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Ett begrepp som under senare år blivit allt mer synligt är EQ - emotionell intelligens. Man ser
det på schemat i skolan, i platsannonser och i olika medier. Vad är EQ? Hur används det?
Varför dyker det upp i samhället just nu?

För att få svar på dessa frågor har författaren valt att studera en högskolekurs i ämnet EQ. En
konkret avgränsad situation med förhoppningen att få svar på frågorna Hur beskrivs EQ? Hur
används begreppet? Vilka är det som går en sådan kurs? Vad läser man? Hur kommer det sig
att EQ dyker upp i samhällsdebatten just nu? Jag vill med andra ord försöka ta reda på vad
emotionell intelligens är och sedan sätta in det i ett socialt/kulturellt sammanhang för att
försöka förstå varför det förekommer som företeelse just nu.
Syftet med denna uppsats är att belysa begreppet EQ samt att beskriva hur det används i en
avgränsad situation – en högskolekurs i ämnet EQ.
Fallstudie användes som metod för att man där försöker titta på ett stort antal variabler och
samspelet mellan dessa. Kvalitativa intervjuer har gjorts med den kursansvarige och ett urval
av deltagare vid kursen, sammanlagt har nio intervjuer gjorts. Förutom det har kursplan, den
litteratur som använts på kursen samt de slutarbeten som de som gått kursen gjort, studerats.

Kursen var en uppdragsutbildning för personal inom skola och barnomsorg och de som sökte
sig dit gjorde det på grund av: ett intresse för ämnet, att man såg ett behov av att göra något
för att komma tillrätta med mobbing, ökat våld, ökad oro och elever som mår psykiskt dåligt
samt ett intresse för hur vårt känsloliv påverkar inlärning.
De som gick kursen tycker sig ha fått en större förståelse av sig själva och andra samt
konkreta verktyg att använda sig av i yrkes- likväl som i privatlivet.
EQ beskriver respondenterna sammanfattande som läran om känslolivet. Att emotionell
intelligens och hälsa hör ihop är de flesta tillfrågade överens om, genom att känna sig själv
mår man bättre. Förutsättningarna att tillgodogöra sig kunskap påverkas av hur du mår.
Bristande självkänsla, brist på empati och social kompetens hos elever gör att EQ är ett ämne
som behövs i skolan anser många av respondenterna.
Anledningarna till att detta ämne dyker upp just nu anses vara flera, en trend bland andra, vi
har under lång tid värderat tekniken högt och nu kommer det känslomässiga som en slags
motvikt till detta.

Jag tror att EQ kan vara en av flera vägar att komma tillrätta med social oro och andra
problem, det får dock ej vara det enda. Mer och mer i samhället läggs över på individen och
blir dennes ansvar, t.ex. hälsan och pensionen. Jag tycker dock att detta är ett samspel mellan
samhälle och individ, det måste finnas förutsättningar för individen att göra bra val. Man kan
inte enbart lösa samhällsproblem genom att ge individen redskap att tackla en i grunden
omöjlig situation.
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Inledning
Jag har under senare år åtskilliga gånger stött på ett begrepp som väckt min nyfikenhet, EQ-

emotionell intelligens även kallad känslans intelligens. Det dyker upp både här och var, som

ett ämne i skolan, i platsannonser och i olika medier. Det handlar om en annan sorts

intelligens än den vi brukar använda oss av, IQ. Nationalencyklopedien förklarar intelligens

som förstånd, begåvning, tankeförmåga. En persons intelligensnivå, IQ, tas fram genom olika

intelligenstester. Anledningen till att EQ har växt fram är att vissa forskare (Gardner 1994,

Salovey&Mayer  1990, Goleman 1995) menar att IQ inte är tillräckligt som mått på hur

intelligent en person är på grund av att det bara mäter en sorts intelligens. Gardner (1994)

framhärdar att vi har sju olika sorters intelligenser. Denna tanke har senare utvecklats av bl.a.

Reuven-Bar-On som började tala om emotionell intelligens någon gång på 1980-talet. Efter

det har flera andra (Salovey&Mayer 1990, Goleman 1995) fortsatt att utveckla begreppet till

vad det är idag. Man är inte riktigt överens om vad som ingår i begreppet, men här följer

några övergripande ord och kännetecken: självinsikt, självkontroll, motivation, empati och

social förmåga. Att vara emotionellt intelligent innebär att känna igen sina egna och andras

känslor, att motivera sig själv samt att kunna hantera känslor väl hos sig själv likväl som i sina

relationer med andra människor (Goleman, 1999). Det finns alltså både en individuell och en

kollektiv aspekt av emotionell intelligens. De som pratar om EQ påpekar att IQ och EQ är

komplementära, båda behövs. Goleman (1995) anser dock att emotionell intelligens är en

metaförmåga, som avgör hur vi kan utnyttja de övriga förmågorna vi har, inklusive själva

intellektet.

En fråga jag ställer mig är hur det kommer sig att EQ dyker upp i samhället just nu. Det finns

säkert många sätt man kan förklara detta på, men en av anledningarna kanske står att finna i

Liedmans (1997) teorier om att det han benämner som mjuk och hård upplysning inte har

utvecklats på liknande sätt i samhället. Det hårda som i stort omfattas av teknik, ekonomi och

stora delar av naturvetenskapen har haft en stadigt uppåtgående kurva, som har varit

någorlunda lika i alla länder om än inte samtidigt. Utvecklingen av det mjuka såsom konst,

etik, religion och demokrati har haft en annan sorts utveckling med mycket mer variationer i

t.ex. olika kulturer. Ett av de grundläggande problemen i samhället idag är just förhållandet

mellan dessa båda utvecklingslinjer. Att den mjuka upplysningen inte har haft lika
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uppåtgående utvecklingstrend i vår västerländska kultur kan, tror jag, vara en anledning till att

något som EQ dyker upp i vårt samhälle nu.

Goleman (1995) för ett liknande resonemang som Liedman och menar att den emotionella

utvecklingen hos oss människor inte har gått lika snabbt som utvecklingen i samhället för

övrigt. På grund av detta menar Goleman, uppstår det en krock som beror på att vi försöker

möta många situationer i vårt samhälle med en emotionell repertoar som är anpassad för

forntiden.

Social kompetens är också ett begrepp som är vanligt förekommande i media, platsannonser

osv. För mig verkar det som emotionell intelligens och det populära begreppet social

kompetens ligger väldigt nära varandra eller är det olika namn på samma sak? Social

kompetens definierar Persson (2000) som ” individens förmåga att hantera relationer mellan sig själv,

de andra och samhället” (s.146). Han menar vidare att det är en individuell förmåga men den

bedöms socialt.

Jag är en person som tror att det är bra att ha kontakt med sina känslor (att kunna uttrycka

dem, att få utlopp för dem, att kunna tyda och möta andra i deras känslor) för att vi ska må

bra. Om jag inte kan förstå och uttrycka mina känslor utan stänger in dem i mig själv så

kommer till slut säkerligen psykiska eller kroppliga symtom som ett brev på posten.

På grund av att jag tycker så är det inte konstigt att jag blir nyfiken på ett begrepp som EQ.

Problemformulering
Jag är intresserad av EQ ur flera olika aspekter, dels är jag nyfiken på vad som ingår i

begreppet EQ, men jag vill också veta hur det används och varför det dyker upp i samhället

just nu. Med detta för ögonen har jag valt att studera en högskolekurs i ämnet EQ, en konkret

avgränsad situation där jag genom att studera den närmare hoppas kunna få svar på mina

frågor. Genom att göra det hoppas jag kunna få svar på frågor som: Hur beskrivs EQ? Hur

används begreppet? Vilka är det som går en sådan kurs? Vad läser man? Hur kommer det sig

att EQ dyker upp just nu i samhället? Jag vill med andra ord först försöka utreda vad

emotionell intelligens är för något och sedan sätta in det i ett socialt/kulturellt sammanhang

för att söka förstå varför det förekommer som företeelse just nu.
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Syfte
Syftet med denna uppsats är att belysa begreppet EQ, beskriva hur det används i en avgränsad

situation - en högskolekurs i ämnet EQ, samt sätta in begreppet i ett socialt/kulturellt

sammanhang.

Teori
Mitt teoriavsnitt har jag tänkt lägga upp enligt följande: först kommer jag på ett mycket

grundläggande plan söka förklara vad känslor kan beskrivas som och vilken funktion de har,

sedan kommer jag förklara begreppet EQ och dess framväxt. Jag tänker också mycket kort

beröra det närliggande begreppet social kompetens. För att därefter presentera olika teorier

om hur det kommer sig att EQ dyker upp i vårt samhälle just nu, med andra ord sätta in det i

socialt/kulturellt sammanhang.

Under uppsatsen kommer jag omväxlande att använda mig av orden EQ och emotionell

intelligens liktydigt.

Känslor och dess funktion
”Ordet emotion är sprunget ur det latinska verbet motere, ”att röra sig”, prefixet –e på slutet ger betydelsen att

röra sig bort ifrån, vilket antyder att en benägenhet att handla är underförstådd  i alla känslor”

(Goleman,1995, s.22). En emotion är följaktligen en känsla och tillhörande tankar, psykiska

och fysiologiska tillstånd samt olika former av handlingsbenägenhet. En del forskare anser att

vi har vissa primära känslor, grundkänslor: ilska, sorg, rädsla, glädje, kärlek, förvåning, avsky

samt skam, medan andra inte håller med (Goleman, 1995). De som förespråkar att det skulle

finnas en uppsättning grundkänslor grundar det på forskning som visar att människor över

hela världen, även i kulturer som inte använder sig av film och TV, känner igen ansiktsuttryck

för fyra grundkänslor. Utifrån dessa finns sedan hundratals olika känslor, kombinationer,

variationer och nyanser av känslor.

