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Förord 
 
Jag vill börja med att tacka de elva barn, vars emotionella intelligens jag fick chansen att 
försöka utveckla. Tack för alla givande samtal och intervjuer, alla kluriga tankar och 
funderingar samt alla härliga formuleringar ni har berättat för mig. Jag vill också rikta ett stort 
varmt tack till min handledare på praktikplatsen, Markus Leandersson. Tack för att du visade 
mitt examensarbete så stort intresse, för att du hela tiden fanns i bakgrunden och stöttade både 
mitt arbete och mina undersökningar. Jag vill också rikta ett stort tack till min vetenskapliga 
handledare på Universitetet BengtOla Niemi. Tack för den tid du har lagt ned på att läsa mitt 
examensarbete, tack också för all bra vägledning du gett mig. 
 
Luleå Vårterminen 2003 
 
/Therese Johansson



Abstrakt 
 
Kan man utveckla barns emotionella intelligens med hjälp av samtal och aktiviteter? Jag valde 
att i detta arbete låta begreppet emotionell intelligens motsvara hur barnen uttrycker sina 
känslor och tankar, hur de samarbetar och hur de tänker om regler.  I mitt utvecklingsarbete 
jobbade jag genom samtal och olika aktiviteter, såsom målningar. Barngruppen bestod av elva 
barn (sex pojkar och fem flickor) i åldern 4-5 år. Jag har med intervjuer och observationer 
studerat om mitt utvecklingsarbete utvecklade barnens emotionella intelligens. Jag utförde 
intervjuer både före och efter mitt utvecklingsarbete. I intervjuresultatet kan jag se en liten 
förändring i att barnen efter utvecklingsarbetet besvarade frågorna mer berättande och gjorde 
kopplingar mellan känslor och kroppsdelar. Observationerna visar svagt på att det kan ha skett 
en förändring i barngruppen. Efter utvecklingsarbetet samarbetade och samspelade barnen 
mera och positiv kroppskontakt blev vanligare. Sammanfattningsvis tror jag att det går att 
utveckla barns emotionella intelligens och att samtal och aktiviteter är bra verktyg, men att 
min tid i barngruppen var alltför liten för att jag skall kunna konstatera att just dessa barnen 
utvecklade sin emotionella intelligens. 
 



 

Innehållsförteckning 
 
Förord 
Abstrakt 
Innehållsförteckning 
Bakgrund .................................................................................................................................... 1 

Läroplan för Förskolan (Lpfö 98) ........................................................................................... 1 
Tidigare forskning................................................................................................................... 1 

Projekt i New Haven............................................................................................................ 1 
Emotionell Intelligens enligt Mayer, Caruso och Salovey .................................................. 2 
En studie i emotionell intelligens och social kompetens av Mayer..................................... 4 
Emotionell Intelligens enligt Pfeiffer .................................................................................. 5 
Emotionell intelligens enligt Wennberg .............................................................................. 7 

Känslornas roll ............................................................................................................... 7 
Utveckling av barns EQ ................................................................................................. 8 
EQ – trappan................................................................................................................... 8 

Trappsteg ett: Självkännedom och självkänsla .......................................................... 8 
Trappsteg två: Empati. ............................................................................................... 9 
Trappsteg tre: Ansvar. .............................................................................................. 10 
Trappsteg fyra: Kommunikation. ............................................................................. 10 
Trappsteg fem: Problem och konflikthantering. ...................................................... 10 

Emotionellt begåvade föräldrar enligt Gottman ................................................................ 11 
Emotionell intelligens enligt Chapman Weston och Weston ............................................ 14 

Personlig potential........................................................................................................ 15 
Social harmoni.............................................................................................................. 15 
Självkännedom............................................................................................................. 16 
Förmåga att njuta av livet............................................................................................. 16 
Förnuft .......................................................................................................................... 17 
Problemlösning och kreativt tänkande ......................................................................... 17 
Medmänsklighet ........................................................................................................... 18 

Syfte ......................................................................................................................................... 19 
Metod ....................................................................................................................................... 20 

Urval samt försökspersoner .................................................................................................. 20 
Bortfall .................................................................................................................................. 20 
Material ................................................................................................................................. 20 
Genomförande....................................................................................................................... 20 

Tidsplanering för examensarbetet ..................................................................................... 21 
Tidsplanering för den empiriska delen av examensarbetet .......................................... 21 

Intervjuerna ........................................................................................................................... 21 
Observationerna .................................................................................................................... 22 

Resultat..................................................................................................................................... 23 
Intervjusvaren från barnen .................................................................................................... 23 
”Gubben” .............................................................................................................................. 28 
Observationer........................................................................................................................ 29 
Samtal ................................................................................................................................... 29 
Måla känslor.......................................................................................................................... 30 

Diskussion ................................................................................................................................ 31 
Reliabilitet............................................................................................................................. 31 
Validitet................................................................................................................................. 31 
Resultatdiskussion................................................................................................................. 31 



 

Förslag till fortsatt forskning ................................................................................................ 34 
Referenslista ............................................................................................................................. 36 
Bilagor



 1

Bakgrund 
 
Anledningen till att jag valde att skriva mitt examensarbete om emotionell intelligens hos barn 
är att jag är mycket intresserad av känslor. Jag har länge varit intresserad av forskningen runt 
ämnet emotionell intelligens. Det började med att jag läste en forskningsartikel om ämnet i en 
tidning för några år sedan. När det blev dags att välja inriktning på examensarbetet visste jag 
tidigt vad jag ville skriva och undersöka om. Valet föll på att med hjälp av litteraturstudier ta 
reda på mer om emotionell intelligens, vad begreppet innebär och vad olika forskare tycker 
och tänker. Det har varit viktigt för mig att lyfta fram många olika forskare och många olika 
idéer runt emotionell intelligens, detta för att ge en bredd till teori-delen i mitt arbete. Den 
empiriska undersökningen och utvecklingsarbetet valde jag att bedriva genom att ta reda på 
om det går att utveckla barns emotionella intelligens med hjälp av samtal och aktiviteter. 

Läroplan för Förskolan (Lpfö 98) 
 
Under rubriken Förskolans värdegrund och uppdrag står det; 
 

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 
förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 
gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga förebilder. 
(Utbildningsdepartementet, s.7) 

 
Förskolan skall utveckla barnens förståelse och medmänsklighet. 
 

Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors 
situation. Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens 
förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för 
skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. (Utbildningsdepartementet, s.7) 

Tidigare forskning 

Projekt i New Haven 
 
I New Haven, en stad 10 mil norr om New York pågår sedan 1986 ett projekt som går ut på 
att utveckla emotionell intelligens och social kompetens. I mitten av 1980- talet 
uppmärksammades stadens sociala problem. Tonårsgraviditeterna var många och det fanns ett 
utbrett drogmissbruk, av grundskolans elever gick 45 % inte ut skolan. Två forskare från 
Yaleuniversitetet Roger Weissberg och Peter Salovey kom fram till att det gemensamma 
problemet i New Haven var att invånarna hade stora brister i emotionell och social 
kompetens. I skolorna startades det upp program som lärde ut och tränade denna kompetens. 
”För att elevernas självkänsla och lust att lära skall stärkas är det en utgångspunkt i arbetet att 
eleverna får känna att deras känslor respekteras i skolan; man har rätt att känna vad som helst 
– men man får inte göra vad som helst” (Wennberg 2000, s.192). Yaleuniversitetet utvärderar 
verksamheten i New Haven vartannat år. Sedan projektet startades har forskarna kunnat 
konstatera mätbara positiva förändringar i social kompetens och attityder hos New Havens 
barn och vuxna, bland annat har följande förändringar märkts i utvärderingarna; 
• 1992 gick 40 % av eleverna om någon klass i låg/mellanstadiet. 1996 var andelen nere i 

20 %.  
• 1992 kände 35 % av eleverna hopplöshet inför framtiden. 1994 var siffran nere i 25 %.  
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• 1992 uppgav 46 % av sjätteklassarna att de någon gång startat ett bråk. Två år senare hade 
andelen minskat med 11 %. Det visar att tendensen att lösa konflikter med bråk hade 
minskat (Wennberg, 2000). 

Emotionell Intelligens enligt Mayer, Caruso och Salovey 
 
John D. Mayer är professor i psykologi vid universitetet i New Hampshire i USA. Peter 
Salovey är professor i psykologi och epidemiologi vid Public Health, och ordförande för 
psykologiinstitutet vid Yale universitetet i New Haven i USA. David R. Caruso är 
styrelsekonsult vid psykologianalyser samt chefstränare och är delvis verksam vid Yale 
universitetet i New Haven i USA. Dessa tre nämnda personer säger att känslor kan förklaras 
som en serie händelseförlopp som sker inuti människan. De innefattar psyket, det kognitiva 
tänkandet samt det egna medvetandet. Eftersom man menar att känslor och relationer hänger 
ihop, betyder känslor mycket för ens relationer till omvärlden. Emotionell Intelligens innebär 
att man har förmågan att förstå att känslor och relationer hänger ihop och att de utgör en bas 
för problemlösning. Vidare innebär det att man också har förmågan att ta emot känslor, 
identifiera dem, förstå dem och hantera dessa. Varje känsla följer sitt egna specifika mönster, 
till exempel ilska, som ibland uppkommer när något känns orättvist. När man är emotionellt 
intelligent kan man känna igen olika känslor och veta hur de kommer att röra sig och vilka 
mönster de kommer att följa. 
  
Lättaste sättet att mäta emotionell intelligens är att be en person lösa olika känslomässigt 
baserade problem, såsom att identifiera en känsla i en berättelse eller målning, och sedan 
jämför man personens svar med ett färdigställt kriterium. I vissa studier försöker man mäta en 
persons emotionella intelligens genom att låta dem själva besvara frågor såsom; ”Har du 
kontakt med dina känslor”? ”Är du en känslig person?” Dessa testen tenderar att bli 
missvisande, då en persons uppfattning om sin emotionella intelligens inte alltid stämmer 
överens med hans eller hennes egentliga begåvning. 
 
En vanlig föreställning är att emotionell intelligens innefattar större och vidare områden än de 
fyra grunderna (se Fig.1, s. 3) som är; 
• Förnimma och kunna uttrycka känslan. 
• Förstå känslan, ta till sig informationen.  
• Insikt och förståelse. 
• Reflektera och reglera känslan. 
 
Risken om man tar in större områden än de fyra ovan är att man undergräver dess betydelse 
av dem. Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQi) är ett test som innehåller 15 
självrapporterade skalor där man mäter en persons självinsikt, problemlösning, 
verklighetsanknytning och så vidare. När man testar en persons förmåga att lösa problem och 
när man mäter en persons verklighetsuppfattning tenderar det lätt till att bli ett test för social 
och personlig kompetens och inte ett mått på den emotionella intelligensen. 
 
De första artiklarna som behandlade ämnet emotionell intelligens kom i början av 1990-talet. 
Den första empiriska undersökningen inom området visade på att människors begåvningar i 
att identifiera känslor kunde förklaras med en enda förmåga - den emotionella intelligensen. 
Studien gjordes så att personerna fick berätta om känslorna i tre olika grupper, färger, 
ansikten och mönster. En annan studie mätte förståelsen för känslor i berättelser och den här 
studien visade vidare på att det kunde finnas en underliggande faktor som liknade en 
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intelligens. Samtidigt som denna studie gjordes kom Mayer och Saloveys definition av den 
emotionella intelligensen.  
 
Mayer, Caruso och Salovey försöker i en studie förklara viktiga frågor om den emotionella 
intelligensen, såsom är den en begåvning eller flera? Och hur förhåller den sig mot andra 
traditionella intelligenser? För att emotionell intelligens skall bli erkänd som en riktig 
intelligens krävs det att den uppfyller vissa kriterier. Dessa kritirer delas in i tre undergrupper.  
1. Intelligensen måste reflektera mentala förmågor, inte enskilda sätt att uppföra sig. 
2. Intelligensen skall definieras som en mängd av närbesläktade begåvningar. 
3. Intelligensen måste kunna förbättras genom ålder och erfarenhet. 
 
Emotionell intelligens uppfyller det första kriteriet såvida att den innehåller verkliga 
begåvningar och inte bara enskilda beteenden. För att underlätta förståelsen av detta finns det 
en modell med de fyra emotionella nivåerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig1 Den emotionella intelligensens fyra nivåer. 
 
Ett av de stora problemen när man vill mäta emotionell intelligens är, vem är god nog att 
bestämma vad som är rätt och fel svar? Ett sätt att ställa upp de rätta svaren är att utgå från 
vad en grupp människors anser är rätt. Om gruppen bestämmer sig för att ett ansikte på en 
bild uttrycker glädje, blir detta också det rätta svaret. Ett annat sätt att bestämma rätt och fel är 
att låta experter sätta upp kriterier för svaren. I det tredje sättet bedömer man en persons 
känslor och känslomässiga mål. I dessa fall baseras bedömningen ofta på vad personen tyckte 
just för stunden. Weshsler Adult Intelligence Scales från 1950-talet fram till 1998 innehåller 
olika skalor att mäta verbala förmågor på. Oftast parades den verbala förmågan ihop med 
prestationsförmågan, till exempel att lägga pussel, identifiera saknade bitar i visuella bilder 
med mera. Dessa kan under ett annat namn benämnas som IQ (den analytiska intelligensen) 
och baseras på försökspersonernas prestationer av de olika uppgifterna. Det kan vara så att 
Emotionell intelligens beräknas spela en större roll för en persons lyckande än IQ. 
 

Emotionell 
Intelligens 

Reflektera 

Förståelse, insikt

Ta till sig

Förnimma
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Möjligheten att det finns en eller flera ytterligare intelligenser förutom den verbala eller den 
presterande förmågan har krävt mycket efterforskning. Om en ny intelligens skulle bli 
identifierad skulle hela intelligensen konceptet breddas. Då man lägger till saknade 
intelligenser på IQ-testet kanske det skulle innebära att personer som inte fick så hög poäng 
på de traditionella frågorna nu kommer att uppvisa ett bättre resultat. Dock tar det lång tid 
innan man kan identifiera en ny intelligens så att den får samma status som de två traditionella 
intelligenserna. Tidigare under århundradet pratades det mycket om att den sociala 
förmågan/kompetensen skulle bli den tredje intelligensen. Social förmåga definieras som; 
begåvningen att förstå kvinnor och män, flickor och pojkar och att bete sig bra i mänskliga 
relationer. Dock framkom det att den sociala förmågan inte kunde särskiljas tillräckligt 
mycket från den verbala förmågan. När man mätte den verbala förmågan genom frågor så 
som: ”Vad är demokrati?” ”Vem var John F. Kennedy?” var det svårt att inte blanda in någon 
form av social information. Den sociala begåvningen är den intelligens som är mest 
jämbördig med den emotionella intelligensen när det gäller vilken som kan bli den tredje 
intelligensen. 
 
