskutera uppstår. En förklaring anses vara att endast 

vissa lärare arbetar med EQ och att lärarna därför saknar motivationen till att 

diskutera EQ-ämnet på de egna lektionerna. 

 

Kritik mot EQ som ett separat ämne framförs av Zackari och Modigh (2000). Främst 

för att det anses motverka värdegrundsarbetet på skolan. Kritikerna menar att EQ 

integrerat i samtliga ämnen underlättar spridandet av skolans värdegrundstankar. 

Eleverna själva framstår som något splittrade i frågan eftersom de inte vill att EQ-

ämnet ska inverka negativt på andra ämnen. Eleverna anser att social kompetens är 

viktigast att utveckla för att du ska klara dig bäst i livet. Behovet av acceptans ställs 

åter i fokus. Eleverna menar att ingen vill vara med en person som inte är rolig eller 

kan prata med andra.  

 

6.4 Vidare forskning 

Denna studie har belyst fem elevers uppfattningar av EQ-arbetet på en skola. Ett 

alternativ, som vidare forskning, skulle kunna vara att göra en liknande studie som 

denna, men med fler skolor som underlag i undersökningen. För att på bästa sätt 

koppla en sådan studie det till denna, skulle det vara intressant att i undersökningen 

fokusera på skolor som jobbar med EQ både integrerat och som ett separat ämne i 

skolan. Sedan skulle man kunna jämföra resultatet mellan skolorna i syfte att belysa 

huruvida det förekommer olikheter gällande elevers uppfattningar av EQ-ämnet eller 

inte.  

 

Ett ytterligare förslag som vidare forsning är att det även skulle vara intressant att 

inta ett genusperspektiv och undersöka huruvida uppfattningarna av EQ-arbetet 

skiljer sig mellan flickor och pojkar på skolorna i syfte att belysa orsaker kring dess 

orsaker.  
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Bilaga 1 
 

 

Intervjuguide 

 

1. Hur upplevde du skolans information gällande EQ-arbetet när du började? 

 

 

2. Vilka skillnader upplever du förekommer på skolan mot tidigare skolor du 

gått på gällande EQ-arbetet? 

 

 

3. Förklara vad EQ är och innebär för dig. 

 

 

4. Varför är det viktigt att öva upp sin EQ enligt dig? 

 

 

5. Vad innebär Social kompetens och Empati för dig. 

 

 

6. Är EQ-lektionerna fristående eller ”inbakat” i samtliga ämnen på schemat? 

 

 

7. Vilken form skulle du föredra om du fick välja och varför skulle du välja just 

den formen? 

 

 

8. Hur ofta arbetar ni med EQ i veckan på skolan? 

 

 

9. Ge exempel på några övningar under en EQ-lektion. 

 

 

10. Vilka färdigheter anser du vara viktigast att utveckla inom EQ-ämnet för att 

bättre klara ett kommande liv i samhället och på vilket sätt är just dessa 

färdigheter viktiga för dig? 

 