Goleman (1995) anser att sättet vi uttrycker våra känslor på är kulturellt betingat.
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”En känsla är den privata upplevelsen av en samling kroppsresponser vid ett visst tillfälle” (Damasio, 2000,

tolkad av Gärdenfors, SvD 010107). Damasio hävdar att medvetande och känsla inte går att

sära på, varje form av syn- eller hörupplevelse vi har  ackompanjeras av en känsla.

Våra känslor är till för att ge oss motiv att ta hänsyn till det som orsakar känslorna. Utan en

känslomässig värdering av olika handlingar och dess konsekvenser, skulle vår vilja inte ha

någon riktning. Damasio menar vidare att det verkar som något som är emotionellt laddat i

allmänhet är lättare att lära sig än det som är neutralt, följaktligen förstärker känslor inlärning.

(Gut, 1990). Känslomässiga och intellektuella reaktioner är lika viktiga, anser Gut, när det

gäller studier, arbete och praktiska beslut. De hör ihop och är två sidor av samma mynt.

Våra känslor hjälper oss i situationer och med uppgifter som är för viktiga för att enbart

lämnas över åt intellektet (Goleman, 1995), t.ex. vid fara. Vi utsätts i vår vardag inför en

mängd svåra val och där har våra emotionella erfarenheter en stor uppgift genom att det

skickas signaler som underlättar beslutsprocessen. På detta sätt blir därför känslorna lika

viktiga för intellektuella resonemang som det rena förnuftet (Goleman, 1995).

Känslomässigt handlar vi blixtsnabbt innan vi hunnit tänka efter, vilket alltså innebär att

känslorna är snabbare än förnuftet (Goleman,1995). Det innebär att snabbheten omöjliggör

det medvetna, analytiska reflekterande som är utmärkande för förnuftet. Förnuftet kan inte

styra över våra känslor men däremot hur vi uttrycker dem.

Känslor kan väckas på tre olika sätt, enligt Ekman (Goleman,1995), genom ögonblicklig

perception, via medveten tankeverksamhet samt att vi framkallar dem medvetet. Ögonblicklig

perception innebär att vi omedelbart reagerar på något vi förnimmer. Känslor som väcks via

medveten tankeverksamhet är långsammare eftersom det innebär en viss tankeverksamhet

innan känslan uppträder. Vi kan t.ex. sitta i en taxi och upptäcka att chauffören kör en omväg,

vi tänker till om detta och rätt snart kan vi känna oss irriterade eller arga. Den tredje vägen till

känslorna är att vi kan framkalla dem medvetet på det sätt som t.ex. skådespelare gör.

När vi känner olika känslor så händer det saker med oss fysiologiskt. Vid rädsla t.ex. så ökar

blodflödet i de stora muskelgrupperna för att underlätta flykt. Forskarvärlden gör hela tiden,

med hjälp av nya metoder att studera kroppen och hjärnan, nya upptäckter när det gäller hur

olika känslor fysiologiskt påverkar oss (Goleman, 1995).
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Att använda vårt förnuft, hur utvecklat det än må vara, är inte nog för att fatta bra beslut i de

valsituationer som livet utsätter oss för (Konarski, 1992). För att kunna skilja mellan t.ex. det

som är rätt eller fel så måste det kännas sant. För att det ska vara möjligt så krävs det att vi har

fått en grundlig etisk, moralisk och emotionell utbildning. Känslornas natur och roll måste

omvärderas.

Känslornas uppgift för människan är att de gör det möjligt för oss att förstå, tolka och

begripliggöra alla intryck som utgör vår verklighet, vilket i sin tur underlättar för oss att

kunna se sammanhang i alla dessa intryck. De bereder marken för de nödvändiga valen. Alla

känslor är därför nödvändiga och positiva såtillvida att de är livsbevarande för individen

(Konarski, 1992). Han uttrycker att allt flätas samman (känslorna, kroppen….) och obalans i

ett område får konsekvenser, sned fördelningar på andra områden. Möjligheterna för det goda

valet, baserat på både intellektuella och känslomässiga kvaliteter, måste prioriteras. Det är

individer med sådana egenskaper som ett öppet, utvecklat och demokratiskt samhälle kommer

att behöva menar Konarski.

Känslomässiga reaktioner måste tolereras och välkomnas när de uppkommer/visas, oberoende

av hur trevliga/otrevliga de är (Salovey&Sluyter, 1997).

Om inte känslor finns så förlorar mänsklig samvaro sin betydelse, även om vi kan konversera

så är vi då helt okänsliga och samvaron blir då utan betydelse (Goleman, 1995).

Wennberg (2000) menar att tillkortakommande på känslornas område får psykiska och/eller

fysiska effekter på vår hälsa. Psykisk ohälsa är idag ett av våra största folkhälsoproblem

(Hälsa på lika villkor, 2001).

EQ

Goleman som är doktor i psykologi med ämnena beteendevetenskap och hjärnforskning som

specialitet och som kanske är den mest kända internationella användaren av EQ-begreppet,

definierar EQ så här:

EQ är att ….

1. ”ha kontakt med sina känslor” (Goleman, 1995, s.65). Att kunna notera en känsla medan

man har den, själviakttagelse, är grunden i emotionell intelligens. Förmågan att
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kontinuerligt kunna iaktta sina egna känslor har en avgörande betydelse för psykologisk

insikt och självkännedom. Att ha denna förmåga gör att man kan styra sitt liv bättre,

medan en oförmåga gör att man riskerar att helt hamna i känslornas våld.

2.” kunna hantera känslor” (Goleman, 1995, s.65). Med själviakttagelsen och självinsikten

som grund kan vi  på ett adekvat sätt hantera känslorna så de uttrycks på ett lämpligt sätt.

Känslor som är väldigt intensiva och långvariga, positiva eller negativa spelar ingen roll,

kan undergräva vår psykiska stabilitet. Vi behöver denna förmåga för att kunna lugna ner

oss, skaka av oss oro, nedstämdhet och irritation, vilket gör att vi lättare kan komma

tillbaka från motgångar och frustrationer så att vi slipper att ständigt brottas med negativa

känslor. Alla känslor är betydelsefulla och har ett värde, det som eftersträvas är inte att

undertrycka känslor utan att uppnå en sund balans, känslor som står i rimlig proportion till

situationen. Den viktigaste egenskapen för emotionellt välbefinnande är att kunna hålla de

negativa känslorna i schack. De negativa känslorna kan ha positiva effekter för oss, det

kan göra oss starka, öka vår kreativitet och utveckla oss på det andliga planet, men om de

helt tar överhanden och tränger undan de positiva känslorna uppstår obalans.

3.” kunna motivera sig själv”  (Goleman, 1995, s. 65). När det gäller att tänka, planera, träna

för ett långsiktigt mål, att lösa problem och i vilken omfattning vi kan utnyttja våra

medfödda mentala förmågor så kan känslorna begränsa eller öka vår förmåga till detta. Att

kunna tygla sina impulser och kunna vänta på att få sina behov tillfredsställda är grunden

för alla slag av prestationer. Negativa känslor som t.ex oro och ängslan påverkar vår

tankeförmåga på ett negativt sätt, de blockerar det rationella tänkandet. Detta kan ju vara

av godo vid t.ex. fara, att vi handlar först utan att tänka rationellt, men om den negativa

känslan får orimliga proportioner eller fortsätter under lång tid får det negativa

konsekvenser för oss genom att vi inte kan tänka klart och koncentrera oss på annat och på

så sätt har vi svårare att ta oss ur en rundgång av negativa tankar och känslor. Positiva

tankar och känslor kan däremot skapa en positiv utvecklingsspiral, eftersom jag tror att jag

är kapabel att uppnå ett mål så kan jag göra uppoffringar och uppbåda krafter som gör att

jag lättare når det uppsatta målet.

4. ”uppfatta känslor hos andra” (Goleman, 1995, s.65). En viktig social talang är att kunna

känna empati och även denna förmåga har sin grund i själviakttagelse och självkännedom.

Ju bättre kontakt vi har med våra egna känslor desto bättre blir vi på att avläsa andras

känslor. Att kunna förstå vad andra känner är en förmåga som är grunden till omtanke och

omsorg och en talang som man har användning av på många områden: arbetet,

barnuppfostran, kärleksrelationer osv.
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5. ”skapa och bevara relationer” (Goleman, 1995, s.66). Social kompetens är att lyckas väl i

relationerna med andra människor och är avhängt förmågan att förstå och hantera andra

människors känslor, motiv och bekymmer. Att kunna visa vad man känner, enligt de

underförstådda regler som anger vilka känslor som kan visas och i vilka sammanhang, är

en avgörande social förmåga. Vi sänder ut emotionella signaler i varje möte och dessa

signaler påverkar de människor vi möter på ett eller annat sätt. Ju mer socialt kompetent

en person är desto bättre kontroll har den över de signaler den sänder ut.

Goleman (1995) bygger sin teori på tidigare forskning och tidigare definitioner av EQ, vilket

finns mer beskrivet i avsnittet om EQ-begreppets framväxt.

Det som är grunden till allting inom emotionell intelligens är, enligt Goleman (1995), att man

ska känna sig själv. Själviakttagelse är en fortlöpande uppmärksamhet på det inre

sinnestillståndet vilket innebär att man observerar och granskar sina upplevelser inklusive

känslorna. Man blir medveten både om sin egen sinnesstämning och vad man själv tänker om

denna sinnesstämning.