Emotionell intelligens har ett bredare perspektiv än social förmåga/kompetens, då den inte 
bara innehåller resonemang omkring känslor i sociala sammanhang utan också hur en 
människa kan växa emotionellt. De sammanlagda slutsatserna visar att emotionell intelligens 
är mindre besläktat med den verbala intelligensen än vad social förmåga/kompetens är. 
Dessutom uppfyller den emotionella intelligensen alla tre kriterier som är satta för en 
intelligens. För det första förklaras intelligensen som en mängd olika begåvningar. För det 
andra visade testerna att begåvningarna var delvis åtskilda från den verbala intelligensen, 
vilket var det som jämfördes i testerna. För det tredje bevisade studien att den emotionella 
intelligensen utvecklades med åldern. Informationen i studierna visar oss strukturen av 
emotionell intelligens och vad den kan förutspå. Kanske kan ett allmänt intelligenstest som 
inkluderar EQ vara en starkare indikator på hur värdefullt livet blir än ett intelligenstest som 
inte innehåller den emotionella intelligensen. Slutsatserna av studierna visar på att det finns en 
ytterligare intelligens (Mayer et al. 1999). 
 

En studie i emotionell intelligens och social kompetens av Mayer 
 
I en studie av Mayer, Salovey och Caruso undersöktes emotionell intelligens och social 
kompetens hos elva ungdomar. Ungdomarna fick svara på frågor hur de skulle agera i vissa 
situationer. Informationen som framkom användes för att ta reda på hur personer med hög 
emotionell intelligens hanterar vissa sociala situationer. De som hade hög emotionell 
intelligens var bättre på att identifiera både sina egna och andras känslor, de kunde också 
använda den informationen för att styra sitt agerande. De kände sig dessutom mindre 
påverkbara än de andra. Ungdomarnas resultat mättes utifrån en modell där den emotionella 
intelligensen är uppdelade i fyra olika delar (Fig.1, s. 3). Emotionell Intelligens är ett samspel 
mellan det kognitiva och det emotionella tänkandet. Det kognitiva tänkandet utför abstrakta 
resonemang kring känslor, medan den emotionella delen förstärker det kognitiva tänkandets 
slutsatser. Mer specifikt kan man säga att personer som har hög emotionell intelligens har 
förmågan att begripa, förstå och hantera känslor. De tillåter också känslorna att strömma 
igenom sina tankar (Mayer, 2001). 
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Emotionell Intelligens enligt Pfeiffer 
 
Steven Pfeiffer är adjungerande professor i psykologi och utbildning, vid Duke universitet och 
chef över Duke universitets talangidentifikationsprogram (TIP). Pfeiffer anser att anledningen 
till att begreppet Emotionell Intelligens (EI) har blivit så populärt beror på att många tror att 
begreppet är svaret till många av de sociala problemen som finns i samhället. Två av de 
viktigaste forskningarna inom området har Daniel Goleman och Peter Salovey, samt John 
Mayer skrivit. Det går att göra sådana antagande som att Emotionell Intelligens är en möjlig 
intelligens, men än måste vidare forskning genomföras. Med det nya millenniumet genomgick 
vårat världssamhälle förändringar vad det gäller, ekonomin, hälsoaspekter, kulturen och 
miljön, samt geografiska och etniska förändringar. Allt fler håller med om att invånarna inte 
bara kan fokusera sig på intellektuella begåvningar, utan också på sociala och emotionella 
intelligenser. Det är viktigt att kunna umgås och fungera ihop med andra människor och det 
har också bidragit till att populariteten kring emotionell intelligens ökat. En annan orsak till 
populariteten är de teorier som antar att det existerar en mer utbredd intelligens. Under de 
senaste hundra åren har fokuseringen varit på en allmän begåvning. Där tonvikten har legat på 
att intelligens är en målinriktad mentalaktivitet som kännetecknas av problemlösning, kritiskt 
tänkande och abstrakta resonemang. 
 
En publikation av Sternberg i Pfeiffer (2001) visar att begreppet intelligens innefattar de 
mentala begåvningarna som är nödvändiga för att förstå och hantera miljön omkring en. 
Människor uppvisar inte bara intelligens när de framgångsrikt tar till sig reaktionerna i miljön, 
utan också när de ändrar den existerande miljön så att den passar deras behov. Kritiken mot de 
traditionella intelligenserna rör mest det faktum att de bygger på mentala begåvningar och det 
i sin tur ger fördelar för akademiska prestationer. Runtom i Staterna (USA) används 
fortfarande en definition av begåvningar som härstammar från 1978. Den baseras på 
begåvningar inom intellektet, kreativiteten, akademiska områden, ledarskap samt visuella 
hantverk. 
 
Pfeiffer (2001) skriver att Guilford tidigt gick ut med en teori om att det fanns omkring 120 
olika intelligenser. Han menade att varje intelligens representerade tre undergrupper: mentala 
funktioner, innehåll och resultat. Även om Guilford inte tog upp Emotionell Intelligens 
banade hans modell av intelligenser vägen för teorierna om att det finns en ny typ av 
intelligens, den som tar hänsyn till processen av känslomässig information. Nyliga teorier 
hävdar att den traditionella synen på intelligenser försummar viktiga mentala begåvningar, 
såsom att läsa av sociala signaler eller att dra noggranna sociala slutsatser. Teoretikerna går så 
långt att de anser att dessa begåvningar till och med är viktigare än verbala, matematiska och 
logiska intelligenser. 
 
I Pfeiffer (2001) framkommer att Gardner argumenterade för nya primära mentala 
begåvningar, som han kallade mångfaldiga intelligenser. Han menade att det finns många sätt 
som en människa kan vara intellektuell på. Garder benämnde sju intelligenser: verbal, 
matematisk-logisk, spatial, kinestetisk, musikalisk, mellanmänsklig och inombords. Hans 
teorier om mellanmänsklig och inombords intelligenser banade vägen för mer genomtänkta 
intelligenser såsom emotionell intelligens. Många teoretiker har följt Gardners fotspår och 
förslagit en vidare syn på intelligenser, till exempel Goleman, Salovey och Mayer. 
 
Salovey och Mayer i Pfeiffer (2001) påvisar i sina studier att emotionell intelligens uppfyller 
alla kriterier som Sternberg har beskrivit för en intelligens. Sternberg i sin tur har sagt att det 
finns all anledning att fastslå förmågan att förstå och kontrollera sina känslor som en 
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intelligens. Uppbyggandet av ett mätinstrument på emotionell intelligens har inte hållit jämn 
takt med intelligensens forskning och popularitet. Därför finns det inget i dagsläget, kortfattat, 
objektivt, teoribaserat mått på emotionell intelligens. Ett mätinstrument som innehar 
acceptabel validitet och reabilitet. 
 
Pfeiffer (2001) skriver att Goleman konstruerade ett test på tio frågor vars svars skulle 
representera den emotionella intelligensen. Ett exempel från hans frågor lyder: 
Du och din livskamrat är mitt uppe i en argumentation, som har utvecklats till en 
maktkamp. Båda är upprörda och på grund av ilskan gör ni personangrepp som ni 
egentligen inte menar. Vad är då bästa saken att göra? 
a) Ta en 20-minuters lång rast och sedan fortsätta diskussionen. 
b) Sluta argumentera, bli tyst, oavsett vad din partner säger. 
c) Säg förlåt och be att din partner gör likadant. 
d) Stanna upp för ett tag, samla ihop dina tankar, förklara sedan din syn på saken, så 
precissist som du kan. 
 
Goleman i Pfeiffer (2001) menar att det finns ett rätt alternativ bland svarsalternativen, och 
det bevisar att en person som väljer det rätta svaret har högre EQ. Eftersom det saknas 
användarmanual är det oklart hur Goleman valde ut och begränsade frågorna. Samlade han in 
några data som bekräftade EQ-testets validitet? Det är dessutom oklart vad för slags 
begåvning/begåvningar som Golemans test är ett mått på. Utan validitetssäkra studier finns 
det inget svar på den frågan. Salovey och Mayer använder i sina studier en blandning av 
självbedömande test som mätinstrument av EQ. De använder dels tester som de själva har 
utformat och dels tester som de har lånat från andra forskare, t.ex. The Bar-On Emotional 
Quotient Inventory (1996, 2000), The Style on the Perception of Affect Scale (1996), The 
Toronto Alexithymia Scale (1989) och The Emotional Control Questionnaire (2000). 
 
• The Bar-On Emotional Quotient Invetory finns i en ungdomsversion (7-18 år) och består 

utav 60 självrapporterade frågor. Författarna till testet definierar EQ som begåvningar att 
förstå sig själv och andra, relatera till andra människor, anpassa sig efter miljöns krav 
samt hantera känslor. Testet innehåller en teknisk manual, vilken visar på information om 
den normativa gruppen (nästan 10 000 ungdomar). 

• The Trait Meta-Mood Scale (Salovey, et al., 1995) består av 30 självrapporterade frågor 
som mäter uppmärksamheten på känslor och humörförändringar. 

• The Emotion Perception Tests (Mayer, et al., 1990) är ett av de få tester som inte är 
uppbyggd av självbedömning. Istället bedöms EQ genom att personerna får identifiera 
känslor med hjälp utav musik, ansikten m.m. 

 
Den allmänna svagheten med dagens litteratur om EQ är att den saknar vetenskaplig och 
objektiv grund. De flesta EQ-test baseras på självbedömande frågor som saknar normer och 
standardgrupper att jämföra svaren med, vilket innebär att testen saknar stabilitet. Detta säger 
dock ingenting om EQ är ett värdefullt mått på psykologisk konstruktion eller inte. Problemet 
är att utan tillräckligt vetenskapliga eller objektiva mätmetoder är det svårt att säga vad EQ är 
ett mått på. Slutsatsen blir att det finns många begåvningar såsom: att fungera socialt i en 
grupp, ha en bra utvecklad empati samt läsa av sociala regler. Alla dessa är viktiga för 
människan som person. Dock passar inte dessa begåvningar in i mönstret för en psykologisk 
konstruktion. Det är mera uppenbart att dessa begåvningar visar på en persons personlighet 
och inte på en intelligens. Kanske kommer framtidens forskning ha mera bevis för att dessa 
begåvningar delar samma psykologiska grund, samt att de innebär en viktigt mental process - 
det som vi kallar för en intelligens (Pfeiffer, 2001). 
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Emotionell intelligens enligt Wennberg 
 
Bodil Wennberg är leg. psykolog och arbetar bland annat med ledarutveckling och 
konflikthantering. Wennberg var med om att introducera EQ i Sverige i början av 1990-talet. 
Wennberg leder kurser om EQ på skolor samt inom företag och organisationer. I Sverige har 
Wennberg utifrån de amerikanska erfarenheterna utformat nya övningar anpassade till 
svenska förhållanden. Idag arbetar skolor i bland annat Stockholm, Malmö, Leksand, Lidingö, 
Skövde, Lerum och Kista med att utveckla den emotionella intelligensen hos skolans barn och 
vuxna. Wennberg definierar EQ som: ”Den känslomässiga intelligensen EQ – kan definieras 
som förmågan att tolka och förstå de egna känslorna och dra adekvata slutsatser av dem. När 
vi har denna förmåga kan vi också tolka och förstå andra människors känslor bättre.” 
(Wennberg, 2000 s. baksidan) 
 

Känslornas roll 
 
När vi skaffar oss kunskap om våra egna känslor blir vi stärkta. Med ökad kunskap får vi ett 
bättre och säkrare beslutsunderlag i olika situationer. Om vi blir provocerade kan vi ta ansvar 
för känslan och inse att vi sannolikt bör behärska oss. Det innebär dock inte att känslan 
försvinner, tvärtom blir vi medveten om den. När vi lär oss att behärska oss ger vi också 
möjlighet till människorna i vår omgivning att visa ett annat beteende. Det i sin tur kan leda 
till att minska irritation hos människor omkring oss. ”Emotionell intelligens- EQ – handlar, 
när man spetsar till det, om skillnaden mellan att ha en känsla som man är medveten om och 
att ha denna känsla utan att veta om den.” (Wennberg, 2000 s. 15) För att man skall kunna 
förstå den emotionella intelligensen bör man fokusera på förmågan att tolka och förstå sina 
känslor. Det är fullt möjligt att påverka och reglera sina känslor och det är en viktig insikt. Det 
som avgör graden av EQ hos en människa är i vilken utsträckning man som barn gavs rätten 
att känna det man gjorde. Alla människor föds med skilda förutsättningar att utveckla olika 
talanger. En del människor har mer förnuftsmässig intelligens, andra är mer emotionellt 
intelligenta. Däremot går EQ bra att träna upp (Wennberg, 2000). 
 
Om vi förnekar att känslorna har makt över oss, lurar vi oss själva till att tro att inflytandet 
inte existerar. En paradox är: ”Eftersom tanken på att vi styrs av våra känslor skrämmer oss, 
vill vi varken veta av känslorna eller ens tanken på dem. Därmed förlorar vi möjligheten att 
påverka våra känslor.”(Wennberg, 2000 s. 17) Känslor kan inte göras till ett entydigt begrepp 
utan de är alla olika. Känslorna finns alltid närvarande inom oss och deras uttryckssätt är 
skiftande. En del känslor dyker oväntat upp. Andra kan vi ana och på så sätt resonera kring 
genom att använda andra delar av hjärnan än de som är känslans upphov. Den känslomässiga 
delen av vår personlighet är inte motsatsen till den kognitiva delen. Tvärtom kan känslorna 
fungera som en informationskälla för tanken, men vi människor är mer eller mindre skickliga 
i att hantera den informationen.  
 