Emotionell kompetens är en meta-förmåga som avgör hur väl vi kan utnyttja de övriga

förmågor vi har inklusive intellektet. Känslor anser han är nödvändiga för att kunna fatta

rationella beslut. Vid ett bra samarbete mellan den rationella och den emotionella

intelligensen höjs både den emotionella och den intellektuella förmågan.

Goleman (1999) har mött flera utbredda missuppfattningar om EQ, vilka han menar är fel.

Den första är att emotionell intelligens är det samma som att vara snäll, vilket inte alls är

fallet. Att vara emotionellt intelligent kan i vissa fall vara att visa sin ilska. Den andra

fördomen är att man ska ge sina känslor fritt utlopp. EQ har mer betydelsen att man ska kunna

hantera sina känslor så att de uttrycks på ett så lämpligt och effektivt sätt som möjligt för mig

själv och min omgivning. Den tredje missuppfattningen han vill avfärda är att kvinnor

generellt är mer emotionellt intelligenta. Varje enskild människa har en personlig profil av

starka och svaga delar av emotionella egenskaper och det är inte avhängt vilket kön man

tillhör. Det finns dock belägg för att män och kvinnor som grupp tenderar att ha en gemensam

könstypisk profil. När Goleman (1999) gått igenom och analyserat ett stort material där båda

könen finns representerade kan han se att kvinnor i genomsnitt är mer medvetna om sina

känslor, visar större inlevelse samt har en bättre interpersonell förmåga [vilken innefattar

sociala förmågor]. Män är mer självsäkra, optimistiska, har lättare för att anpassa sig och kan
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hantera stress bättre. I det stora hela är dock likheterna fler än skillnaderna. Den sista

missuppfattningen är att den emotionella intelligensen är genetiskt fastställd, vilket den alltså

inte är, och den utvecklas inte heller enbart i den tidiga brandomen. Emotionell intelligens är

inte ett tillstånd som är statiskt utan våra emotionella färdigheter kan vi förbättra.

EQ-dess framväxt
För lite mer än hundra år sedan började man forska om intelligenser (Gardner, 1983).

Psykologerna började definiera intelligens och det uppfanns tester för att kunna mäta denna.

Den första generationen psykologer som blev intelligensforskare ansåg att intelligens

övergripande borde betraktas som en enhetlig, generell kapacitet för begreppsbildning  och

problemlösning. Det fanns dock de som hävdade att intelligens bestod av ett stort antal

faktorer eller komponenter. Det som hänt under 1990-talet är att det uppstått en viss kritik mot

de psykologiska teorier som inte tar hänsyn till det sammanhang i vilket människor lever och

utvecklas. Istället för att anta att människan har en definierbar intelligens som är densamma i

vilken kultur man än befinner sig i, så betraktar många forskare nu intelligens som ett samspel

mellan å ena sidan individens anlag och förutsättningar och å andra sidan

utvecklingsmöjligheter och begränsningar i den omgivande kulturen. Gardner (1983) anser att

just människans förmåga att reagera på olika miljöfaktorer är en viktig del i hennes

intelligens.

Howard Gardner (1983) var en av de som hävdade att människan har flera intelligenser. Han

menar att människan har utvecklats till en varelse med flera intelligenser och att det inte rör

sig om en intelligens med flera olika aspekter. Han bygger sin teori på data från neurologin,

evolutionsbiologin och kulturantropologin. Gardner påpekar att hans teori skall ses som ett

inlägg i en debatt om hans forskningsfält, utvecklingspsykologin. Han vill med sin teori vidga

intelligensbegreppet så att det inte bara bygger på resultat från formaliserade tester utan också

ifrån kunskap om människans hjärna och en känsla för den mänskliga kulturen med alla dess

uttryck.

Enligt Gardner så är människans intelligenser följande:

1. ”Lingvistisk intelligens” (språk, tal, skrift) (s.67)

2. ”Musikalisk intelligens” (s.91)
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3. ”Logisk-matematisk intelligens” (s.117)

4. ”Spatial intelligens” (att korrekt uppfatta den visuella världen, t.ex. geometri) (s.156)

5. ”Kroppslig-kinetisk intelligens” (t.ex. dans, simning, konsthantverk, idrott) (s.189)

6. ”Intrapersonella intelligenser” (individens känslotillstånd) (s.218)

7. ”Interpersonella intelligenser” (individens observationer av andra personer) (s.218)

De två sista intelligenserna är vad han kallar de personliga intelligenserna och han menar att

de är kulturberoende.

Det finns sedan flera forskare som har utvecklat Gardners tankar, och då främst koncentrerat

sig på de personliga intelligenserna, till emotionell intelligens.

Först ut i raden var Reuven-Bar-On som på 1980-talet utvecklade tankar om de personliga

intelligenserna.  Salovey&Mayer (i Gottman,1998) bygger sedan vidare på hans tankar och

det är då man börjar kalla de personliga intelligenserna för EQ. Salovey&Mayers menar att

emotionell intelligens involverar förmågan att: ”riktigt uppfatta, värdera och uttrycka en känsla, en

förmåga att ha tillträde till och /eller frambringa känslor när de underlättar tankar, en förmåga att förstå

känslor och känslokunskap samt en förmåga att reglera känslor i syfte att växa emotionellt och intellektuellt”

(Salovey&Sluyter, 1997, s.22 ). De menar alltså att EQ och IQ samverkar.

Jack Block (Gardner, 1983),  psykolog, talar om ett närbesläktat fenomen, men han kallar det

istället för jag-styrka. Detta definierar han: emotionell självreglering, anpassningsbar

impulskontroll, en känsla av självförmåga, social kompetens.

Det är alltså, som jag tidigare nämnt, dessa definitioner och tidigare forskning som Daniel

Goleman (1995) bygger vidare  på i sitt resonemang om emotionell intelligens.

Salovey & Sluyter (1997) talar om att för att det ska finnas ett värde med att kalla något en ny

intelligens måste den vara nära besläktad med andra intelligenser, men inte för nära för då är

det bara en aspekt av en intelligens. Samtidigt får den inte vara för långt ifrån de andra

intelligenserna för då rör det sig inte om en intelligens. Den skall alltså, som de uttrycker det,

korrelera ”lagom” mycket.

På många skolor har man idag livskunskap, EQ eller liknande ämnen på schemat, vilket tyder

på att det är något som många jobbar med. Salovey & Sluyter (1997) uppmanar till

försiktighet vid införandet av ämnet emotionell intelligens i t.ex. skolans värld. EQ är ännu ett
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ganska outforskat område , vilket gör att de vill varna för att vi vet för lite, vilket i sin tur bör

leda till extra stor försiktighet vad det gäller hur vi utformar ämnet i skolan. En del människor

kan ta skada av ämnet om det utformas fel, p.g.a. att vi har olika förutsättningar. Författarna

har tittat på hur ämnet utformats och genomförs i olika skolor, och har där mött både bra och

dåliga exempel. Ett tokigt exempel, som de tar upp, är när man utformat ämnet med en

”känslor-är-bra-filosofi” utan att ta i beaktande att känslor existerar i en kontext av andra

personliga egenskaper och interpersonella relationer.

Social kompetens
Jag tycker att det är nödvändigt att helt kort beröra begreppet social kompetens på grund av

att det har många beröringspunkter med EQ. I en del sammanhang används det om inte direkt

synonymt så i alla fall i samma andetag.

Social kompetens definierar Persson (2000) som ” individens förmåga att hantera relationer mellan

sig själv, de andra och samhället” (s.146) .  Det handlar om att kunna hantera kontakten med andra

människor både enskilt och i grupp. Det är ej fråga om de nära relationer vi har med familjen

utan det gäller de relationer vi har med andra i det offentliga rummet. Han menar att det är en

individuell förmåga men den bedöms socialt.

Ditte Jonasson (2001) definierar social kompetens som en process i vilken det handlar om att

vara medveten om, och ta ansvar för, den dagliga samvaron med andra människor.

Samhällsutveckling
I vårt samhälle förekommer det olika tanketraditioner och strömningar hela tiden. En sådan

var upplysningsprojektet som var aktuellt ungefär från 1700-talet och cirka hundra år framåt.

Upplysningsprojektet var ett exempel på filosofers och vetenskapsmäns funderingar om hur

utvecklingen skulle bli i framtiden. Många ansåg att det fanns en strävan att förena den

vetenskapliga-teknologiska framstegsprocessen med människors frihet och lycka, att de båda

utvecklingarna skulle följas åt och att framstegen man gjorde enbart var av godo. Men när

man ser sig om i backspegeln kan man se att så inte blivit fallet menar Liedman (1997).

Liedman talar om mjuk och hård upplysning och deras olika utvecklingsvägar. Den hårda
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upplysningen handlar i stort om ekonomi, teknologi och stora delar av naturvetenskapen. Den

kallas hård på grund av att den fortsätter och fortsätter när den väl satts i gång. Den hårda

upplysningen kan fungera utan den mjuka och tar ej moraliska hänsyn, d.v.s. framgång är

framgång oavsett om det är etiskt riktigt (till exempel atombomben – en stor teknisk

uppfinning). Utvecklingskurvan för den hårda upplysningen har varit ganska rakt uppåtgående

och har gått till på liknande sätt på olika platser i världen om än inte samtidigt. Det som

utmärker den är inte att den skulle vara något ont i sig även om många ser den som något ont,

ett hot. Tvärtom har mycket positivt utvecklats inom den hårda upplysningen såsom fysiskt

lindrigare arbeten, kunskap och snabba bekväma kommunikationer vilka de flesta av oss

troligen inte vill avvara.