… emotionell intelligens markerar det som finns mellan två fundamentala delar i 
personligheten. Den första av dessa delar är den kognitiva delen som omfattar alla 
intellektuella och förnuftsmässiga förmågor, fria från känslor. Den andra delen är det 
emotionella systemet. Den emotionella intelligensen bygger på ett interagerande 
mellan dem. Den är inte antingen känsla eller intellekt, den är både och. (Wennberg 
2000 s, 24) 
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Utveckling av barns EQ 
 
”Barn behöver mer än kärlek. Föräldrar älskar sina barn men det räcker inte för att barnet 
skall utvecklas till en duglig och väl fungerande vuxen. Barn behöver en känslomässig guide, 
någon som hjälper dom att känna efter och att förstå sig själva och sina känslor” (Wennberg, 
2000 s.141) För att kunna hjälpa sina barn i emotionell vägledning krävs att man är lyhörd för 
sina och andras känslor. Det innebär inte att man alltid öppet visar vad man känner. Det är 
fullt möjligt att utveckla sin emotionella intelligens om man börjar uppmärksamma sina 
känslor. Hög EQ är viktigare än hög IQ på arbetsmarknaden. Känslorna bestämmer vart vi 
riktar vår uppmärksamhet, något som i sin tur styr inlärningen. Om man därutöver lägger till 
faktorn att läraren är den mest betydelsefulla vuxna människan för många barn, vid sidan av 
föräldrarna, förstår man att det är viktigt med känslor i undervisningen. Utveckling av 
emotionell intelligens underlättar övrig inlärning och ger bättre arbetsro i klassrummen 
(Wennberg, 2000). 

EQ – trappan 
 
För att underlätta förståelsen av hur man utvecklar den emotionella intelligensen och för att 
göra begreppet mer begripligt har Wennberg konstruerat en EQ –trappa med fem steg 
(Wennberg, 2000). 
  

1. Självkännedom 
2. Empati 
3. Ansvar 
4. Kommunikation 
5. Problem och konflikthantering 

Trappsteg ett: Självkännedom och självkänsla 
 
Självkännedom innebär att vi har förmåga att se och förstå våra känslor. Det handlar om att 
förstå att många beslut som vi fattar är känslomässiga och att det går att använda känslorna 
konstruktivt, istället för att falla offer för sina egna eller andras känslor. Många gånger strävar 
vi efter att andra människor skall tycka att vi duger, att de skall bekräfta oss. Om vi har 
kunskapen om oss själva och vårt känsloliv så vet vi betydelsen av att bli bekräftad. Då vet vi 
också hur vi skall få den bekräftelsen utan att andra skall känna sig nedtryckta. På så sätt 
håller vi upp vår integritet och självrespekt samtidigt som vi visar att vi respekterar andra 
människor.  
 

Att kunna identifiera sina känslor är det första och viktigaste steget mot självkännedom. Det 
är en nödvändighet för att kunna tolka och förstå andras känslor samt för att kunna 
kommunicera och lösa problem och konflikter på ett flexibelt sätt. När vi kan identifiera våra 
känslor vet vi när vi tagit i för mycket eller för lite ansvar och vi kan ha hjälp av känslorna 
för att förutse konsekvenserna av olika handlingsalternativ. (Wennberg, 2000 s. 28) 

 
När barnen är i tre till fyra årsåldern har de förmågan att känna de flesta av de känslor som vi 
vuxna gör. Dock har de betydligt färre ord för känslor och om vi vuxna dessutom tvekar inför 
att använda avancerade ord på deras känslor, har de små möjligheter att identifiera känslorna. 
När känslorna blir ordlösa blir de också obegripliga för barnen. ”En känsla som man är 
medveten om och kan klä i ord är lättare att behärska än känslor som bara blossar upp och 
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kräver reaktion” (Wennberg, 2000 s. 55) Det finns mycket som vi vuxna kan göra för att 
hjälpa barn att utveckla ett språk kring känslor. Bland annat genom att våga använda ett mer 
avancerat känslospråk, till exempel ordet frustrerad. En fyraåring upplever mycket frustration 
i sitt liv och om han eller hon då kan sätta ett namn på känslan gör det mycket för barnets 
välbefinnande (Wennberg, 2000). 
 

Att veta vad vi känner och att känslan har ett namn är en lättnad. Känslor kan lämna ett 
allmänt obehag inom oss och lätt få oss ur humör, men när vi ger den ett namn kan delar av 
vårt obehag försvinna. Att känslan har ett namn betyder att det inte bara är jag som kan 
känna så. Namnet legitimerar känslan. (Wennberg, 2000 s. 29) 

 
När vi blir vuxna är det inte brist på ord för känslor som gör att vi har svårt att identifiera och 
sätta rätt namn på rätt känsla. Däremot kan vi känna ett motstånd mot vissa känslor som vi har 
svårt att acceptera hos oss själva. När vi säger att vi är rädda, fast vi skakar av vrede eller de 
tillfällena då man endast känner en sprängande huvudvärk - att den beror på ilska har man inte 
identifierat. Detta styrs av vilka känslor hos oss själva som vi inte accepterar. Att kalla känslor 
vid deras rätta namn är precis lika viktigt för vuxna som för barn för att vi ska kunna förstå 
oss själva och vår situation. Det är dessutom viktigt ur en hälsoaspekt. Psykologen Dorothy 
Rowe i Wennberg (2000), menar att undanträngd ilska eller rädsla ofta är bakomliggande 
orsak till depression Psykoterapeuten Gael Lindenfield i Wennberg (2000)menar i sin tur att 
ilska som inte hanteras som ilska kan läcka ut i såväl fobier som fientlighet och olika 
missbruk. Om det skall bli möjligt för oss att sätta namn på våra känslor måste vi lära oss att 
identifiera dem. Ett sätt att göra detta är att fokusera var de olika känslorna känns i kroppen. 
Man kan likna detta vid känslomässiga fingeravtryck. Att beskriva en känsla som en sak som 
sker i kroppen till exempel en tyngd över bröstet, får till följd att man ser känslan som något 
naturligt, oavsett om vi tycker om känslan eller inte. Vi blir då medvetna om att känslan i sig 
varken är bra eller dålig. Vi drabbas inte av känslor, det är en inre påverkan som vi får 
information ifrån. Det är vad vi gör med informationen som är det väsentliga (Wennberg, 
2000). 
 
Självkänsla handlar om att verkligen tycka om sig själv, för den person man är. Många 
föräldrar önskar att deras barn får möjlighet att känna att han/hon duger som de är. Barnen 
skall helst bli ansvarsfulla och hänsynsfulla individer som respekterar sig själva. Självkänslan 
utgör basen, en tyngd i botten som ser till att vi reser oss upp när vi har ramlat omkull.  
 

Just bristerna i vår självkänsla hindrar oss från att se situationen som den verkligen är… Vi 
vet att barnets självkänsla är en värdefull del i dess grund och trygghet. Den vetskapen gör 
att vi gärna intalar oss att vårt/våra barn har en god självkänsla även om så inte är fallet. 
(Wennberg, 2000 s. 35) 

 
Dålig impulskontroll, utagerande, övergrepp, våld och översitteri beror inte på att man har 
stark självkänsla utan på att man är rädd och osäker - man har dålig kontakt med sitt inre. En 
person som inte kan hantera sina negativa känslor blir farlig. En människa som är säker på sitt 
värde är varken hotfull eller skrämmande. När vår tro på att vi är värda respekt försvinner 
vaknar ondskan till liv. När vi människor bär oss illa åt, är det inte en styrkedemonstration 
utan ett bevis på vår svaghet (Wennberg, 2000). 

Trappsteg två: Empati. 
 
”Allmänt kan man säga att empati handlar om den kunskap vi kan tycka oss ha om vad en 
annan människa känner vid ett visst tillfälle.” (Wennberg, 2000 s. 45) I den empatiska 
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processen drar vi slutsatser mellan en känslomässig och en kognitiv del. Vi kommer således 
fram till vad andra kan tänkas känna utifrån våra egna erfarenheter från liknande situationer. 
Empati har ingenting att göra med våra egna känslor för andra. Det innebär att vi kan leva oss 
in i en annan människas känslor men vi behöver inte känna sympati för personen i fråga. 
Empati har inget med sympati att göra (Wennberg, 2000). 

Trappsteg tre: Ansvar. 
 
Om vi kan förstå vilka konsekvenser vårt handlande får kan vi också lära våra barn att förstå 
följderna av sina ageranden. Med hjälp utav EQ kan vi lättare se vår egen roll i olika 
sammanhang och förstå varför vi uttrycker oss som vi gör. Det innebär att även om man sitter 
helt tyst på ett styrelsemöte måste man ta sitt ansvar för de beslut som tas. Att ta personligt 
ansvar innebär att man återför kontrollen från opåverkbara yttre faktorer till egna påverkbara 
faktorer, till exempel i en konflikt. Om man ser lösandet som sitt eget ansvar förstår man att 
man måste ta eget initiativ, oavsett vems fel det var i början. Att däremot vänta passivt till att 
den andra parten skall reagera är inte att ta sitt ansvar (Wennberg, 2000). 
 
Med bra kunskap om sig själv, vet man lättare vad man kan känna och vad man bör behärska. 
Då har man förståelse för att man inte kan säga vad som helst till en människa och förvänta 
sig att de skall tåla det. En vanlig ursäkt efter att man har sagt något elakt kan vara; ”Du får 
ursäkta men jag är ju bara rak”. Det som händer är att vi är raka men sättet vi uttrycker oss på 
och innehållet i budskapet kan vara ett sätt att försöka undkomma vårt personliga ansvar för 
vår egen kommunikation och de känslor de väcker hos mottagaren. Är jag rak – och elak- 
måste jag också ta ansvar för elakheten (Wennberg, 2000). 

Trappsteg fyra: Kommunikation. 
 
Vi använder oss av flera omedvetna metoder - för att känna att vi duger som vi är. En metod 
går ut på att få människor i vår närhet att skämmas eller att känna sig dåliga genom att vi 
använder en sänkning. Sänkning innebär att vi säger något som är delvis elakt, delvis roligt. 
Detta sker på ett sådant sätt så att personen det riktas mot inte kan svara eller ifrågasätta dem 
på ett naturligt sätt. På så vis slipper vi att ta ansvar för det vi har sagt. Dessutom höjs vår 
egen självkänsla (Wennberg, 2000). 
 

Trappsteg fem: Problem och konflikthantering. 
 
Mitt uppe i en konflikt kan det vara svårt att betrakta frågor ur en annan människas 
perspektiv. Konflikthantering handlar om att man lär sig att uttrycka sina egna känslor utan att 
bli ilsk på motpartens beteende. I en konflikt låser man ofta sig i synen att endast en kan vinna 
och att det gäller att försvara sin åsikt så bra som möjligt. Det gäller att komma till insikt och 
förstå att konflikten är ett gemensamt problem. Konflikträdsla beror på att vi vill att andra 
skall uppfatta oss som goda människor. En god människa får inte få utbrott, blir arg för 
småsaker, blir aldrig avundsjuk samt ler jämnt. Det går inte alltid att agera så att andra 
uppfattar mig som god, samtidigt som jag visar respekt för mig själv och min ilska. 
(Wennberg, 2000) ”Vi behöver utveckla vår emotionella intelligens för att kunna gräla 
framgångsrikt. Så väl god självkännedom, empati, förmåga att ta personligt ansvar som att 
kommunicera på ett givande sätt är nödvändiga beståndsdelar i lyckad konflikthantering.” 
(Wennberg, 2000 s. 161) 
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Emotionellt begåvade föräldrar enligt Gottman 
 
John Gottman, psykologi forskare vid Universitetet i Illinois, har tillsammans med kollegor 
vid Washington Universitet gjort en omfattande studie där 119 familjer har ingått. När studien 
började var barnen fyra år och när den avslutades hade barnen kommit upp i tonåren. Syftet 
har varit att ta reda på vad som gör en del föräldrar så bra och andra så misslyckande. 
Resultatet har visat på att det finns två stora kategorier; de som ger sina barn adekvat 
vägledning i konsten att handlas med sina känslor och de som inte gör det (Gottman, 1997). 
 
De föräldrar som är emotionella vägledare har förstått vikten av lära sina barn att handskas 
med livets med- och motgångar. De accepterar sina barns känslor och opponerar sig aldrig 
eller låtsas som ingenting när barnen visar negativa känslor såsom ilska, rädsla och sorg. I de 
här familjerna blir de känslomässigt laddade ögonblicken tillfällen då föräldrarna förmedlar 
viktiga lärdomar om livet, samt en chans att stärka gruppkänslan i familjen. Föräldrarna har 
också insett att det är när barnen är ledsna eller arga som de bheöver sina föräldrar som mest. 
"Att ta barns känslor på allvar kräver inlevelse, förmåga att lyssna och en beredskap att se 
saker och ting ur barnets perspektiv." (Gottman, 1997 s. 35) 
 
Föräldrar som inte vägleder sina barn i emotionell intelligens kan delas in i tre undergrupper: 
 
• Föräldrar som avfärdar, ignorerar eller skämtar bort sina barns negativa känslor. 
• Föräldrar som inte tolererar några negativa känsloyttringar och läxar upp eller bestraffar 

sina barn. 
• Föräldrar med en "låt-gå-attityd" som visserligen känner med sina barn men inte förmår 

sätta gränser eller erbjuda vägledning (Gottman, 1997). 
 
"Många välmenande föräldrar viftar undan sina barns rädsla och oro. "Det finns inget att vara 
rädd för"... När de vuxna ständigt avfärdar barnets känslor lär det sig att tvivla på sina egna 
upplevelser." (Gottman, 1997 s. 35) 
 
Ur barnens synvinkel betyder det oerhört mycket om de har föräldrar som förmår vara 
emotionella vägledare eller inte. Studierna visar att i de familjer där föräldrarna var 
emotionellt intelligenta hade barnen överlag mer positiva känslor. De hade dessutom högre 
skolbetyg, var friskare, kom bättre överens med sina kamrater, hade färre beteendestörningar 
och var mindre benägna till att gripa till våld. Barn som får emotionell vägledning blir 
givetvis också ledsna, arga och rädda, men klarar bättre av motgångar och kriser. De orkar ta 
sig ur hopplösheten och handla konstruktivt (Gottman, 1997). 
 
En annan aspekt i studien var att mer än vartannat äktenskap i USA, slutar i skilsmässa, och 
det finns därför ett stort antal barn som befinner sig i riskzonen för de problem som 
samhällsforskare har kopplat till familjens sönderfall. Exempel på dessa problem är: 
skolsvårigheter, ensamhet, mobbning, depressioner, hälsoproblem och asocialt beteende. I 
studien visade det sig att barn till föräldrar från första gruppen klarade föräldrarnas skilsmässa 
utan att uppvisa ovanstående symtomen. De var bättre rustade att möta skilsmässan. Det 
visade sig att den emotionella vägledning de fick i familjen gjorde att dessa barn hade en 
buffert att ta av när familjen hamnade i kris. I amerikanska familjer växer 28 % av alla barn 
upp med enbart sin mamma. I studien kom det fram att om pappan är känslomässigt begåvad 
får det väldigt stora positiva följder för barnets emotionella utveckling. I de fallen där det är 
motsatsen, där pappan uppträder reserverat, oengagerat, bryskt, kritiskt och nedvärderande får 
det stora negativa följder. Barnen kan uppvisa svårigheter i skolan, vara mera aggressiva och 
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få flera hälsoproblem. Resultaten i studien var så starka att det måste poängteras att det är fel 
att tro att varje pappa är bättre än ingen pappa alls. "Att ha en känslomässigt närvarande far 
betyder oerhört mycket för barnet, men att växa upp med en likgiltig och brutal far kan vara 
förödande." (Gottman, 1997 s. 30) 
 
För att kunna vägleda sina barn emotionellt krävs det att du som föräldrar är emotionellt 
medveten, har förmåga till både äkta lyssnande och problemlösning. Det räcker inte med att 
du bestämmer dig för att bemöta ditt barn med ett mera varmt och positivt beteende. Det 
räcker inte heller enbart med kärlek. Alla föräldrar kan bli emotionellt goda handledare om de 
övervinner vissa svårigheter som är sammankopplade till att bli emotionellt medvetna. De 
flesta svårigheter ligger i föräldrarnas egen uppväxt. Det finns också en del föräldrar som inte 
har någon naturlig fallenhet till att lyssna till sina barn (Gottman, 1997). 
 

Som gift och far till egna barn har Jim fortsatt att rygga undan vid minsta antydan till 
konflikter och jobbiga känslor. Han hade till och med svårt att prata med sin sexåriga son när 
pojken blev mobbad i skolan. Jim ville komma närmare pojken, lyssna till hans problem och 
hjälpa honom att hitta lösningar, men han hade så lite övning i att prata om känslor. Följden 
blev att han sällan tog initiativ till sådana samtal, och sonen, som anade att hans pappa drog 
sig för sådana ämnen, tog inte självmant upp sina problem. (Gottman, 1997 s. 62) 

 
Många vuxna människor som avfärdar och förringar barns problem tänker "att barnens 
problem är så små”. Utan befogenhet jämför de barnens problem med till exempelvis, en 
trasig leksak, bråk i sandlådan med de vuxnas problem med arbetslöshet, havererande 
äktenskap och så vidare. Andra anser att barnen i sig är för unga. En del föräldrar som 
avfärdar barns problem är tvärtom inte okänsliga utan de anser att negativa känslor är 
"skadliga" och vill till varje pris skydda sina barn från dessa känslor. De försöker lära sina 
barn att komma över känslan snarare än att koncentrera sig på känslan. Föräldrarna i denna 
grupp anser också att det inte är bra att "älta" känslor fram och tillbaka (Gottman, 1997). 
 
Fördömande föräldrar agerar som "domstolar" när de gäller barnens känsloyttringar. Två 
exempel på sådana situationer är: 

• Om barnet stampar i golvet av ilska får han smisk som straff, istället för att bry sig om 
varför barnet är ilskt. 

• När barnet börjar gråta vid sängdags får han en uppläxning istället för att föräldrarna 
pratar om sambandet mellan sängdags och rädsla för mörker. 

Många fördömande föräldrar ser barnets gråt som ett försök från barnets sida att manipulera 
dem. De är också rädda för att förlora kontrollen över sina känslor (Gottman, 1997). 
 
Låt-gå-föräldrar är till skillnad mot avfärdande och fördömande föräldrar måna om sina barns 
känslor och vill visa barnen att vad de än går igenom förstår mamma och pappa hur det känns. 
Däremot är den här gruppen föräldrar dåligt rustad till att ge barnen vägledning om hur man 
handskas med negativa känslor. Det blir ett passivt föräldraskap där föräldrarna har svårt att 
sätta gränser (Gottman, 1997). 
 
De goda emotionella vägledarna sätter gränser för barnens beteende och lär dem att 
kontrollera sina känslor, finna lämpliga utlopp för dem och att lösa problemen på egen hand. 
De här föräldrarna avfärdar inga känslor som oviktiga, de vet att alla känslor, även negativa är 
viktiga. Alla känslor är accepterande, men inte alla slags beteende. De visar respekt för sina 
barns känslor och lär på så sätt barnen att visa respekt för sina egna känslor.  
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”Jag vill att mina barn skall veta att de inte är stygga bara för att de är arga, eller att de 
nödvändighetsvis behöver hata den person som de är arga på”, säger Susanne, mor till fyra 
flickor. ”Och jag vill att de ska lära sig att det kan komma någonting gott också av sådant 
som gör dem arga.” (Gottman, 1997 s. 75) 

 
Emotionellt begåvade föräldrar vet hur viktigt det är att visa sina känslor öppet inför sina 
barn. Barn lär sig oerhört mycket genom att se sina föräldrar gråta, bli arga, ledsna och rädda. 
När föräldrarna sedan löser problemen på ett konstruktivt sätt lär sig barnen att bemästra de 
olika känslorna. (Gottman, 1997) Det finns inget motsatsförhållande mellan att ge sina barn 
emotionell vägledning och att sätta bestämda gränser och låta barnet ta konsekvenserna av ett 
olämpligt uppträdande. De föräldrar som ger vägledning märker att disciplinproblemen avtar 
efter hand. Detta beror bland annat på att föräldrar reagerar tidigt på barnets känslor, på så sätt 
behöver inte barnet överreagera för att få föräldrarnas uppmärksamhet. Dels så har barnet 
tidigt lärt sig att trösta sig själv och bevara sitt lugn i pressande situationer. Emotionellt 
begåvade föräldrar ser inte med ogillande på barnets känsloyttringar och tycker att det är i sin 
ordning att få leva ut sina känslor, inom vissa bestämda gränser.  Ett sådant föräldraskap 
stärker bandet mellan föräldrarna och barnet. Ett starkt känslomässigt band knyter ihop 
familjen. Barnen ser föräldrarna som sina förebilder och bundsförvanter och vill inte göra 
dem besvikna. Det är otroligt viktigt att barn känner att de står sina föräldrar nära (Gottman, 
1997). 
 
Grunden för emotionell vägledning heter empati. Att växa upp i ett hem utan empati kan 
innebära att föräldrarna alltid förväntar sig att barnet skall vara glad och munter. Aldrig visa 
sig ledsen eller arg och om barnet uppvisar sådana känslor betraktas det som ett stort 
misslyckande. Föräldrarna ser till att barnet lär sig att de inte gillar när barnet ”blir mörk till 
sinnet” och att tappa humöret bevisar bara att man är ett ”vanartigt” barn. Barnet gör då allt 
för att leva upp till föräldrarna förväntningar. Om det händer något tråkigt i barnets vardag, 
till exempel i skolan lär sig barnet att det är bättre att hålla tyst och visa upp en glad fasad. 
Barnet lär sig att föräldrarna aldrig tänker fula tankar, aldrig är arga eller ledsna över något. 
Det lär sig också att det måste vara fel på barnet som har de här tankarna och känslorna. Om 
det inte vore för barnet skulle föräldrarnas värld vara näst intill perfekt. Barnet lär sig också 
att det inte är någon idé att prata med föräldrarna om sina känslor och tankar, så länge det 
låtsar att allt är bra, är alla nöjda. Det kan till och med gå så långt att barnet lär sig att inte visa 
några känslor alls. Det bästa är att inte hamna i situationer där känslor kan komma fram. 
Barnet flyr undan nära och förtroliga kontakter med andra människor. Försöker döva 
känslorna genom att stoppa något i munnen, spela dataspel och kanske senare i livet preparat 
som verkligen dövar känslorna (Gottman, 1997). 
 
Att däremot växa upp i en familj med empati, där föräldrarna frågar barnet hur det mår samt 
att barnet inte behöver känna sig tvingad att säga bra. Där det är okej att komma hem och säga 
att det varit en jobbig dag idag. Barnet skulle då lära sig att inte dra förhastade slutsatser, inte 
jaga upp sig och tro att varje problem var en hotande katastrof som de måste avvärja. 
Föräldrarna skulle lyssna på barnet och tro på vad de säger, eftersom de litar på att barnet talar 
sanning. 

 
Empati är förmågan att leva sig in i hur en annan människa känner sig. När vi ser våra barn i 
tårar kan vi som empatiska föräldrar tänka oss in i deras situation och dela deras smärta. När 
våra barn hoppar jämfota av ilska, kan vi leva oss in i deras rasande besvikelse. Genom ett 
sådant lyhört bemötande bekräftar vi barnets känslor, och med vårt stöd lär sig barnet med 
tiden att trösta och lugna sig självt.(Gottman 1997 s, 85) 
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Emotionell intelligens enligt Chapman Weston och Weston 
 
De två familjeterapeuterna Chapman Weston och Weston (2000) skriver att de föräldrar som 
söker hjälp hos dem oftast anger följande klagomål på sina barn. 

• Barnen lyssnar inte på sina föräldrar: 
• De skjuter upp läxläsningen. 
• Barnen handlar utan att tänka. 
• Bråkar med sina yngre syskon. 
• Ger upp alldeles för lätt. 
• Nonchalerar regler. 
• De städar inte sina rum. 
• Vägrar prata med sina föräldrar. 

De vanligaste problemen föräldrarna har, är att de mitt i vardagen glömmer bort att hjälpa sina 
barn att utveckla olika färdigheter och karaktärsegenskaper. De långsiktiga målen med 
föräldraskapet glöms bort till förmån för de kortsiktiga (Chapman Weston & Weston, 2000). 
 
Ordet karaktär beskrivs som de inre kunskaper, känslor och värderingar som vägleder oss i 
livet. Det är med hjälp av våra karaktärer som vi drivs att handla i riktning mot våra mål. Vi 
människor föds med olika karaktärsegenskaper, men det är inget som är beständigt. Karaktär 
är något som man kan förändra genom erfarenheter och lärdom. För att barn skall kunna 
utveckla sina karaktärer behöver de växa upp i en miljö som tillåter karaktärsdaning. Ansvaret 
för en sådan miljö ligger på föräldrarna, lärarna och barnomsorgspersonalen. Det finns fem 
grundläggande faktorer för en sådan miljö: 

• Omgivningen skall visa kunskap och förståelse. 
• Inneha stabilitet och balans. 
• Villkorslös kärlek och accepterande. 
• Inspiration och förebilder. 
• Kontakt med familj och samhälle (Chapman Weston & Weston, 2000). 

 
För att klara livets utmaningar och för att bli goda och moraliska människor behöver barnet 
utveckla en rad karaktärsfärdigheter. Enligt Chapman Weston och Weston är dessa de 
viktigaste: 

• Personlig potential - självkänsla, tillit och inre motivation att vara ihärdig och uthållig. 
• Självkännedom - intuition, förmåga att hantera sina känslor samt att ha insikt om och 

kunna uttrycka sin personlighet. 
• Social harmoni - kommunikationsfärdigheter, social kompetens och förmåga att arbeta 

i grupp. 
• Förnuft - moral, självständigt tänkande och förmåga till samvetsgrant beslutsfattande. 
• Förmåga att njuta av livet - glädje, stresshantering och att finna inre ro. 
• Konstruktivt handlande - krishantering och konfliktslösning. 
• Medmänsklighet - empati, respekt och uppskattning. 

 
Att utveckla sitt barns karaktärsfärdigheter skall ske genom lek, i vardagen, samt planerade 
och oplanerade händelser och ögonblick. Leken är barnets naturliga metod för att förstå 
omvärlden. Känslor som är svåra att beskriva i ord kan undervisas genom lek. Dessutom 
använder barnet alla sina sinnen i leken till skillnad mot annan undervisning. De inte bara ser 
och hör - de gör. 
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När vi kommer över vår tendens att betrakta lek som något trivialt, eller som det där lilla 
extra som vi egentligen inte har tid med, förstår vi hur väsentlig lek är för en sund 
utveckling. Förutom att den bibringar barnet kunskap, minskar den stress och öppnar sinnet 
för kreativitet. Allt detta tillsammans gör leken till ett klokt val när du undervisar dina barn 
och hjälper dem att utveckla sina karaktärsfärdigheter. (Chapman Weston & Weston, 
2000 s. 14) 

Personlig potential 
 
Beståndsdelarna i personlig potential är självkänsla, mod, tillit, uthållighet och optimism. Vi 
föds inte med personlig potential utan det är något som måste byggas upp. Barnet får 
möjlighet att testa sina gränser, kämpa vidare och jaga bort en negativ uppfattning om sig 
själva, som till exempel ”jag klarar det inte, jag är inte tillräckligt stark”. Barnet måste lära sig 
att ersätta de negativa tankarna med positiva tankar, så som ”jag klarar det, jag tror på mig 
själv”. Självkänsla kan definieras som respekt för, tillit till och uppskattning av det egna jaget. 
Självkänslan är det som påverkar våra möjligheter att fatta bra beslut i svåra situationer. Barns 
uppfattningar om sig själva utvecklas under de första levnadsåren och formas sedan av 
föräldrar och andra viktiga personer i barnets omgivning. Ett barn som har en hög självkänsla 
värdesätter sitt liv och sin kropp och klarar bättre av att stå emot kamraternas åsikter och 
massmedias inflytande. Om ett barn känner sig tryggt och modigt kommer de ta sig an 
utmaningar med entusiasm istället för rädsla. Barnet kommer att ta de risker som behövs inför 
utmaningarna och framgångarna kommer leda till att barnet lyckas oftare. När det gäller 
uthållighet och optimism kommer ett barn som har hög personlig potential att klara av att ha 
siktet inställt på ett mål längre fram. Deras förväntningar är optimistiska och realistiska. 
Barnet lär sig tålamod, känslomässig kontroll, att lösa problem samt ansvar och oberoende 
(Chapman Weston & Weston, 2000). 

Social harmoni 
 
Social kommunikation har blivit ett kompetensområde som efterfrågas allt mera i yrkeslivet. 
Effektiv kommunikation är något som går att lära sig. Enligt Chapman Weston och Weston 
(2000) är de fyra redskapen för social kompetens: 

1. Förmågan att uttrycka sina tankar och känslor. 
2. Förmågan att lyssna och förstå andra. 
3. Förmågan att förstå och tolka de regler som styr sociala relationer. 
4. Förmågan att samarbeta. 