Liedman definierar vidare mjuk upplysning på följande sätt: etiken, konsten, religionen samt

demokratin. Det mjuka rör sig alltså om ideal och mänskliga värderingar. Den mjuka

upplysningen har inte haft samma utveckling som den hårda utan har utvecklats olika mycket

på olika platser och också åt flera olika håll.

Förhållandet mellan hård och mjuk upplysning är inte så enkelt, det är inte svart eller vitt,

gränssnitt mellan hårt och mjukt finns inom alla mänskliga områden.

Känslorna har varit till god nytta under människans utveckling, men i vår nya verklighet som

kommit så snabbt har inte utvecklingen av våra känslor hängt med. När vi idag har det lättare

att överleva och klara oss så har den känslomässiga repertoar som under historien varit så

viktig för vår överlevnad, inte längre lika stor nytta (Goleman, 1995). Lättväckt ilska kunde i

forntiden ge ett avgörande övertag som innebar att man överlevde, men idag kan det istället

leda till katastrof i och med att många idag har tillgång till skjutvapen.

Lyttkens (1985) beskiver i sin bok ”Den disciplinerade människan” hur den europeiska

människan har förändrats. Under tidens gång har den inre kontrollen stadigt byggts upp.

Metoder som får människor att uppträda i enlighet med gällande regler och lagar och

förordningar och även respektera de informella regler som finns i umgänget människor

emellan kallar han social kontroll. Lyttkens beskriver utvecklingen av den sociala kontrollen

genom olika processer: civiliseringsprocessen handlar främst om hur kontrollen över

uppförandet och känslorna har utvecklats, individualiseringsprocessen handlar om

gränsdragningen runt individen och slutligen distanseringsprocessen som behandlar

intellektets disciplinering och rationalitetens utbredning. Den medeltida människan, menar
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Lyttkens, hade inte vår inre starka kontroll, utan visade sina känslor på ett mer direkt sätt.

Persson (2000) frågar sig även han hur det kommer sig att social kompetens, som ju är

närbesläktat med EQ, röner så stort intresse just nu. Att vårt samhälle ständigt förändras har

jag varit inne på tidigare och den förändring vi är inne i just nu, menar många, är från det

moderna samhället till det postmoderna samhället. Persson (2000) konstaterar att denna

förändring sätter individens kompetens som social aktör på prov. Det sätt vi agerade socialt

igår fungerar inte nödvändigtvis idag. Detta tror han är en av orsakerna till att frågan om

social kompetens aktualiseras idag.

Olika samhällsförändringar, av vilka vi nu enligt Sennett (1999), är inne i tjänstesamhället, får

följder på en rad olika områden i ett samhälle. Han väljer att spegla denna samhällsförändring

genom att se på vilket sätt vårt kapitalistiska system - marknadsekonomin - har påverkat vårt

arbetsliv och vilka följder det fått för oss som människor.

Kapitalismen under efterkrigstiden, menar författaren, har kännetecknats av en stabilitet,

staten har stött breda överenskommelser mellan arbete och kapital. Men kärnan i den nya

kapitalismen är dess krav på flexibilitet, både i tid och rum (t.ex. globalisering). Han menar att

vi i vad han kallar ”den nya kapitalismen” måst ändra hela vår karaktär, människors kärna och

förhållningssätt.

Den nya kapitalismen har naturligtvis fått konsekvenser för hur arbetslivet är utformat.

Sennett talar om att det ekonomiska systemet får till följd att vi får leva med ett stort mått

osäkerhet, instabilitet. Osäkerheten och instabiliteten gör att vi planerar kortsiktigt, både vad

det gäller våra sociala relationer och arbetet, eftersom förutsättningarna ändå kan ha

förändrats imorgon.

Hur menar då Sennett (1999) att arbetsmarknaden förändrats, vad är de utmärkande dragen

för vad som krävs av oss på arbetet idag, vad efterfrågas och vad blir följden för människan?

Flexibilitet och teamwork är två av den nya arbetsmarknadens flaggskepp. På en

arbetsmarknad som ständigt förändras blir social kompetens en överlevnadsfråga. Dina

personliga egenskaper är en av de få saker du tar med dig in i ständigt nya grupper och

projekt. Social kompetens blir då dels ett medel för att komma in i en grupp men samtidigt

blir den ett medel för att utesluta folk ur grupper.
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Det finns med andra ord flera olika tänkbara orsaker till att det nu finns ett stort intresse för

känslor/affekter/social kompetens, och det troliga, tror jag, är nog att det inte är en enskild

orsak utan att det är flera saker tillsammans som gör att detta ämne aktualiseras i vårt

samhälle just nu.

Metod
För att bilda mig en uppfattning om begreppet så har jag gjort en genomgång av en del av den

litteratur som finns på området. Denna litteratur har jag funnit genom att leta i bibliotekens

kataloger, och de sökord jag använt mig av är: EQ, emotionell intelligens, intelligens,

känslans intelligens, emotional intelligence. Jag har också använt mig av internet, där jag sökt

på Eureka. Där fann jag förutom boktitlar dessutom en del namn på personer som föreläste

och hade kurser i ämnet, och som kunde tänkas ge mig ytterligare tips om var jag kunde leta

information, och tips på tidningsartiklar. Jag har även använt mig av personer i min

omgivning som jag trodde skulle kunna bidra kunskap eller tips inom området, såsom några

psykologer.

Ett av syftena med denna uppsats är ju att belysa begreppet EQ och se hur det används i

någon avgränsad situation, för att avgränsa mig har jag, som jag tidigare berört, valt att

närmare titta på en högskolekurs i ämnet EQ.

Det jag har velat är att djupdyka i denna kurs för att få så många bilder som möjligt av den,

för att på bästa sätt kunna beskriva densamme. Mitt intresse bakom detta är en bättre

förståelse av tillvaron runt omkring mig och här just det specifika fenomenet EQ och dess

uttryck. Jag har valt att göra en fallstudie av kursen. En fallstudie är upplagd på det sättet att

man tar hänsyn till ett stort antal variabler, och sedan tittar man på samspelet mellan dessa

olika faktorer i just denna avgränsade situation. Styrkan med fallstudiemetoden är att den gör

det möjligt för forskaren att koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse och

försöka få fram de faktorer som inverkar på företeelsen i fråga (Bell 1993). Fallstudien har jag

lagt upp så att jag har intervjuat den person som är kursansvarig på den aktuella kursen ,

intervjuat ett urval av de som gått kursen och dessutom har jag tagit del av kursplan, den

litteratur som använts och de slutarbeten studenterna gjorde. Jag hade i min planering av

denna studie tänkt mig att intervjua den person som hade gjort själva kursen för att höra om

hennes tankar med kursen. Det fungerade dock inte då det visade sig att hon inte hade tid för
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detta. Jag hade även tänkt att deltaga vid några av lektionerna men detta visade sig omöjligt

eftersom kursen inte går just nu, den har redan genomförts. Med hjälp av dessa olika

vinklingar; alltså titta på litteraturen, kursinnehåll, kursupplägg, lektionsupplägg, slutarbeten,

intervju av kursansvarig och studenterna, hoppas jag kunna få en så heltäckande bild som

möjligt av kursen.

Att försöka förstå och att betona helheten är några av grundstenarna inom den hermeneutiska

forskningen (Patel&Tebelius,1987).

Anledningen till att jag valt att just göra intervjuer är att jag vill ta hänsyn till så mycket som

möjligt av den totala situationen, och låta frågor och mönster växa fram direkt i dialogen med

de inblandade. Intervju är enligt flera metodböcker i forskningsmetodik (Kvale 1997,

Esaiasson m.fl., 2002) den mest lämpade metoden när man, som jag, vill komma åt just

helheten och när det gäller att få utförliga svar på öppna frågor. Jag har haft en grundmall

(bilaga 1) att utgå ifrån när jag gjort mina intervjuer för att inte missa någon av de saker jag

ville ha reda på, men sedan försökte jag också att fånga upp det som respondenterna sade vid

intervjun. Om det var något som de tog upp som jag inte tänkt på så försökte jag att spinna

vidare på det. Därmed kan man kalla att mina intervjuer var halvstrukturerade (Kvale,1997).

Urval och genomförande
Jag tog först kontakt med den kursansvarige och intervjuade henne, jag frågade också efter

kursplan, litteraturlista och en deltagarlista. Deltagarlistan använde jag sedan för att göra ett

urval av de elever jag skulle intervjua. Jag bestämde mig för att de yrkeskategorier som fanns

representerade på kursen, ville jag också ha med i mitt urval, detta för att kunna se om det

förekom skillnader mellan hur olika kategorier definierade/använde begreppet. Jag ville också

ha med så många olika arbetsplatser som möjligt. Könsfördelningen på kursen var 44  kvinnor

och 6 män. På grund av att jag ville ha med så många arbetsplatser som möjligt, så valde jag

att ta med en utav männen och åtta kvinnor, dessa val gjorde jag för att få ett så representativt

urval som möjligt och för att göra det praktiskt genomförbart med resor osv. Jag tog en första

kontakt med de tilltänkta respondenterna per telefon och presenterade mig och min tanke med

den här uppsatsen. Därefter följde en parallell procedur med bokningar av intervjuer,

intervjuer, läsning av slutarbeten på kursen och inläsning av litteratur.

Kursen stäckte sig mellan mars och november 1999 och intervjuerna gjordes under våren
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2000. De som gick kursen var 50 stycken och kom mestadels från gamla Skaraborg. Kursen

riktade sig främst till lärare men även andra var välkomna och det var några stycken som kom

utifrån.