 
Kommunikation innefattar inte enbart språket utan även gester, kroppshållning, 
ansiktsuttryck, ögonkontakt och handlingar. För att skapa nära och goda relationer med andra 
behöver vi alla dessa uttryckssätt. De hjälper oss också när vi skall ta kontakt med för oss 
främmande människor. För att kommunikationen skall fungera måste båda parter vara lika bra 
på att ta emot som att sända ut signaler. Det handlar inte enbart om att man skall lyssna på vad 
en annan människa säger, man måste även försöka förstå budskapet bakom orden. Att lyssna 
innebär att man använder både ögon, öron och hjärta. Social kompetens är en av de viktigaste 
beståndsdelarna när man diskuterar emotionell intelligens. Det är viktigt att veta om att social 
kompetens är inget man föds med, utan (barnet) måste läras upp. Lämnas detta åt slumpen 
missas (barnet) viktiga lärdomar om hur man förstår och kommer överens med andra samt hur 
man lever ett socialt liv. Det finns regler som styr hur man beter sig, det finns även undantag 
från dessa regler och detta är kunskap barnet behöver lära sig. Samarbete innebär att 
familjemedlemmarnas individuella behov vägs mot det som är bäst för familjen. Barn är 
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själviska till naturen och innan de kan lära sig att samarbeta måste de utveckla en 
medvetenhet om andras behov (Chapman Weston & Weston, 2000). 

Självkännedom 
 
Självinsikt innefattar en rad kunskaper, bland annat det barn har om sina egna önskningar, 
behov, känslor och sinnestämningar. Om barnet inte har självinsikt förblir all annan kunskap 
värdelös för barnet. Det är först när barnet har självinsikt som det börjar koppla ihop sina 
känslor, tankar och handlingar. Barnet lär sig att inte låta sig styras av omedelbara känslor 
utan räknar också med tänkbara konsekvenser, alternativa lösningar och eventuella resultat.  
 

Insikten om det egna jaget börjar utvecklas när barnen ser sig själva genom andras ögon och 
öron och genom ord och handlingar från viktiga personer i deras omgivning. Genom dessa 
första iakttagelser börjar de samla på sig information om sig själva och utökar den med varje 
ny känsla allteftersom den får ett namn och de lär sig förstå den. Detta förråd av information 
fördjupas allt mer. Om informationen passar ihop på ett förnuftigt sätt, kommer barnet att nå 
en punkt där hennes tankar, känslor och handlingar fungerar i harmoni och ger barnet 
ledtrådar och budskap som vägleder henne i hennes handlande. (Chapman Weston & 
Weston, 2000 s. 129) 

 
Att kunna sätta ord på våra känslor hjälper oss att använda dem när vi behöver kommunicera. 
Om barn inte får tillgång till ord använder de istället handling för att uttrycka vad de känner. 
Att lära barn att hantera känslor är en del av den emotionella intelligensen och hjälper barnet 
att behålla kontrollen av känslorna i pressade situationer (Chapman Weston & Weston, 2000). 

Förmåga att njuta av livet 
 
Lycka innebär glädje, lycksalighet, välbehag, förnöjsamhet, förtjusning, optimism med mera. 
Det går att lära ut lycka samt att lära sig hitta den när man behöver det. Att vara lycklig är en 
karaktärsfärdighet som är komplicerad och svårgripbar. Det är en färdighet vi föds med och 
som vi kommer att behöva varje dag i våra liv. För att man skall kunna uppleva lycka måste 
systemet för glädje och stresshantering fungera på rätt sätt. Stresshantering innebär att vi 
klarar av att hantera de negativa påfrestningarna vi möter i livet. Det är en svår konst att lära 
sig. Effekterna av stress kan vara hjärt- och kärlsjukdomar, nedsatt immunförsvar, 
känslomässiga störningar, oro, ångest och depression. Mer tonvikt borde läggas på 
färdigheterna att uppleva lycka och glädje. Det finns mycket vardagliga saker att vara lycklig 
över, till exempel att vi lever, att solen skiner, fåglarna kvittrar. ”Om vi vill att våra barn skall 
njuta av livet, utveckla humor, finna glädje och lycka i det mesta de tar sig för och föra vidare 
de här känslorna till andra, då måste vi som föräldrar och lärare själva ge oss in på det här 
sättet att leva” (Chapman Weston & Weston, 2000 s. 150) 
 
Ett barn som växer upp i en familj där man skrattar, skämtar, ler samt vet hur man lever på ett 
glädjefullt sätt, det barnet kommer också att utveckla färdigheter i konsten att känna glädje. 
Att ha förmågan att blanda in humor i en situation gör att man lättare kan se realistiskt på 
saker och ting. För att kunna bli stabila och lyckliga människor behöver barnet lära sig att 
acceptera sina brister, och kunna se dem med en smula humor och inte alltid ta allt så 
allvarligt. Humor och skratt stärker viljan att leva och kämpa för att bli frisk från livshotande 
sjukdomar. Dessutom ger lek oss ett bra botemedel mot stress och krav. Dagens barn får redan 
tidigt uppleva stress, dels genom att det ställs högre krav på dem, de måste bli vuxna tidigare, 
samt är deras föräldrar i större grad stressade (Chapman Weston & Weston, 2000). 
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Förnuft 
 
Förnuft innebär att de beslut som barn fattar måste kännas rimliga och riktiga för dem - 
moraliskt förnuft. Kunskap om detta får barnet från de värderingar och övertygelser vuxna lär 
ut. Det finns tre saker som hjälper barnet att förstå sin värld och de beslut de måste fatta: 
moralisk medvetenhet, självständigt tänkande och självdisciplin. För att barnet skall kunna 
tycka om sig själv behöver han/hon veta att de agerar på ett sätt som uppfattas som bra och 
rättvist. För att kunna bedöma en situation korrekt utifrån ett system av värderingar och regler 
behöver barnet förstå att det ligger ett moraliskt dilemma bakom beslutet. Kunskap i hur man 
skall lösa situationen kommer ifrån många olika håll, till exempel egna lärdomar om livet, 
föräldrarnas regler, samhällets lagar eller från någon lärare (Chapman Weston & Weston, 
2000). 
 

För att bli kapabel till moraliskt handlande måste barn vara moraliskt intelligenta. För att 
åstadkomma det måste de moraliska lärdomarna integreras med deras känslor och 
upplevelser. De behöver uppleva och identifiera de känslor som är förknippade med 
händelser och situationer som de befinner sig i – känslor som godhet, rättvisa, ärlighet, 
ansvartagande och stolthet. De här känslorna är starka och övertygande och gör att barn 
tycker om sig själva och därför strävar efter att handla på ett sådant sätt igen. (Chapman 
Weston & Weston 2000, s. 171) 

 
Ett konkret exempel på detta är lögnen. Barnet lär sig av sina föräldrar att det är fel att ljuga, 
men det är inte förrän de ertappas med en lögn som regeln blir verklig och begriplig för dem. 
För att ett barn skall kunna utveckla sin emotionella intelligens måste det besitta förmåga att 
tänka självständigt. De kommer att behöva denna förmåga för att kunna ta ansvar för sitt öde, 
motstå negativa påverkningar, lösa problem och utveckla ett egenvärde. Barn behöver också 
se konkreta exempel på att det lönar sig att tänka moraliskt och handla hederligt. 
Självdisciplin är en förmåga som när man väl har lärt sig den följer den med hela livet och 
hjälper till i situationer där man måste slutföra uppgifter och mål (Chapman Weston & 
Weston, 2000). 

Problemlösning och kreativt tänkande 
 
I en effektiv konfliktlösning handlar det om att barnet måste förhindra att konflikten förvärras, 
de måste få en chans att lugna ner sig, tänka efter, samt bilda sig en uppfattning om 
konflikten. De grundläggande stegen i problem/konflikt lösningen är: 

• Identifiera problemet och målet. 
• Tänka igenom vad man redan vet om situationen eller om liknande situationer. 
• Ta i anspråk de färdigheter och resurser som behövs för att ta itu med problemet och 

nå målet. 
• Bestämma sig för och påbörja en handlingsplan. 
• Utvärdera sina ansträngningar och lösningar. 

Kreativt tänkande innebär att man har förmågan att fantisera, uppfinna och skapa nya idéer. 
De barn som tror på sitt kreativa tänkande kommer att våga ta sig an nya utmaningar. Utan 
kreativitet och uppfinningsrikedom leder ofta konfliktlösning till frustration snarare än 
framgång (Chapman Weston & Weston, 2000). 
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Medmänsklighet 
 
Barn föds både med en förmåga att bry sig om andra och ge av sin kärlek, och en förmåga att 
vara egocentriska. Den sistnämna behövs för att lära barnet att ta hand om sig själv och sin 
kropp. Dock kommer ett barn som enbart tillåts tänka på sig själv att bli obalanserat och 
själviskt. För att lära sig att bli medmänsklig behöver barnet lära sig när andras känslor och 
behov är viktigare än dess egna. Utvecklingen av medmänsklighet sker i det vardagliga livet 
och det gäller att de vuxna i barnets närhet tar fasta på tillfällen och pratar med barnet om när 
hans/hennes handlingar påverkade någon annan, både positivt och negativt. Empati innebär att 
man förstår en annan människas situation, känslor och motiv. Det handlar inte om att tycka 
synd om en annan människa vilket benämns sympati. Empati är en viktig hörnsten i 
samhället. Barn som har empati kommer att använda sig mindre av själviska och 
ogenomtänkta handlingar, då barnet vet om att någon kommer att påverkas av hans/hennes 
handlingar. Ordet respekt förknippas oftast med lydnad och makt, men den riktiga innebörden 
betyder värdesätta, hysa aktning för och älska (Chapman Weston & Weston, 2000). 
 

Den starka kopplingen mellan respekt och lydnad tycks existera eftersom lydnad länge har 
uppnåtts genom rädsla (gör som jag säger, annars…), och barn respekterar den makt som 
skrämmer dem. Problemet är att barnet i den situationen lär sig att respektera makt, styrka 
och storlek istället för människor, kunskap och relationer. Barn som växer upp i familjer där 
den här dynamiken existerar, lär sig ofta att trycka ner andra barn. Liksom andra människor 
söker de respekt, men de känner bara till det här sättet att skaffa sig det. (Chapman Weston 
& Weston, 2000 s. 231) 

 
För att få barn att visa respekt måste man i sin tur visa dem respekt. Då lär sig inte barnen 
enbart hur respekt definieras, de lär sig också ömsesidighet, omsorg och känslighet. Samma 
princip gäller när vi skall lära barn att ha tolerans och visa respekt för att människor är olika. 
Det handlar om att lära barn att mångfald är en naturlig del av livet (Chapman Weston & 
Weston, 2000). 
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Syfte 
 
Kan man utveckla barns emotionella intelligens, med hjälp av samtal och aktiviteter? 

vikluchr
I arbetet motsvarar emotionell intelligens hur barn uttrycker sina känslor via tankar, samtal och aktiviteter samt hur barnen samarbetar och tänker om begreppet regler.
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Metod 
 
Syftet var att undersöka om det går att utveckla barns emotionella intelligens, genom samtal 
och aktiviteter.  

Urval samt försökspersoner 
 
En barngrupp bestående av elva barn (sex pojkar och fem flickor) i åldrarna 4-5 år har legat 
till grund för examensarbetet. Av dessa elva barn deltog sex barn (tre pojkar och tre flickor) i 
intervjuerna. I arbetet med ”Gubben” och känslorna deltog sju barn (fyra pojkar och tre 
flickor) 

Bortfall 
Vid intervjutillfälle två var två barn frånvarande (en pojke och en flicka).  

Material 
 
Diktafon användes under intervjuerna. I aktiviteten angående var i kroppen känslorna sitter 
användes en ritad människa ”Gubben” (se bilaga 1). När barnen målade känslorna använde de 
sig av vaxkritor och papper. Som hjälp vid stödanteckningar under undersökningen användes 
papper och penna. 

Genomförande 
 
Innan praktiken i barngruppen skickades ett informationsbrev till föräldrarna (se bilaga 3) där 
de informerades om vad min medverkan i barngruppen innebar. Jag beskrev också kort vad 
mitt examensarbete handlade om. Föräldrarna uppmanades att höra av sig till antingen mig 
eller min handledare på praktikplatsen om de hade några funderingar. Jag beskrev också i 
brevet att alla intervjuer och observationer skedde under sekretess. 
 
Till att börja med genomfördes intervjuer (se bilaga 4) med sex barn. Genom dessa intervjuer 
fick jag reda på hur barnen tänkte angående känslor, hur de löste samarbetsproblem, hur de 
tyckte att en bra kompis skulle vara samt vad begreppet regler innebär.  
 
Vid andra tillfället i barngruppen genomfördes ett samtal om glädje och ilska. Samtalet 
började med att vi läste en bok och utifrån bokens huvudpersoner började vi fundera på hur de 
kan ha känt i de olika situationerna. Jag styrde över samtalet till att handla om hur barnen 
känner och tänker om glädje och ilska. Hur de två olika känslorna kan kännas och var i 
kroppen de finns samt vad som kan få en att bli glad eller arg. Efter samtalet fick barnen måla 
de två känslorna med vaxkritor och papper. 
 
Tillfälle nummer tre samtalade vi om ledsamhet och rädsla. Samtalet började utifrån att en 
pojke för tillfället var ledsen och längtade efter sin mamma. Jag styrde in samtalet på att 
handla om hur barnen känner sig när de är ledsen och var i kroppen den känslan sitter. Barnen 
fick själva fundera och alla fick chansen att säga hur de tänkte och tyckte. Sedan gjorde jag 
likadant med rädsla. Efter samtalet fick barnen beskriva de två känslorna med hjälp av 
vaxkritor och papper. 
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Sista tillfället hade vi samtal om hur man är när man är en bra kompis, hur man beter sig mot 
andra, vilka regler som finns i barngruppen, till exempel att man inte får slå varandra. Barnen 
fick själva fundera och göra kopplingar till deras egen verklighet. Efter samtalet fick barnen 
komma till mig en och en och beskriva var de olika känslorna sitter i kroppen utifrån 
”Gubben”. ”Gubben” bestod utav en ritad människa på ett A2 papper (se bilaga 1). 
Människan var uppdelad i fyra olika delar (hjärnan, ansiktet, överkroppen och underkroppen). 
Barnen fick fyra lappar med fyra olika färger. Varje färg symboliserade en känsla. Jag 
berättade allt detta för dem och gav dem en lapp (en känsla) i taget. De fick då fundera var i 
kroppen känslan satt. När de hade bestämt sig lade de lappen på kroppen. Oftast sa de också 
högt vilket område de hade valt, till exempel hjärtat. (överkroppen).  
 
Vid detta tillfälle genomförde jag även enskilda intervjuer med fyra barn. Intervjuerna 
genomfördes för att se om det gick att utläsa någon skillnad mot förra intervjutillfället. Jag 
använde mig utav samma frågor som vid första intervjun. 
 
Jag observerade barnen fritt under alla tillfällen då jag träffade dem (fyra tillfällen). Då jag 
studerade hur de var mot varandra, samt hur de samarbetade och samspelade sinsemellan. Jag 
använde mig av synintryck under observationerna. 

Tidsplanering för examensarbetet 
 
Vt 2002 PM klart och godkänt 
Ht 2002 Bakgrund, metod och syfte klart och godkänt 
Vt 2003 Slutpraktik i sju veckor. Utvecklingsarbete samt empirisk undersökning i 

barngrupp. Sammanställning av resultat och diskussion. Inlämnande av 
examensarbete och godkännande.  

Tidsplanering för den empiriska delen av examensarbetet 
 
Tillfälle  Aktivitet 
1  Presentation av mig, barnintervjuer 
2  Samtal, ”måla känslor” 
3  Samtal, ”måla känslor” 
4  Samtal, ”Gubben”, barnintervjuer   

Intervjuerna 
 
Hur barn uttrycker känslor och samarbetar med varandra belystes under intervjuerna. 
Vidare handlade intervjuerna om hur en bra kompis är samt vad begreppet regel innebär. 
(se bilaga 4) Jag intervjuade barnen två gånger, dels första gången vi träffades dels efter 
att aktiviteterna och samtalen hade genomförts. 
 
L∅kken och S∅bstad (1995) anser att en intervju är den bästa metoden att använda sig av, 
när man vill ta reda på intervjupersonens subjektiva åsikter inom ett visst område. Vidare 
anser författarna att det går att intervjua barn så fort de kan uttrycka sig med ord, och 
beroende på intervjuarens skicklighet går det även bra att få ut information av barn som 
är kring två till tre år.  
 

Rent allmänt ger en intervju information om subjektiva förhållanden och därmed om vilka 
uppfattningar svarspersonen har om saker och ting. När det handlar om barn blir detta 
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särskilt viktigt, eftersom vi har så lätt för att anlägga ett vuxenperspektiv på barn, deras 
behov och deras situation. En barnintervju kan få oss vuxna att ändra på våra förutfattade 
uppfattningar om vad som rör sig i barnens huvuden. (L∅kken & S∅bstad, 1995, s. 109) 

 
Under mina intervjuer använde jag mig utav en diktafon. Detta för att jag obehindrat 
skulle kunna samtala med barnet och rikta hela min uppmärksamhet på intervjun.  
 

Att använda kassettbandspelare är idag något nästan oundgängligt. Intervjusituationen blir 
bättre eftersom intervjuaren kan koncentrera sig på att ställa bra frågor, lyssna ordentligt på 
svaren och ha ögonkontakt med respondenten för att på det viset även se vad som händer 
icke-verbalt. (L∅kken & S∅bstad, 1995, s. 107) 

 
Intervjufrågorna är utformade i enlighet med en standardiserad intervjuform, där öppna 
frågor och svar används. Fördelen med denna typ av utformning är att noggrannheten är 
stor, en eventuell effekt från intervjuaren minskas och att tiden utnyttjas bättre. (L∅kken 
& S∅bstad, 1995)  

Observationerna 
 

”Framför allt är observation användbar när det gäller att samla information inom 
forskningsområden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer, s.k. ”real 
life situations”.” (Patel och Tebelius, 1987 s. 93) 
 
När jag observerade barnen gjorde jag det fritt, utan papper och penna. Jag utgick ifrån 
om jag kunde se någon skillnad i barngruppen mellan första och sista tillfället. Mina 
utgångspunkter var hur barnen var mot varandra och hur de samarbetade och samspelade 
i gruppen. 
 

Observation handlar i en snävare betydelse om systematiska iakttagelser med hjälp av i 
huvudsak synsinnet. Vi använder till största delen synen, då vi observerar ett skeende… En 
observation handlar om något som vi har sett och som vi sedan gör anteckningar om. 
(L∅kken & S∅bstad, 1995, s. 48) 
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Resultat 

Intervjusvaren från barnen 
 
Svaren från intervjuerna finns redovisade genom en sammanfattning, både i löpande text och i 
citat. Från intervjutillfälle ett redovisas svaren från sex barn (tre pojkar och tre flickor) och 
från intervjutillfälle två redovisas svaren från fyra barn (två pojkar och två flickor). Detta 
beror på bortfallet vid intervjutillfälle två. Intervjufrågorna finns i bilaga 4. Det bör påpekas 
att ett barn vid intervjutillfälle ett svarade jag vet inte och ordet kroppen på alla frågor jag 
ställde. Vid andra intervjutillfället hade barnet utökat sina svarsalternativ med flera ord, bland 
annat ordet bra. Barnet kunde då också ge konkreta exempel på vissa frågor och gav sig på att 
försöka beskriva olika känslor. Ibland använde sig dock barnet fortfarande av ordet kroppen 
som svar. 
 
”Berätta för mig hur du känner dig när du är glad.” 
 
Första intervjutillfället fick jag många olika svar på frågan. Två barn svarade också att de inte 
visste hur det kändes att vara glad. 
 

• Min kropp har hjärta 
• När jag blir glad leker jag med bilar och så 
• Jag känner mig bra 
• Snäll 

 
Vid intervjutillfälle två uppgav två barn att de inte visste hur det kändes att vara glad. Av 
dessa två barn var ett barn densamma som vid första tillfället. Ett av barnen som svarade 
jag vet inte vid första tillfället svarade kroppen vid andra tillfället.  
 
”Hur känns det i kroppen när du är glad?” 
 
Vid tillfälle ett svarade barnen varierande. Många försökte sig på att förklara genom att dra 
slutsatser till kroppen.  

 
• Då ryser det i hela min kropp. 
• Det kommer hjärta i, det kommer bebis i mammas bröst och så kommer det 

bebis ”Kajsa” i magen 
• Då är det ganska roligt. Du vet du vad jag mer gör när jag blir glad? När 

någon säger nej till ett rallyspel fast någon annan, när jag får det måste 
man betala och då så, det ville jag en gång förut hemma och då sa hon nej 
och då var jag lite ledsen. 

  
Tillfälle nummer två svarade barnen fortfarande varierande. Ett barn svarade jag vet inte, ett 
annat barn bra. Ett barn beskrev vad som händer i kroppen när man är glad. 
 

• Kroppen känns som dunkar mycket och så är man glad i kroppen. 
  
”Vad gör dig glad? /Vilka saker gör dig glad?” 
 
Tillfälle ett var det tre barn som svarade jag vet inte eller lät bli att svara på frågan. 
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• Man blir glad, man blir glad så här, man tänker också, man blir glad. 
• Jag blir mest glad när jag får åka på dagis. När pappa kommer hem. 
• Jag får presenter och när jag cyklar, när vi åker till Liseberg någon gång. 

 
Vid tillfälle nummer två  svarade ett barn jag vet inte. Två barn svarade kroppen. Ett barn 
kopplade ihop känslan att vara glad med saker och mat. 
  

• Julklappar, födelsedagspresenter och så, pizzor också. 
 

”Berätta för mig hur du känner dig när du är arg.” 
 
Första tillfället uppgav två barn att de inte visste hur känslan arg känns. 
 

• Jag blir arg på mamma när jag inte får vara med, och så baka. 
• Jag känner mig ledsen. 
• Arg eller sur, lite ledsen. 
• Då gör jag så här. Då är jag så arg att jag nästan slåss! 

 
Tillfälle nummer två svarade ett barn jag vet inte på frågan. De övriga barnen uppgav svar på 
frågan. 
 

• Arg? När någon har sagt ett dumt ord som ”sjopp”, då får man säga förlåt! 
• Känner mig arg. 
• Kroppen. 

 
”Hur känns det i kroppen när du är arg?” 
 
Vid tillfälle ett var det fem barn som antingen svarade jag vet inte eller lät bli att besvara 
frågan.  
  

• Kroppen? Min mamma och pappa är arg på mig ibland. 
 
Tillfälle nummer två uppgav alla barn ett svar på frågan. Två av dem drog paralleller mellan 
känslan arg och kroppsbeskrivningar. Ett barns svar gick inte att tyda utifrån 
bandinspelningen på diktafonen. 
 

• Hjärtat dunkar inte. 
• Hjärtat är svart. 
• Bra 

   
”Vad gör dig arg? /Vilka saker gör dig arg?” 
 
Vid första tillfället svarade ett barn jag vet inte, två barn svarade att de aldrig blev arga. Några 
barn jämförde känslan arg med något som uppkommer på grund utav yttre faktorer, såsom 
syskon eller kompisar. 

 
• När ”Martin” retas och så. 
• Kroppen. 
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• Det är så att, det är så att ”Jonas”, ”Jonas” han förstör min tavla då kan 
jag bli lite arg. 

 
Vid tillfälle nummer två svarade två barn kroppen, och två barn uppgav att de blev arga när 
någon slog dem. 
 
”Berätta för mig hur du känner dig när du är ledsen.” 
 
Vid tillfälle ett var det ett barn som inte besvarade frågan. 
 

• Man blir ledsen när mamma blir arg på mig. 
• Ledsen. 
• Jag gråter och sedan kan någon säga och sen när pappa blir arg säger han 

idiot till gatan. 
• Jag är ledsen då. 
• Då tar man, då går ifrån, då kommer tårarna ut därifrån. 

 
Vid tillfälle nummer två  svarade ett barn kroppen. Ett barn drog paralleller till en som heter 
”Jonas”. Barnet uppgav även ”Jonas” som svar vid fråga sex. 
 

• Kanske när någon säger ”jag kan inte ta dig”, då kanske man blir ledsen. 
• När jag känner mig ledsen i kroppen. 
• När någon kastar ut en människa bland bilarna. ”Jonas” brukar alltid vara 

elak. 
 
”Hur känns det i kroppen när du är ledsen?” 
 
Vid första tillfället missade jag att ställa fråga 8 i fyra av mina intervjuer, därav uteblivna 
svar. 
 

• Kroppen blir, i ögona rinner på regndroppar, kommer dom. 
• Jag är inte glad. 

 
Vid tillfälle nummer två var det ett barn som inte besvarade frågan. 
 

• Det känns som om man är jättearg. 
• Ledsen, hjärtat blir gult-svart och man kan bli lite arg sen. 
• Bra. 

 
”Vad gör dig ledsen? /Vilka saker gör dig ledsen?” 
 
Vid tillfälle ett svarade tre barn kroppen. Två barn besvarade inte frågan. Ett barn svarade att 
han inte blev ledsen. Vid tillfälle två svarade två barn kroppen och två andra barn svarade jag 
vet inte eller lät bli att svara. 
 
”Berätta för mig hur du känner dig när du är rädd.” 
 
Vid första tillfället svarade ett barn kroppen. 
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• Jag var rädd, jag var inte rädd, jag var rädd när jag var liten. 
• Då känner man att man vill springa iväg. Vet du en natt drömde jag i syne 

att det stod ett spöke på min hoppa hage matta, då blev jag rädd. Då gick 
jag och väckte mamma. Nej, då drömde jag också att pappa kom in genom 
en dörr jag aldrig hade sett. 

• Rädd? Det finns någon hemskt, det finns något hemskt i min, man har tomtar 
när det är maskerad, när vi har maskerad på dagis. 

• Att jag är rädd. 
• Då, du jag blir faktiskt aldrig rädd. 

 
Vid andra tillfället svarade två barn kroppen eller att de var rädda i kroppen. Ett barn sa att det 
inte blev rädd. 
  

• När någon försöker köra på mig så här bara, hjälp! 
 
”Hur känns det i kroppen när du är rädd?” 
 
Vid tillfälle ett ställde jag inte frågan till barnen. Vid tillfälle nummer två ställde jag frågan 
och ett barn svarade jag vet inte. Ett annat barn svarade bra. 
 

• Man kanske vill gömma sig, under sängen. 
• Jag känner det i magen, och i halsen, och i tänderna.  
 

”Vad gör dig rädd? / Vilka saker blir du rädd av?”  
 
Vid första tillfället var det två barn som inte besvarade frågan. Ett barn svarade kroppen. 
 

• När jag är rädd, monster, spöken. 
• Hjärnan 
• Jag är inte rädd för någonting. Då får jag spela hur många onda saker som 

helst. Då är det bara, du om jag ser några spöken är det bara att tror, tror 
ni att jag är rädd för er va? Då måste man göra rumpplätt på dem fast det 
kan göra lite ont i rumpan, man måste göra hårt. Fast man måste prata lite 
med dom, om man inte pratar med dom kan de komma tillbaka. Man säger 
så här ska man ungefär säga som spöken ”wohaiu”, då försvinner dom, så 
säger spöken. 

 
Vid andra tillfället svarade två barn kroppen, ett barn svarade jag vet inte. 
 

• Bilar mest och pruttkorvar. 
 
”Berätta för mig hur du gör för att skaffa en kompis.” 
 
Vid tillfälle ett svarade ett barn kroppen. Tre barn uppgav som svar på frågan att de redan 
hade en kompis. Ett barn svarade jag vet inte. 
 

• Jag ringer eller går. 
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Vid tillfälle nummer två svarade ett barn jag vet inte. Två barn svarade att de redan hade 
kompisar och ett barn svarade glad. 
 
”Hur tycker du att en bra kompis skall vara?” 
 
Vid första tillfället var det ett barn som inte fick frågan. Tre barn svarade snäll och/eller glad. 
Ett barn svarade kroppen. Ett barn förklarade att ”Kalle” inte var barnets kompis längre för att 
han slåss och att man då inte är en bra kompis. 
 

• Lite snäll och så, fast ”Kalle” är inte min kompis längre. Det finns bara en 
enda som vill bli kompis med. Men ”Kalle” är inte så snäll. Han vill vara 
min vän. Han tror att han är snäll, fast hans låss, och så skrattar han sedan 
smockar han till mig. Det är ingen bra kompis. 

 
Vid andra tillfället svarade två barn snäll, ett av barnen svarade också att man inte skall slåss. 
Ett barn svarade att en bra kompis skall vara bra. Ett av barnen förklarade att man måste säga 
förlåt om man har varit elak mot varandra, för då kan man åter igen bli kompisar. 
 

• Glad och snäll. Kanske om man är elak mot kompisen, kanske om man är 
elak mot människor, kanske ”dede du kan inte ta mig”. Då får man säga 
förlåt, då får man säga ”Gud som haver barnen kär, du ska, måste säga 
förlåt!” Då kan man bli vänner igen. 