De jag har intervjuat är den som var kursansvarig för kursen och åtta av de studenter som gick

kursen. Min intention att få med så många yrkesgrupper som möjligt av dem som

representerades på kursen gick ganska bra, de intervjuade har följande yrken: personalchef,

förskolelärare, skolledare, specialpedagog, fritidspedagog, lärare från grundskolans låg- och

högstadium samt från gymnasiet. De flesta som gick kursen hade en lång yrkeserfarenhet

bakom sig.

Själva intervjuerna tog mellan en halvtimma och tre kvart, utom intervjun med den som var

kursansvarig som tog cirka en timme och en kvart. Jag började med att ge en grundligare

beskrivning av mig, vår utbildning och därefter återigen en beskrivning av mina tankar med

uppsatsen. Intervjuerna ägde för det mesta rum i lugn och ro i någon avskild del av

respondentens arbetsplats. Vid några av intervjuerna förekom dock avbrott av olika slag, t.ex.

att någon kom in i rummet eller att en telefon ringde, vilket naturligtvis kan ha påverkat

resultatet så till vida att respondenten har känt sig stressad och inte kunnat svara på frågorna i

lugn och ro.

Samtliga intervjuer spelades in på band, efter medgivande av respondenten, och skrevs

därefter ut på dator. Detta gick nästan helt utan problem, det var på några ställen på något

band som det inte gick att höra vad respondenten sade. Jag övervägde då att ringa till den

intervjuade och fråga om frågan men jag bedömde att det inte var nödvändigt.

Jag hade även tänkt att deltaga vid några av lektionerna men detta visade sig omöjligt

eftersom kursen vid undersökningstillfället redan gått av stapeln.

Samtliga av respondenterna är kvinnor. Jag tillfrågade en utav männen som stod med på

deltagarlistan men han hade inte gått klart kursen vilket fick till följd att han avböjde

medverkan då han inte ansåg att han kunde svara på mina frågor. På grund av praktiska skäl (

så som geografisk närhet och hänsyn till de intervjuer jag redan bokat) och med hänsyn till

min tidigare uttryckta ambition att få med så många olika arbetsplatser som möjligt så valde

jag istället att tillfråga en kvinna på samma arbetsplats som den tillfrågade mannen. De flesta

av respondenterna var flera stycken från samma arbetsplats eller rektorsområde men det fanns

någon som var ensam från sitt område.
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Slutarbetena fick jag ta del av genom att jag fick läsa igenom dem på den kursansvariges

arbetsplats. Jag fick alltså inte ta med mig dem därifrån. Två arbeten har jag dock fått och det

var i samband med att jag var och intervjuade två av respondenterna.

Tolkning och analys
När jag har tolkat och analyserat det material jag samlat in har jag först och främst försökt att

hitta svar på mina frågor. Jag har läst igenom materialet åtskilliga gånger med olika glasögon

på mig och försökt att hitta mönster och likheter men även olikheter och sådant som sticker ut

eller är motsägelsefullt. När jag läste igenom slutarbetena försökte jag även se bakom texten,

hur respondenterna uppfattade det här med EQ osv., för detta krävs det enligt vissa

metodböcker (Patel&Tebelius, 1987) en öppenhet hos den som tolkar
” Genom upprepade genomläsningar, variation i val av enheter, nya kategorier och spegelvändning av

händelser samt sökande av motsägande information kan man uppnå denna öppenhet” (s.127).

Den process som tolkningen innebär har ingen riktig början och slut, den pågår under hela

arbetet (Ödman, 1994). Svårigheten, menar han vidare, ligger i att veta när man har analyserat

nog, för den tolkning vi så gärna betraktar som slutgiltig kommer med all sannolikhet att

omformuleras åtskilliga gånger i framtiden. Jag valde att tackla denna svårighet genom att

anse att det var slutanalyserat när jag inte, trots flera genomläsningar, upplevde att det inte

kom fram något nytt. Jag försökte också testa tolkningarna genom att gå tillbaka till texten

och kontrollera om det där fanns stöd för min tolkning eller om det fanns något som motsade

min tolkning, vilket enligt Patel&Tebelius (1987) och Esaiasson m.fl. (2002) är ett bra

tillvägagångssätt för att testa rimligheten i den tolkning man gjort.

Metodkritik
Jag var ibland kanske inte tillräckligt tydlig med vad som var syftet med min undersökning,

en del av de intervjuade tycktes tro att mina frågor var ett slags koll av vad de kom ihåg från

kursen. De tycktes tro att det var en utvärdering som jag fått i uppdrag av

utbildningsanordnaren att göra. Detta kan ju ha påverkat vissa respondenters svar och vad

dom ville skulle vara med på bandet eller inte. En lärdom blir att TYDLIGT tala om för
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respondenterna att man inte gör detta på någons uppdrag.

Resultat

Intervju med kursansvarig

Den som var kursansvarig för kursen arbetar på ett utbildningsföretag, där arbetar man med

uppdragsutbildning och fortbildning för personal inom skola och barnomsorg. De har på

senare år startat ett samarbete med en högskola för att kunna ge sina utbildningarna lite

dignitet samt för att kunna ge poäng till de som går utbildningarna. Den här kursen i EQ kom

till genom att utbildningsföretaget fick förfrågningar från olika håll, kursen har alltså kommit

till ur ett behov och är en uppdragsutbildning riktad mot skolpersonal. Behovet av kursen har,

enligt respondenten, varit enormt de har, sällan haft ett sånt söktryck till en kurs. Grunden till

kursen är gjord av Bodil Wennberg, psykolog, som väl är lite av en guru på EQ-området i

Sverige. Både Wennberg och den kursansvarige var överens om att kursen skulle leda till

något konkret så alla fick i individuell slutuppgift att göra en plan för två års EQ-arbete på sin

arbetsplats.

Den som är kursansvarig har för att bredda kursen och för att göra den mindre metodfixerad

tagit in andra föreläsare som tangerar detta ämne och som är tänkta att fungera lite som

motvikt. Hon anser att EQ är ett känsligt område som man måste reflektera runt och inte bara

svälja oreflekterat, hon såg att det kunde finnas en viss fara för detta. De som gick kursen var

ju de flesta från skolans värld och såg nu äntligen ett konkret instrument (EQ-trappan) för att

jobba med dessa saker bland sina elever, vilket naturligt nog gjorde dem ivriga att komma

igång. Det var här den kursansvariga såg ett behov av att bredda kursen, få tid för reflektion

samt att vidga vyerna med annan litteratur som motvikt till den man använde sig av på kursen.

Respondenten tycker att det har gått mycket bra att diskutera känslor, i de diskussionsgrupper

som förekom under kursen diskuterades det livligt och man delade frikostigt med sig av sina

erfarenheter.

Den kursansvariga ser EQ som en trend bland många andra som med jämna mellanrum dyker

upp i samhället och skolans värld. När jag frågar hur hon kort skulle beskriva emotionell

intelligens påpekar hon att hon ej har föreläst i ämnet och inte är särkilt insatt i det, hon har
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administrerat och haft handledning under kursen det är det enda. Detta är alltså inget

specialintresse från hennes sida. Skulle hon ändå våga sig på ett försök att kort beskriva EQ så

handlar det om att utveckla en sorts känslomässig identitet, att ha en nära anknytning till sina

känslor och sina känslouttryck samt att det handlar mycket om självkontroll. Respondenten

ser EQ som en process. Hon uttrycker en viss tveksamhet till den litteratur man läst under

kursen vilken hon anser är lite för amerikansk. Det är viktigt att vara försiktig med att ha för

enkla lösningar på svåra problem. Respondenten ställer sig frågande till om det skall vara ett

eget ämne när man jobbar med emotionell intelligens i skolan.

På frågan om förhållandet IQ-EQ svarar hon att hon tror att det inte går att mäta intelligens

överhuvudtaget, det är så kontextuellt beroende.

Att emotionell intelligens och närliggande begrepp dyker upp i samhället just nu tror

respondenten beror på att det är en slags motvikt mot det tekniska, det blir en rörelse i

samhället som lyfter sådana frågor just nu. Hon tycker också att det diskuteras överallt i

samhället, hon påpekar att utbildningsministern tryckt på att empati och den delen skall finnas

med i skolan, vilket respondenten tyder som en klar fingervisning om att det är något som ska

prioriteras.

Den kursansvariga har gjort ett försök att göra en kursutvärdering men det blev inte så mycket

av den. Den lämnades ut vid sista kurstillfället och skulle sedan skickas in till den

kursansvariga, men hon har endast fått in ett fåtal utvärderingar, så av dom kan man inte dra

några slutsatser om vad studenterna tyckte om kursen.

Kursen

Som jag tidigare nämnt så arbetar ett utbildningsföretag ihop med en högskola om att göra

olika kurser, vid just denna kurs så skedde samarbetet ihop med institutionen för

beteendevetenskap. Kursen kallades för EQ-KÄNLSANS INTELLIGENS , omfattade 5

poäng, och var en uppdragsutbildning. Den riktade sig främst till lärare och man krävde

allmän högskolebehörighet. Kursen hade som syfte att: utveckla medvetenheten om egna

attityder, värderingar och känslor samt att bättre förstå och hantera sina egna känslor; ge

deltagarna möjlighet att utveckla ett pedagogiskt och socialt förhållningssätt som tar i

beaktande såväl det egna känslolivet som vad andra känner; förstå sin egen roll i relation till

andra; ge kunskaper och verktyg för att bidra till lösningen av vardagliga konflikter och

problemsituationer. Man hade som intention att studierna ska starta en process och
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medvetandegöra känslornas betydelse för sig själv och andra. Undervisningen bestod av

föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter samt praktiskt arbete.  Vid bedömningen användes

godkänd och underkänd, och examinationen skedde genom aktivt deltagande i

undervisningen, dessutom skulle man genomföra muntliga och skriftliga redovisningar samt

praktiska uppgifter.