 
”Hur gör man om det är många barn som vill leka med samma leksak?” 
 
Vid första tillfället svarade ett barn kroppen. De andra barnen gav olika förslag på lösningar 
till problemet. 
 

• Jag leker med en annan leksak. 
• Då kan man göra så här, att först får en ha den, sen den får den andra ha 

den och sen får den andra. 
• Leksak, då kan dom bråka med varandra. 
• Göra det. 
• Då känns det lite tråkigt och så, då känns det då vill man inte leka med 

någonting ens. Då vill man bara baka och sådär. 
 
Vid andra tillfället var det två barn som antingen inte besvarade frågan eller svarade jag vet 
inte. 
 

• Tennis, jag har inte tennis mycket. Har bara en eller två, det räcker med två. 
Det räcker med en. Man vill ha alla, för vi har inte så mycket. 

• Då får man ge nån annan en annan leksak. Om dom hela tiden vill ha den. 
 
”Berätta för mig varför du tror att det finns regler.” 
 
Vid första tillfället var det inget av barnen som kunde besvara frågan. De saknade förståelse 
för begreppet regel. En del olika förslag lämnades ändå.  
 

• Man sitter på regler, man har det på magen. 
• Tomten har, nej, men renar har faktiskt i Bambi. 
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Vid andra tillfället var det inget av barnen som visste vad regler var. Ett barn föreslog att 
regler finns i skogen. 
 
”Vem bestämmer reglerna?”  
 
Vid första tillfället svarade ett barn att det är Gud som bestämmer reglerna. Ett annat barn 
uppgav att det är föräldrarna som bestämmer reglerna. Ett barn svarade kroppen. Ett barn 
svarade jag vet inte och ett annat barn fick aldrig frågan. 
 

• Regler, då gör man så här, det är en massa i musklerna. 
 
Vid andra tillfället svarade ett barn att det är tomten som bestämmer reglerna. Ett barn uppgav 
att det inte visste vem som bestämde reglerna. Ett barn svarade att det är pappa och mamma 
som bestämmer och ett annat barn uppgav att det är mammorna som bestämmer reglerna. 
 
”Vilka regler känner du till?” 
 
Vid första tillfället svarade två av barnen att det inte kunde ge något förslag. Ett barn sa att det 
inte kom ihåg några.  Ett barn besvarade frågan med ordet kroppen.  
 

• Man skall inte slåss, skrika och sno. 
• Jag vet, dom har inga horn. 

 
Vid andra tillfället var det två barn som fortfarande inte förstod frågan och begreppet regel. 
Två barn hade däremot börjat förstå vad regel innebär och försökte ge exempel. Av dessa två 
barn fanns inte barnet med som vid första tillfället svarat att man inte skall slåss, skrika och 
sno. 
 

• Du får inte göra så. 
• När man ”?” nått. 

”Gubben” 
 
Som en aktivitet hade jag att barnen skulle få tänka efter var i kroppen de olika känslorna 
sitter. De var de fyra känslorna (glad, arg, ledsen och rädd) som vi hade pratat om i samtalen 
och som barnen hade fått måla på papper. Det var även de fyra känslor som jag tog upp i mina 
intervjuer. 
 
Barnen jobbade enskilt med mig och ”Gubben” (se bilaga 1), i bilagan har jag förminskat ner 
”Gubben” till A4 format. Barnen fick en lapp med en färg på och jag berättade vilken känsla 
färgen betydde. Framför sig på bordet hade de ett A2 papper med en ritad människa på. 
Kroppen var indelad i fyra olika fält (hjärnan, ansiktet, överkropp och underkropp) 
Människan fick namnet ”Gubben”.  
 
När barnen hade lagt ut en lapp tog jag bort den och presenterade nästa lapp (känsla). 
 
I sammanställningen har jag valt att dela in ”Gubben” i åtta olika undergrupper, allt eftersom 
att barnen högt preciserade sina val, till exempel hjärtat (överkroppen).  
 



 29

Resultaten (se tabell 1) visar att känslan Glad kan sitta överallt i kroppen. Det finns inget 
mönster för glädje. Arg det är barnen i tre olika grupper (hjärnan, ansiktet eller överkroppen) 
Inget barn har beskrivit att känslan Arg kan sitta i underkroppen. Känslan Ledsen har alla 
barnen satt i överkroppen. Barnen har valt att precisera Ledsen till något som finns i antingen 
magen eller hjärtat. Rädd är man mest i underkroppen (antingen benen eller fötterna). Några 
barn har också beskrivit att Rädslan sitter i hjärnan eller i ansiktet. Exakt hur de enskilda 
barnen svarade återfinns i bilaga 2. 
 
Tabell 1 Placering i kroppen av de fyra känslorna. 
 Hjärnan 

(tankarna) 
Ansikte 
 

Ansikte 
(ögon) 

Överkropp  
(hjärta) 

Överkropp 
(mage) 

Överkropp 
(arm) 

Underkropp 
(ben) 

Underkropp  
(fot) 

Glad I I I I I I I  
Arg I II I I II    
Ledsen    III IIII    
Rädd II  I    III I 

Observationer 
 
Resultatet av mina observationer har jag valt att presentera genom att göra korta 
sammanfattningar av mina fyra observationstillfällen. 
 
Vid mitt första tillfälle i barngruppen fick jag det intrycket att det var en mycket orolig grupp. 
Barnen slog varandra med sparkar och kuddar. De lekte en och en och hade svårt att 
samarbeta. Det fanns dock undantag, två barn (en pojke och en flicka) som under alla mina 
tillfällen i barngruppen lekte rollekar med varandra utan några problem. 
 
Bråken och slagen i gruppen fortsatte under de två följande observationstillfällena. Jag såg 
ingen skillnad mellan de tre tillfällena. Barnen hade mycket svårt att sitta still och lyssna på 
varandra och på personalen. Ibland klättrade barnen bokstavligt talat i fönstrerna. Jag fick den 
uppfattningen att barnen inte lyssnade på personalens upprepande tillsägelser. Barnen råkade 
ofta i bråk med varandra. 
 
Vid sista observationstillfället var det stor skillnad i gruppen. Barnen kunde ge varandra 
positiv kroppskontakt (kramar) och de kunde tillsammans med personalen spela ett spel ihop. 
De var också mycket mer lugna och jag såg varken några sparkar, bråk eller slag. Personalen 
kom också spontant fram till mig och berättade att de också såg tydliga positiva förändringar i 
barngruppen. 

Samtal 
 
Samtalen jag hade i barngruppen genomfördes vid tre olika tillfällen. Tillfälle ett pratade vi 
om de två känslorna glad och arg. Vid tillfälle två diskuterade vi känslorna ledsen och rädd. 
Sista samtalet handlade om hur man är en bra kompis och vilka regler som finns i 
barngruppen, till exempel att man inte får slå varandra. Jag valde att inte göra någon 
dokumentation av samtalen. De skulle få vara fria utifrån den planering jag hade gjort (se 
bilaga 5)  I direkt anslutning till de två första samtalen fick barnen måla känslorna. I 
anslutning till samtal nummer tre fick de placera in känslorna på ”Gubben”. 
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Måla känslor 
 
En av aktiviteterna jag hade i barngruppen var att barnen fick måla de olika känslorna, glad, 
arg, ledsen och rädd. Resultatet blev många färgstarka målningar med beskrivande färger och 
motiv. Jag har valt att ta med två barns målningar i arbetet. Varje barn har målat fyra 
målningar med de fyra känslorna. Dessa målningar återfinns i bilaga 6-13. 
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Diskussion 

Reliabilitet 
 
Reliabiliteten i intervjuerna är relativt hög. Jag genomförde två intervjuer med barnen och 
använde mig av samma frågor vid de båda tillfällena. Det som kan sänka min reliabilitet är att 
jag vid första intervjutillfället missade att ställa några frågor till barnen. Dessa frågor finns 
beskrivna under resultatet av intervjuerna.  
 
Reliabiliteten i mina observationer är ganska låg. Detta beror på att jag valde att inte skriva 
löpande protokoll och/eller loggbok under observationstillfällena. Nu i efterhand inser jag att 
det hade kommit fram mer information om jag hade strukturerat observationerna. Med hjälp 
av protokoll och/eller loggbok hade jag bland annat kunnat mäta antalet konflikter i 
barngruppen. Då hade jag haft mer material att analysera. På det sätt jag nu har genomfört 
observationerna finns det stor risk för subjektivitet, det vill säga, jag har fått in mina egna 
förhoppningar i resultatet. Det som talar för att mina observationer är korrekta är att 
personalen självmant kom fram till mig och uttryckte att de såg en stor förändring i 
barngruppen. De kunde liksom jag se positiv kroppskontakt barnen i mellan och de lade också 
märke till att barnen samspelade och samarbetade på ett sätt de inte gjorde tidigare. 

Validitet 
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på om det går att utveckla barns emotionella 
intelligens med hjälp av samtal och aktiviteter. Jag anser att jag har god validitet i mitt arbete, 
det vill säga att jag tycker att jag har mätt det jag hade som avsikt att mäta. Samtalen bestod 
utav diskussioner om olika känslor. Aktiviteterna bestod utav att barnen fick måla känslor och 
beskriva var i kroppen känslorna sitter med hjälp av ”Gubben”.  I intervjuerna tog jag reda på 
hur barnen kunde beskriva de olika känslorna (glad, arg, ledsen och rädd) samt hur barnen 
tycker att en bra kompis skall vara och vad begreppet regler innebär. Intervjufrågorna var 
starkt sammankopplande med mina samtal och aktiviteter. En av grunderna i emotionell 
intelligens är att man först måste lära sig att känna igen sina egna känslor och lära sig att 
beskriva dem och var i kroppen de finns. När man kan detta är det också möjligt att lära sig att 
utveckla andra delområden i emotionell intelligens, såsom att förstå någon annans känslor, 
förmågan att samarbete samt förståelse av regler 

Resultatdiskussion 
 
Frågeställningen i mitt examensarbete var ”Kan man utveckla barns emotionella intelligens 
med hjälp av samtal och aktiviteter?” Resultaten visar på att det eventuellt skedde en liten 
förändring i barngruppen. Dock är jag av den åsikten att utvecklingsarbetet i barngruppen 
skedde under en allt för kort period för att man skall kunna dra starka slutsatser utifrån min 
frågeställning. Jag kan inte bevisa att barnens emotionella intelligens utvecklades i den 
berörda barngruppen. Ändå vill jag påstå att det går att utveckla barns emotionella intelligens, 
samt att jag tror att samtal och aktiviteter är bra verktyg för att uppnå resultat. Denna åsikt 
grundar jag dels på forskarnas olika teorier om intelligensen och dels grundar jag det på den 
lilla skillnaden jag kunde mäta i barngruppen. Den främsta anledningen till att jag inte 
uppnådde ett starkare resultat i min undersökning beror på att jag hade för lite tid till mitt 
förfogande. Att utveckla emotionell intelligens är ett arbete som tar lång tid och som helst bör 
fortgå genom hela livet. Sju veckor var en allt för knapp tid för att hinna uppnå ett starkt 
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mätbart resultat. Jag tror dock att jag med mitt utvecklingsarbete påbörjade ett inre arbete av 
barnens emotionella intelligens.  
 
Emotionell intelligens handlar enligt mig om att man kan identifiera känslan som uppkommer 
inombords. En stor hjälp till detta är om man kan beskriva hur känslan känns, vad som får en 
att känna känslan och hur det känns i kroppen. När man bemästrar den kunskapen kan man 
börja förstå att andra människor också har känslor. Först då kan man förstå vikten av att 
samarbeta och samspela. När man börjar förstå en annan människas känslor kan man till slut 
också förstå varför det finns regler i en grupp, till exempel att man inte får slå varandra. Jag 
tror att barn som inte förstår regler inte har nått den insikten. Kan man inte förstå att en annan 
människa blir ledsen eller arg om jag slår på henne/honom, så är det inte heller lätt att förstå 
varför det finns regler som säger att man inte får slå varandra. Jag tror att man måste börja 
från grunden och hjälpa barnen att identifiera sina känslor. Känslorna blir också mycket 
mindre skrämmande om man kan sätta ord på dem och förklara var i kroppen de sitter. 
 
I bakgrunden valde jag att lyfta fram tio olika forskare. Min avsikt var att börja i grunden av 
emotionell intelligens och successivt arbeta mig uppåt till något jag kunde omsätta konkret i 
verkligheten som utvecklingsarbete i en barngrupp. Chapman Weston & Weston (2000) tar 
upp mycket viktiga och konkreta områden. De lyfter fram sju olika bitar ur den emotionella 
intelligensen. Av dessa sju har jag i min undersökning valt att koncentrera mig på delen 
Social harmoni. Social harmoni består av fyra steg som jag anser utgör grunden för emotionell 
intelligens. Det är också dessa fyra steg jag har valt att låta min undersökning utgå ifrån, både 
i samtal, aktiviteter, observationer och intervjuer. 
• Förmågan att uttrycka sina tankar och känslor. 
• Förmågan att lyssna och förstå andra. 
• Förmågan att förstå och tolka de regler som styr sociala relationer. 
• Förmågan att samarbeta. 
 
En intressant synvinkel med emotionell intelligens är att det fortfarande diskuteras om det är 
en intelligens eller inte. Vidare diskuteras det om en eventuell ny intelligens är den 
emotionella intelligensen och inte till exempel social förmåga/kompetens. I min bakgrund har 
jag bland annat lyft fram de tre forskarna, Mayer, Caruso och Salovey. De försöker i en studie 
(1999) förklara hur den emotionella intelligensen är beskaffad, och vilka kriterier den måste 
komma upp i för att få kallas intelligens. Vidare diskuterar de vad en eventuell erkännande av 
emotionell intelligens som en intelligens kan leda till. Emotionell intelligens är en intelligens 
anser jag, och jag tror dessutom precis som Mayer, Caruso och Salovey att EQ kan vara 
viktigare än det mer traditionella IQ. IQ mäter det analytiska tänkandet och EQ mäter den 
emotionella förmågan. Vad behöver barn mest för att klara sig i vårt samhälle funderar jag på. 
Är det ett högt IQ eller ett högt EQ?  
 
Pfeiffer (2001) förklarar i sin studie hur han anser att debatten om emotionell intelligens har 
vuxit fram och hur olika teoretiker, så som Gardner, Guilford med flera har resonerat runt 
intelligenser. För att förstå vikten av emotionell intelligens behöver man läsa en del av 
historien bakom tycker jag. Problemet med EQ kvarstår dock, hur skall man kunna mäta den 
intelligensen så att resultatet blir objektivt och tillförlitligt? Precis som Pfeiffer skriver i sin 
studie saknar dagens EQ-test stabilitet. Det finns en del EQ-test och Pfeiffer lyfter bland annat 
upp Golemans test som består av tio frågor, men kritiken mot Goleman är bland annat hur fick 
han validitet på sitt test? Jag tror inte att man kan mäta EQ på det sättet. I min undersökning 
försökte jag att inte jämföra barnens svar med varandra. Det jag ville ta reda på och lyfta fram 
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var eventuella förändringar hos det enskilda barnet. Det är så jag tror att emotionell intelligens 
skall mätas.  
 
Den främsta svenska teoretikern är Bodil Wennberg. Wennberg (2000) har beskrivit 
emotionell intelligens som en trappa med fem steg. Steg ett handlar om självkännedom och 
självkänsla, förmågan att se och förstå våra känslor. Detta är vad jag ville utveckla i 
barngruppen. Jag fastnade för vad Wennberg har skrivit, att man först måste lära sig att 
identifiera sina känslor för att komma vidare i EQ-trappan. Barnen i min grupp fick jobba 
med att förklara, fundera och beskriva hur de olika känslorna känns och var de finns i 
kroppen. Detta var ett led i att försöka få dem att lättare identifiera sina egna känslor. 
Wennberg skriver vidare att för att kunna beskriva känslorna är det bra om man kan känna var 
i kroppen de sitter, så kallade ”känslomässiga fingeravtryck”. För att hjälpa barnen i min 
barngrupp att känna efter var i kroppen de olika känslorna sitter fick de jobba med ”Gubben”. 
Jag tror att grunden i emotionell intelligens börjar med att barnen lär sig att förklara och 
identifiera sina egna känslor.  
 
I bakgrunden har jag lyft fram Gottman (1997), en forskare som valt att studera vad 
emotionellt begåvade föräldrar är och vad som händer när barn fostras av sådana, respektive 
fostras av motsatsen. Jag anser att det är av största vikt att fundera på om emotionell 
intelligens behövs utvecklas över huvud taget? Klarar barnen sig i samhället utan hög EQ? 
Enligt Gottmans visar hans studie på att det sker en rad negativa konsekvenser för barn som 
växer upp med föräldrar som inte är emotionella vägledare. Vad händer när föräldrarna inte 
har en egen stark emotionell intelligens, skall förskolan då gå in och ta rollen som emotionella 
vägledare? 
 
Efter första intervjutillfället kunde jag utläsa att barnen i min barngrupp hade svårigheter att 
beskriva vad som kunde få dem att bli glada, arga, ledsna och rädda. Fråga fem var ”Hur 
känns det i kroppen när du är arg?” Första tillfället var det endast ett barn som kunde beskriva 
känslan. Alla de andra barnen uppgav att det inte visste eller lät bli att besvara frågan. Vid 
andra intervjutillfället försökte alla barnen besvara frågan. Detta tolkar jag som en av de små 
förbättringar jag kan mäta i min undersökning. 
 
En skillnad som jag kan se från intervjutillfälle ett till intervjutillfälle två är det barn som vid 
första tillfället besvarade alla frågor med jag vet inte eller ordet kroppen. I slutet av intervjun 
svarade barnet kroppen oavsett vad jag frågade. Vid andra intervjutillfället besvarade barnet 
frågorna med olika alternativ, även om det stundtals fortfarande använde ordet kroppen. 
Barnet försökte också förklara hur de olika känslorna känns. Jag upplevde att barnet hade 
utvecklat sin emotionella intelligens under veckorna jag hade jobbat i barngruppen. Barnet 
kunde förklara mera hur det tyckte och tänkte, samt använde ett större ordförråd.  
 
En annan skillnad jag kan mäta är att barnen vid andra tillfället besvarade frågorna mer 
berättande, till exempel beskrev de att ”hjärtat är svart” och ”hjärtat blir gult-svart.” Barnen 
relaterade också fler frågor med kroppsdelar, till exempel ”Kroppen känns som dunkar 
mycket och så är man glad i kroppen” och ”hjärtat dunkar inte.” Åter igen vill jag påpeka att 
skillnaderna mellan tillfälle ett och tillfälle två är små och svåra att mäta. 
 
En viktig insikt jag har fått är att en del av barnen redan hade hög emotionell intelligens innan 
jag påbörjade mitt utvecklingsarbete och min undersökning. En del barn kunde lätt beskriva 
olika känslor och relatera dessa till deras verklighet. Ett exempel på det är i fråga sex och sju 
där ett barn drog paralleller till sin kompis ”Jonas”. I fråga sex frågade jag ”vad gör dig arg? 
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/Vilka saker gör dig arg?” barnet uppgav då vid tillfälle ett att det blev arg när ”Jonas” 
förstörde barnets tavla. Fråga sju var ”hur känner du dig när du är ledsen?” Vid andra tillfället 
uppgav barnet att det blev ledsen när ”Jonas” var elak.  I fråga 14 ”Hur tycker du att en bra 
kompis skall vara?” var det ett barn som vid första tillfället berättade om ”Kalle”, han var 
ingen bra kompis för han slogs. Vid andra tillfället fanns det ett annat barn som svarade att 
om man är elak mot varandra så måste man säga förlåt, för då kan man bli kompisar igen. I 
fråga 15 ”Berätta för mig hur man gör om det är många barn som vill leka med samma 
leksak” fick jag vid första intervjutillfället olika konkreta förslag på hur man gör vid en sådan 
situation. Detta anser jag tyder på att barnen var väl förtegna om liknande situationer. 
 
Fråga 16, 17 och 18 handlade om begreppet regler. Jag upptäckte snabbt att detta var något 
som en del barn inte visste vad det handlade om. Det var många som inte kunde beskriva vad 
regler är. Samma information framkom vid andra intervjutillfället. När det gällde vem som 
bestämmer reglerna hade barnen vid andra tillfället många förslag, till exempel tomten, pappa 
och mamma och mammorna. Vid tillfälle ett var förslagen Gud och föräldrarna. Sista frågan 
om regler var att barnen skulle säga en regel de kunde. Vid första tillfället svarade ett barn 
man skall inte slåss, skrika och sno. Vid andra tillfället deltog inte detta barn, men då försökte 
däremot två andra barn ge exempel på regler. I efterhand har jag upptäckt att jag inte ägnade 
begreppet regel någon stor uppmärksamhet i samtalen. Tillsammans med personalen pratade 
jag med barnen om bland annat regeln att man inte fick slå varandra. Dock anser jag att jag 
kunde ha belyst begreppet mera och kanske hade jag då också sett en större skillnad i 
intervjuerna. 
 
Observationerna jag gjorde ledde mig till att dra en försiktig slutsats att det efter mitt 
utvecklingsarbete hade blivit skillnad i barngruppen. Skillnaden låg i att barnen kunde ge 
varandra positiv kroppskontakt och att de kunde samarbeta och samspela genom att spela spel 
ihop. Personalen drog också samma slutsats. Barnen hade börjat förstå hur man skall vara när 
man är en bra kompis samt att man inte får slå varandra. 
 
Målningarna barnen gjorde var en praktisk övning efter våra samtal. Jag har dock valt att 
presentera två barns målningar som bilaga i arbetet (se bilaga 6-13). Detta för att ge en inblick 
i hur väl barn kan uttrycka sig genom krita och papper. Slutsatserna jag har dragit av samtalen 
och målningarna är att jag tror att de var till stor hjälp för barnen. Just kombinationen att de 
fick samtala tillsammans och måla enskilt tror jag fångade upp de flesta av barnen. Om man 
tittar noga på barnens målningar som jag valt att ta med kan man nästan gissa sig till vilken 
känsla barnet uttrycker utan att läsa på överskriften. Barn har så många fler språk än det 
talade, det gäller bara att upptäcka deras uttryckssätt. 
 
När barnen med hjälp av ”Gubben” fick visa var de tycker att de olika känslorna sitter i 
kroppen, tror jag att det stimulerade barnen att fundera på parallellen kroppen och känslor. Jag 
anser att ett viktigt led i den emotionella utvecklingen är att kunna identifiera känslan till en 
kroppsdel.  

Förslag till fortsatt forskning 
 
Emotionell intelligens är en intelligens som jag tror det kommer att diskuteras mera om i 
framtiden. Framför allt är jag nyfiken på om det kommer att komma ett objektivt 
mätinstrument för emotionell intelligens. Är det en intelligens som överhuvudtaget går att 
mäta och jämföra?  
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Det skulle vara väldigt intressant att göra om undersökningen fast i mycket större skala. Göra 
undersökningen bland fler barn och under längre tid. Då tror jag att man skulle kunna mäta ett 
starkare resultat.  
 
Hur långt ner i åldern kan man jobba med att utveckla barns emotionella intelligens? Är den 
åldern jag jobbade med (4-5 åringar) en undre gräns på vad som är möjligt, eller går det att 
jobba på ett liknade sätt med till exempel 2-3 åringar? 
 
Ett sidospår som uppkom under utvecklingsarbetet var min aktivitet ”Gubben”. Avsikten med 
aktiviteten var att ge barnen en möjlighet att i lugn och ro fundera ut var känslorna sitter i 
kroppen. Att jag valde att anteckna deras val var inget jag först fäste stor vikt vid. Det var 
först när jag började sammanställa den informationen som jag slogs av hur intressant barnens 
val verkligen var. Det skulle vara otroligt spännande att undersöka i mycket större skala hur 
barn väljer att placera känslorna i kroppen. Finns det ett speciellt mönster?  
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Bilaga 1 ”Gubben” 
 
 
 

 



 

Bilaga 2 ”Gubben” och känslorna 
 
Pojke född –97 
Glad Hjärnan 
Arg Överkroppen (hjärtat) 
Ledsen Överkroppen (magen) 
Rädd Benen 
 
Pojke född –97 
Glad Överkroppen (magen) 
Arg Hjärnan 
Ledsen Överkroppen (hjärtat) 
Rädd Benen (fötterna) 
 
Flicka född –98 
Glad Benen 
Arg Överkroppen (magen) 
Ledsen Överkroppen (hjärtat) 
Rädd Hjärnan 
 
Flicka född –98 
Glad Ansiktet (ögonen) 
Arg Ansiktet (ögonen) 
Ledsen Överkroppen (magen) 
Rädd Ansiktet (ögonen) 
 
Flicka född –97 
Glad Ansiktet 
Arg Överkroppen (magen) 
Ledsen Överkroppen (hjärtat) 
Rädd Hjärnan 
 
Pojke född –98 
Glad Överkroppen (hjärtat) 
Arg Ansiktet 
Ledsen Överkroppen (magen) 
Rädd Benen 
 
Pojke född –97  
Glad Överkroppen (armar) 
Arg Ansiktet 
Ledsen Överkroppen (magen) 
Rädd Benen 



 

Bilaga 3 Brev till föräldrarna 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Therese Johansson och jag kommer att finnas i barn verksamheten under vecka 
12 till 18 nu i vår. Jag läser sista terminen på Förskollärarprogrammet vid Luleå Tekniska 
Universitet i Norrbotten.  
 
I barn gruppen kommer jag att leda olika aktiviteter och lekar, med målet att på ett lustfyllt 
sätt stimulera barnens emotionella intelligens. Med emotionell intelligens menar jag hur 
barnen samarbetar och tänker om känslor.  Jag kommer att samtala med barnen och 
genomföra små enkla intervjuer med dem. Givetvis jobbar jag helt under sekretess och i det 
slutgiltiga examensarbetet kommer det inte att finnas med några namn på barnen.  
 
Om ni har några frågor så är ni jättevälkomna att ringa eller maila till mig. Det går också bra 
att ta kontakt med min handledare. 
 
Jag är jätteglad att jag har fått möjligheten att komma till just er och få en inblick i eran 
verksamhet. 
 
Med varma hälsningar! 
 
Therese Johansson 
 



 

Bilaga 4 Intervjufrågor 
 

• Berätta för mig hur du känner dig när du är glad. 

• Hur känns det i kroppen när du är glad? 

• Vad gör dig glad? /Vilka saker gör dig glad? 

• Berätta för mig hur du känner dig när du är arg. 

• Hur känns det i kroppen när du är arg? 

• Vad gör dig arg? /Vilka saker gör dig arg? 

• Berätta för mig hur du känner dig när du är ledsen. 

• Hur känns det i kroppen när du är ledsen? 

• Vad gör dig ledsen? /Vilka saker gör dig ledsen? 

• Berätta för mig hur du känner dig när du är rädd. 

• Hur känns det i kroppen när du är rädd? 

• Vad gör dig rädd? /Vilka saker gör dig rädd? 

• Berätta för mig hur du gör för att skaffa en kompis. 

• Hur tycker du att en bra kompis skall vara? 

• Berätta för mig hur man gör om det är många barn som vill leka med samma leksak. 

• Berätta för mig varför du tror att det finns regler?  

• Vem bestämmer reglerna? 

• Vilka regler känner du till? 



 

Bilaga 5 Samtal 

Samtal om känslorna Glad och Arg 
 
• Samla barnen i en ring på golvet. 
• Högläsning ur en bok. 
• Börja samtalet med att göra kopplingar från hur det kan tänkas att huvudpersonerna i 

boken kände i de olika tillfällena. 
• Samtala om hur det känns när man är glad, hur det känns i kroppen och vad som gör en 

glad.  
• Samtala om hur det känns att vara arg, hur det känns i kroppen och vad som gör en arg. 
• Måla känslorna Glad och Arg. 
 
 
Samtal om känslorna Ledsen och Rädd 
 
• Samla barnen i en ring på golvet. 
• Återknyt till förra samtalet vi hade om känslorna Glad och Arg. 
• Samtala om hur det känns att vara ledsen, hur det känns i kroppen och vad som gör en 

ledsen. 
• Samtala om hur det känns att vara rädd, hur det känns i kroppen och vad som gör en rädd. 
• Måla känslorna Ledsen och Rädd. 
 
Samtal om hur man är en bra kompis 
 
• Samla barnen i en ring på golvet. 
• Låt alla barnen fundera på hur en bra kompis skall vara och hur man skall vara mot 

varandra. 
• Samtala om hur man är en bra kompis och hur man skall bete sig i barngruppen, vilka 

regler som finns, till exempel att man inte få slå varandra. 
• Barnen får komma enskilt och placera de fyra känslorna på ”Gubben”. 
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