Litteratur
Den litteratur man använt sig av på kursen har varit följande: " Känslans intelligens" av

Daniel Goleman,  " EQ- för föräldrar" av John Gottman, dessutom har man använt en pärm

kallad " EQ- pärmen" som är gjord av Bodil Wennberg. Denna pärm är uppbyggd på olika

praktiska övningar som är indelade i ökande svårighetsgrad, lämpade för olika åldrar.

Förutom detta material har man använt en del kopierat material.

Utformning
Kursen var upplagd så att man hade tio kurstillfällen utspritt från mars till november. Mellan

föreläsningarna läste kursdeltagarna litteratur och genomförde praktiska övningar på sina

elever eller kollegor. Man hade också handledningsgrupper som skulle vara till stöd för de

individuella- och gruppuppgifterna som skulle skrivas. Dessa handledningsgrupper fungerade

också som diskussionsgrupper, där man diskuterade olika frågor.

Intervju med studenterna

Kursen

Under denna rubrik kommer jag att presentera svaren på frågorna som rörde själva kursen.

Anledningen till att man hade sökt kursen varierade naturligtvis men de allra flesta hade sökt

sig dit av nyfikenhet, av intresse och att man såg att det fanns behov av att lära sig mer om

detta. Någon hade dock tagit en plats som blev över, som redan var uppköpt av arbetsgivaren,

och ytterligare någon blev erbjuden att gå kursen av sin arbetsgivare. Gemensamt för alla

verkar dock vara ett intresse för området och att man gick in i kursen med positiva förtecken.
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På frågan om vad dom tyckte om upplägget på kursen så varierade svaren lite mer. Någon är

helnöjd med upplägget och tycker att det är bra att det är utspritt över så lång tid, för då hinner

man , som hon uttrycker det

”........göra saker emellan, man skulle läsa böcker, man skulle göra arbeten med barnen och det

hann och gro lite i huvudet, man hann tänka i sitt eget arbete.......”

Åter någon annan tycker att innehållet i kursen var på en låg nivå och dåligt teoretiskt

förankrad. De positiva uttalandena om upplägget är dock i majoritet.

Det framkom under intervjuerna att Bodil Wennberg hade två unga adepter med sig som

också själva höll i föreläsningar och i handledningsgrupper. Så gott som alla respondenter

nämnde dessa och tyckte att dom var lite malplacerade just i detta sammanhanget.

”Dom var lite för unga, lite för gröna, dom ville väldigt mycket men det blev för lite.”

”För unga för oss, vi hade för mycket erfarenhet och ville nog ha lite mer tillbaka.”

”Dom som leder har inte så mycket att komma med.”

De tyckte att Bodil Wennberg själv skulle haft mer av föreläsningarna, för hon ansågs av alla

vara mycket duktig och erfaren. Det framkom också att de som ledde kursen tog tillvara den

stora erfarenhet som gruppen hade alldeles för dåligt. Flera uttryckte att det var krocken

mellan dessa unga, oerfarna och gruppens långa erfarenhet som var orsaken till att det inte

alltid blev så lyckat.

En annan sak som togs upp av några av respondenterna var att det var alldeles för många

elever, vilket i sin tur resulterade i för stora grupper.

Vad tycker då respondenterna att de har lärt sig på kursen och vad har man för nytta av det?

Många av de som jobbar inom förskolan eller har kontakt med förskolepersonal uttryckte att

man redan jobbar så här med dessa saker i förskolan. Det nya är att nu anser sig

kursdeltagarna fått ord på det man gör och kanske lite mer tyngd bakom det p.g.a. att man har

gått en kurs som ger dem högskolepoäng. Respondenterna tycker sig ha fått en större

förståelse av framförallt sig själv men även andra människor är ytterligare något som man lärt
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sig på kursen.

” Självförståelse, att förstå varför man själv reagerar som man gör. Det handlar ju om det att jag lär mig om

mig själv egentligen, hur jag fungerar och då förstår jag hur andra fungerar.”

Någon säger att det gjort henne lite ödmjukare och att hon blivit bättre på att inte ha så

förutfattade meningar.

Flera respondenter nämner också att man erhållit konkreta verktyg att använda sig av såväl i

yrkes- som privatlivet, även om de i lite högre grad betonar yrkeslivet, vilket kanske inte är så

konstigt med tanke på att de gick kursen i egenskap av yrkesmänniskor. Förutom kunskap och

konkreta övningar kan exempelvis vetskapen om att man alltid reagerar känslomässigt först

vara ett redskap eftersom det hjälper till att förstå omvärlden.

Någon respondent tar upp att en av de viktigaste sakerna hon lärt sig på kursen är vikten av att

ge andra ansvar. Hon menar att om du ger ansvar till någon så växer den personen

känslomässigt.

Vissa påpekar också att man fått en större förståelse av att vårt känsloliv spelar en mycket,

mycket stor roll och flera är nu mer övertygade än innan kursen om att EQ är viktigt.

När det gäller vad respondenterna ser för värde med utbildningen så nämner de saker som

erfarenhetsutbyte, legitimitet samt allmänbildning.

De flesta verkar anse att det har ett värde både i arbetslivet och privat.

Jag hade ju lagt upp det så att jag hade vissa frågor som jag ville ha svar på men jag försökte

även att vara lyhörd för det som respondenterna tog upp och spinna vidare på det. En sådan

sak var att flera kände att de inte hade fått stöd och respons från sina kollegor och chefer

gällande sitt EQ-studerande och sitt arbete med ämnet på sin arbetsplats.
” Nej det får jag inte” [stöd från kollegor]

 Därefter tog jag upp det vid de resterande intervjuerna, flertalet respondenter uttrycker dock

det motsatta att man får ett stort stöd och en väldigt stor förståelse för ämnet och för att det är

viktigt.
” Jag får stort stöd”

”…väl förankrat bland våran ledning…så vi motarbetas på intet sätt, tvärtom”
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EQ

Här nedan följer svaren respondenterna gav gällande emotionell intelligens.

Flera av intervjupersonerna hade stött på begreppet EQ innan man började på kursen, dock

inte alla. Någon kände till mycket om det, hade läst om det och varit på föreläsningar och hört

Bodil Wennberg, medan andra mer hade funderat över det här att det finns fler intelligenser

och begreppet empati.

Hur ser då respondenternas beskrivning av EQ ut?  En sammanfattande beskrivning är att det

är läran om känslolivet. Vilket inrymmer att man lär sig om människans känslor, hur de tar

sig uttryck och hur man kan lägga upp en strategi för att lära sig detta, känna in, tyda och sätta

ord på känslor. Detta gör att man bättre förstår sig själv likväl som andra människor, vilket i

sin tur underlättar umgänget och samspelet med andra människor. Några pekar på att

självkännedom är grunden i emotionell intelligens. Men du ska inte bara veta vad du känner

utan du ska även kunna ta konsekvenserna av det och dra adekvata slutsatser av det du känner.

Det handlar alltså om en känslomässig kompetens. Orden empati och social kompetens dyker

upp med jämna mellanrum under intervjuerna, en del använder det synonymt med emotionell

intelligens medan andra anser att både empati och social kompetens är delar av EQ.

Jag frågade respondenterna om hur de såg på förhållandet EQ-IQ och några tycker att det

råder ett klart motsatsförhållande mellan de båda begreppen. Flertalet menar dock att de två

intelligenserna är komplementära. En av de intervjuade uttrycker det så här
”De kan inte ställas emot varandra, utan de går hand i hand. …..ju mer jag har läst om det nu så ser jag det som

något större, två begrepp som hänger ihop”

De menar att vi spelar på flera strängar, allting samverkar och är beroende av vartannat. En av

respondenterna menar dock att EQ är grunden för att tillgodogöra sig det andra.

Påverkar vår emotionella intelligens vår hälsa och i så fall hur var en av de saker jag tog upp

med de jag intervjuade. Att det finns en koppling är de flesta överens om. Om man känner sig

själv så mår man bättre, EQ är, menar en respondent, ” ett sätt att läka sig själv”. Att veta hur man

själv reagerar och känner påverkar hälsan samt underlättar hanterandet av andra svårigheter,

allt hänger ihop. Någon pekar på att om man själv mår bra och kan umgås med folk så gör det

att kroppen mår bättre.
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EQ i ett socialt/kulturellt sammanhang

Under denna rubrik vill jag lägga fram de funderingar respondenterna hade när det gäller

varför EQ dyker upp i samhället just nu, samt hur EQ diskuteras i samhället.

Att emotionell intelligens är en trend bland andra är flera överens om. Olika saker dyker upp

och blir i ropet och EQ är en sådan. Åter andra tycker att man har insett i samhället att det har

varit för teoretiskt och tekniskt inriktat vilket nu gör att de mjuka värdena och ämnena

välkomnas och ges ett större värde. Man söker efter andra värden. Det kan också vara så, tror

flera, att vi tappat en gemensam värdegrund varav följden blir att vi har för lite ramar och

grund att stå på. En respondent tror att det beror på att vi idag har en tung arbetssituation

vilken gör att vi inte orkar riktigt och då försöker vi hitta något som ska göra situationen

bättre.

Hälften av respondenterna tror inte att detta ämne är något som diskuteras av det stora flertalet

i samhället. Det är mer så att det förekommer i vissa sammanhang typ skola eller

föräldragrupper, annars så är det mer vanligt att man diskuterar social kompetens vilket är ett

begrepp som ligger inom samma sfär. Den andra hälften upplever att detta ämne diskuteras

mer allmänt, i alla skikt och alla samhällsklasser.

Slutarbetena

De som deltog i kursen fick som slutuppgift att göra en tvåårsplan för EQ-arbete på sin

arbetsplats. Uppgiften var tänkt att utföras individuellt eller i mindre grupp,  en del grupper

blev dock mycket stora på grund av att alla från någon skola eller område ville jobba

gemensamt.

Av deltagarnas beskrivningar av varför de sökte sig till EQ-kursen, vilket ungefär hälften

gjorde, framgår att de har varit intresserade av ämnet tidigare. Känslor och hur det påverkar

oss och vår inlärning, relationer och människors förhållningssätt är sådant man nämner, saker

som finns i samma sfär även om de inte var bekanta med just EQ-begreppet. Fler av
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deltagarna hade varit på föreläsning med Bodil Wennberg och därigenom fått upp ögonen för

att ämnet kunde vara något att jobba med i skolan.

EQ

De definitioner som är flitigast förekommande är Golemans eller Saloveys definitioner, vilka

båda finns beskrivna i teoriavsnittet. Flera beskriver sammanfattande emotionell intelligens

som en förmåga att vara medveten om sina och andras känslor samt hur dessa hela tiden

påverkar våra beslut och vårt handlande. Några pekar särkilt på det faktum att det är viktigt att

lärare själva först blir medvetna om sina egna känslor och reflekterar över dem, vilket bl.a. får

till följd att man blir bättre på att avläsa andra människors känslor. Nästan alla beskriver EQ

ur både ett individ- och grupperspektiv.

Varför EQ i skolan?

Av läroplanen framgår att man skall arbeta med dessa saker i skolan pekar flera av de som

författat slutarbetena på. Man anför även faktiska omständigheter som att man på sina skolor

möter många elever med bristande självkänsla, att det finns en brist på empati, att många

saknar social kompetens och mår psykiskt dåligt och därigenom ser man ett behov av att

jobba på att försöka förbättra den situationen. Förutsättningarna att tillgodogöra sig kunskap

påverkas av hur du mår,
”…..känslor är centrala för allt lärande….”

är ytterligare skäl att arbeta med emotionell intelligens i skolor och förskolor.

Flertalet tycker att man bör jobba med dessa saker för att förebygga våld, mobbing, konflikter

vilket man ser en ökning på i samhället i stort likväl som i skolans värld. Ett av slutarbetena

påpekar att det nu är dags för skolan att lyfta fram andra saker än de skolan prioriterat

tidigare, d.v.s. ämneskunskap utan hänsyn till elevens väl och ve. Genom att föra in ämnet

emotionell kompetens på schemat accepterar och poängterar man att elevernas känslor och

sociala liv är viktigt istället för att se det som ett störmoment.

De krav som ställs på de som ska ut på framtidens arbetsmarknad, där social kompetens är

högt värderad, är ytterligare skäl för att jobba med detta i skolan.

Ett sammanfattande citat från ett av arbetena om det självklara i att arbeta med detta är

”Här läggs grunden för ett mänskligare och mer empatiskt samhälle”.
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Ämnets utformning

De flesta har, i sina slutarbeten, angett att de vill ha EQ som ett eget ämne. Några dock med

reservationen att det bara skall vara uppdelat i början av arbetet, efter ett tag skall EQ ingå

som en del i all undervisning. En har klart och tydligt deklarerat att EQ-undervisningen ska

finnas med som en del i elevernas hela skoldag.

Många av arbetena går ut på att använda sig av EQ-pärmen och de övningar som finns

beskrivna i densamme. Flera vill i sitt arbete ute på skolorna även använda sig av andra

metoder såsom: sagor, måla, musik, teater.

I några arbeten påpekar man vikten av att ha med  alla i EQ-arbetet, barnen, föräldrarna och

övrig personal. Alla måste engageras för att arbetet skall få genomslagskraft och effekt.

Någon påpekar att det är viktigt att knyta an sitt arbete ute på skolan till läroplanen och

hänvisar i sitt slutarbete till densamme. Hon menar att om du kan knyta an till skolans

läroplan får arbetet större legitimitet och gehör bland kollegor och föräldrar.

Flera anger i sina arbetena att de valt att kalla ämnet social kompetens.

Ett slutarbete har utformat sitt EQ-arbete så att först gör man en test på alla barn och ser vilka

som har dålig självkänsla. Efter det så jobbar man med dessa barn i en särkild grupp med EQ.

Några av de som gått kursen frågar sig in för framtiden:

”Syftar skolans verksamhet till att stärka alla elevers självkänsla och självförtroende? Samt: Låter vi tekniken

styra människan och vad kommer det att leda till?”

EQ i ett socialt/kulturellt sammanhang

I flera slutarbeten beskrivs hur samhällsförändringar av olika slag, såsom urbaniseringen och

förändrat arbetsliv har fått till följd att många barn idag växer upp utan så mycket vuxentid.

Att det inte finns vuxna tillgängliga tros vara en avgörande anledning till att barn mår och

fungerar sämre i vårt samhälle idag.  Detta är orsaker som gör att EQ dyker upp i vårt
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samhälle just nu, tror flera av de som gjort slutarbetena, vi söker efter lösningar på våra

problem och ser att detta har vi försummat och det kanske vi behöver uppvärdera.

Diskussion
Min ambition med denna uppsats har varit att belysa begreppet EQ, hur det används i en

avgränsad situation, en högskolekurs för att sedan sätta in det i ett kulturellt och socialt

sammanhang. Jag har försökt att ge en nyanserad bild av ett komplext ämne, känslor är

abstrakta och väldigt individuella.

Anledningen till att jag tycker att man ska diskutera ett ämne som EQ är att jag tror att vårt

känsloliv är en stor del av vår personlighet, att det har stor påverkan på våra handlingar. Ökad

kunskap om det tror jag kan öka självförståelsen samt underlätta samvaron med andra

människor. En annan orsak är att vi bör diskutera fenomen som dyker upp för att förstå vår

verklighet omkring oss, och även diskutera varför det dyker upp just nu.

Att EQ och social kompetens är heta ämnen just nu råder det inga tvivel om, det förekommer i

tv-program, i dagstidningar, facktidningar, i platsannonser och inte minst i skolans värld.

Det råder idag en social oro på många håll i vårt samhälle. Ökat våld, mobbing och

brottslighet inte minst bland barn och ungdomar, vilket många menar bl.a. beror på att barn

idag har för lite kontakt med vuxna. En lösning på problemet med den sociala oron är, enligt

Goleman (1995) och flera respondenter, att höja den emotionella kompetensen. Jag kan hålla

med om att det kan vara ett sätt att förbättra situationen men det får inte vara det enda.

Nedrustningen av sociala trygghetssystem och andra delar av vårt samhälle, t.ex. skolorna, får

social oro och att människor mår sämre som följd, det visste de flesta av oss redan innan

neddragningarna kom till stånd. Jag kan se att man nu försöker lösa problem på samhällsnivå

med att lära individen att handskas med situationen och detta blir i mina ögon fel förutsatt att

man inte jobbar med att lösa de strukturella problemen samtidigt.

Att man fått förfrågan från skolpersonal att starta en kurs i ämnet EQ är kanske inte så

konstigt om man betänker hur situationen ser ut i dagens skolor. Många, av de jag intervjuat

och som jag också kunde läsa ut av slutarbetena, känner ett behov av att hitta en lösning på
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problemen med att elever mår dåligt, ökat våld, mobbing och brottslighet. De har i EQ sett ett

sätt att lösa problemen och funnit konkreta verktyg att jobba med. Frågan är vilka det är som

söker sig till kursen? Alla utom någon enda var från skolans värld och en övervägande del

hade redan ett intresse för dessa saker eller hade varit i kontakt med begreppet emotionell

intelligens.

EQ
Jag har under analysen av mitt material studerat hur respondenterna och de som gjort

slutarbetena definierar EQ. Om man betänker att självkännedom är grunden i emotionell

intelligens (Goleman, 1995), samt att social kompetens är en av de viktigaste egenskaperna på

dagens arbetsmarknad (Sennett, 1999) så har jag funnit det relevant att titta på i vilken grad

respondenterna och slutarbetena beskriver EQ ur ett individuellt respektive kollektivt

perspektiv. En gör det enbart ur ett individperspektiv, några beskriver det enbart ur ett

grupperspektiv, övervägande delen använder sig av båda perspektiven men med en klar

betoning på grupperspektivet. Nu är väl inte detta så konstigt eftersom de går kursen i

egenskap av yrkesmänniskor och hade kanske sin grupp/klass för ögonen när man gick kursen

och gjorde sitt slutarbete. Det kan även vara så att det är så självklart för dem att

självkännedom är grunden att de inte nämner det. Jag ser dock att det kan finnas problem här,

att lärarna tänker att emotionell intelligens är något för eleverna och inget som de själva

behöver bry sig om.

Andra aspekter av definitionerna av emotionell intelligens som jag tittat närmare på är

uppskjutande av behovstillfredsställelse, kunna kontrollera impulser samt att styra sitt humör.

Goleman (1995) menar att nyckeln till emotionellt välbefinnande är att hålla de negativa

känslorna i schack. Gottman (1998), flera av respondenterna och kursdeltagarna nämner också

vikten av att kunna styra sitt humör och uppskjutande av behovstillfredsställelse. Naturligtvis

så handlar en del om att vi måste ta hänsyn till varandra när vi lever ihop i ett samhälle och att

vi ska försöka eftersträva en hälsosam balans mellan våra känslor, men finns det inte en risk

att detta kan få negativa konsekvenser? Jag menar att det kan vara sunt att reagera med t.ex.

ilska på en ohållbar situation i skolorna. Ett talesätt jag hörde för många år sedan kan belysa

vad jag menar ”I ett sjukt samhälle så är det de sjuka som är friska”. De som reagerar, bråkar,

blir sjuka slår egentligen larm om att något är fel i hela situationen, vilket är ett friskare

beteende än de som bara flyter med och inte reagerar. Ska man då trycka ner dessa känslor
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och, som jag tidigare nämnt, behandla symtomen (människors reaktioner) i stället för tänkbara

orsaker (t.ex. nedrustningen i skolan)?

En tredje sak som fångat mitt intresse och som jag tycker är värt att ta upp i diskussionen är

respondenternas och kursdeltagarnas syn på förhållandet mellan IQ och EQ. Hälften anser att

de två begreppen är helt åtskilda, att de inte har med varandra att göra. Andra hälften ser IQ

och EQ som sammanbundna och beroende av varandra, vilket också forskningen visar enligt

Goleman (1995). Jag tror det är viktigt att det finns en balans, att vi förstår att de är tätt

sammanflätade och att båda är lika viktiga. Annars kan det lätt bli med nya trender att vi tar

till oss det nya och helt förkastar det gamla vilket inte alltid blir så bra. Å andra sidan är det

inte så lyckat att svälja det nya med hull och hår heller, utan försöka att ta det som är bra både

av det gamla och det nya.

Det finns de som är skeptiska till ämnet EQ, det är svårt att ta på och flummigt. Flera av

respondenterna tar upp detta. En nämner att det inte prioriteras på hennes arbetsplats, trots att

alla var överens om att det vore bra om någon gick kursen så finns nu inget intresse att veta

vad hon lärt sig på kursen. Hon tror att det delvis kan bero på att det är ett ämne som är lite

svårt att ta på, sätta ord på och mäta resultat, därför prioriteras andra ämnen där man anser det

lättare att mäta resultat. En annan säger sig också uppleva en viss skeptiskhet mot ämnet

bland personalen och försöker få in EQ i olika sammanhang men löser det genom att prata om

det under andra rubriker t.ex. konflikthantering. Detta att det inte går att visa tydliga, mätbara

resultat samt att det tar tid innan resultaten visar sig gör säkert att ämnet kan vara svårt att ta

till sig, förändring tar tid och vi är i mycket kvar i det naturvetenskapliga tänkandet att allt ska

mätas.

Ämnets utformning i skolan
Skall EQ vara ett eget ämne i skolan och ska det betygsättas? Så gott som alla menar att det

ska var ett eget ämne, även om några påpekar att det ska genomsyra all tid på skolan. För mig

blir detta lite konstigt, att avgränsa något som EQ till att man ska jobba med det på tisdagar

mellan 11 och 12, känslorna finns ju med oss hela tiden. Frågan är om något ämne skall vara

det? Är det inte bäst om alla ämnen hänger ihop och att man arbetar utifrån teman? Att

betygssätta ämnet är det ingen av respondenterna eller deltagarna som tagit upp. Jag kan se

både för- och nackdelar med att ha betyg i ämnet. Fördelen tänker jag mig skulle kunna vara
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att den delen av elevens arbete får högre status, att det kan synas i betyget att eleven har

försökt jobba med att förbättra sin emotionella intelligens. Nackdelen skulle ligga i

svårigheten att hitta en bra måttstock att mäta EQ, och frågan är om man mäta känslor? Man

kan ifrågasätta om man ska ha betyg överhuvudtaget, förutsatt att man har en människosyn

där människan alltid gör sitt bästa efter sin förmåga.

Att man ska jobba med alla elever är de flesta överens om men i ett slutarbete har man valt att

bara jobba med de som har svag självkänsla. Detta tyder jag som att man då tror att EQ är ett

ämne som man kan bli fullärd i eller att några behöver undervisning i emotionell intelligens

mer än andra. Om man anser att man kan bli fullärd i detta ämne så tror jag att man är ute och

cyklar. Detta är ett ständigt pågående arbete, man ser nya sidor hos sig själv, man möter hela

tiden nya människor och hamnar i nya situationer, vilket gör att det hela tiden finns nya saker

att försöka begripa och jobba med (Wennberg, 2000). Jag är lika tveksam till att man skall ta

ut elever ur en klass för att i liten grupp jobba med dessa barns emotionella intelligens även

om vissa barn med stora emotionella störningar kanske skulle behöva undervisning innan de

skulle kunna vara med i den stora gruppen och definiera och diskutera känslor, men då rör det

sig mer om ren terapi, tycker jag. Tveksamheten ligger i att plocka ut några elever till en

särskild grupp med risk för att de då blir utpekade och utanför. Salovey & Sluyter (1997) tar i

sin bok upp just detta att man får iaktta försiktighet vid införandet av ämnet i skolan. De

menar att det än så länge är ett ganska outforskat område så man får tänka till på hur man

utformar ämnet i skolan.

Kursen

Jag reagerade i början av studien på att det var en klar majoritet av kvinnor som gått kursen.

Jag hade nog, som många andra föreställningen om att vi kvinnor är mer intresserade av

känslor än vad män är och tyckte då att jag fick mina fördomar bekräftade, dock har jag under

studien funnit andra förklaringar som istället, glädjande nog, kan förkasta mina fördomar. En

förklaring till den sneda könsfördelning på kursen är att den helt enkelt speglar de faktiska

förhållanden som råder inom skolans värld vad det gäller just dessa yrkeskategorier, nämligen

att det finns en majoritet av kvinnor. Att vi kvinnor skulle vara mer intresserade av känslor

och ha lättare för att bli emotionellt intelligenta avfärdar Goleman (1997) som en av de
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vanligaste myterna omkring EQ.  Vissa könstypiska mönster verkar det dock finnas men då

handlar det om att hur vi hanterar och kommunicerar känslor snarare än intelligensnivån.

Kvinnor i genomsnitt är mer medvetna om sina känslor, visar större inlevelse samt tenderar att

ha en bättre interpersonell förmåga [vilken innefattar sociala förmågor], medan männen å

andra sidan är mer självsäkra och optimistiska, har lättare för att anpassa sig samt kan hantera

stress bättre (Goleman,1997).

En intressant sak som jag tänkt på är att detta är en studie av hur lärarna utbildas i EQ, jag vet

inte om det har gjorts så många sådana studier. Det har gjorts studier på hur man jobbar med

det i skolan och hur det fungerar där men inte på hur lärarna utbildas i det, tror jag. Därför

hade det varit extra intressant att kunna vara med vid några kurstillfällen, för att se hur de

diskuterade runt ämnet. Vid planeringen av studien så hade jag tänkt detta men det var ju

tyvärr inte genomförbart eftersom kursen redan hade gått av stapeln när denna studie

genomfördes. Om jag skulle arbeta vidare på denna studie så skulle jag först och främst ta

reda på hur det faktiskt jobbas med EQ/social kompetens ute i landet. Nu när jag fått ögonen

på detta så läser och hör jag ju att många skolor redan jobbar med detta, men frågan är alltså

hur gör man det? Efter det vore det spännande att följa några av kursdeltagarna i deras arbete

med att införa EQ-undervisning på sin skola. Om man fick den möjligheten skulle man ju där

kunna utläsa lärarnas inställningar och attityder på djupare plan vilket är av stor vikt för hur

slutresultatet blir. Men som sagt detta är ju inte fokus i den här studien.

Samhället

När jag började arbetet med denna uppsats så var jag enbart positiv till att ett ämne som EQ

kommit upp på agendan. Äntligen var det dags att börja diskutera och uppvärdera en viktig

del av oss människor och vårt liv. Men nu är jag inte bara positiv vilket beror på att tanken har

väckts att det spelar roll av vilken anledning intresset har vuxit. Vad är det för intressen som

ligger bakom? Om det är ett intresse för att vi människor skall må bra och förstå vår omvärld,

alltså en omtanke, då är ju allt frid och fröjd. Men om intresset istället kommer sig av att vi

idag har så korta mänskliga möten så att vi vid dessa måste se till att allt funkar perfekt, vi är

så stressade att vi har inte råd med några misstag, som Sennett (1999) menar, är då saken lika

odelat positiv?
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Frågan om hur det kommer sig att begreppet emotionell intelligens dyker upp just nu i vårt

samhälle har intresserat mig mer och mer under arbetets gång. Liedmans (1997) förklaring att

vi låtit det mjuka fått stå tillbaka för det hårda tror jag är en rimlig förklaring. Om något får

stå tillbaka, blir undertryckt under en lång tid, som känslorna fått göra, så föds ett behov av att

prata om och utforska detta ämne närmare.

Både forskare (Goleman, 1995) respondenter och kursdeltagare verkar vara eniga om att en

viktig orsak till att EQ som ämne blir aktuellt just nu är att vi genom olika

samhällsförändringar förlorat en gemensam värdegrund. Detta menar de föder våld,

brottslighet och att människor känner sig förvirrade och mår dåligt. En annan aspekt är att det

i urbaniseringens spår följde ändrade sociala nätverk. Vi är kanske inte lika bundna till släkt,

vänner, bybor och är det så vi har därigenom mist även den trygghet det innebar, vilket

naturligtvis även det påverkade att vi inte längre hade en gemensam värdegrund. Jag tror nog

att det dock finns både för- och nackdelar med att en gemensam värdegrund försvunnit. Vi är

kanske inte längre så bundna utan kan själva ta ställning till vad jag tycker är rätt och fel, om

jag tror på en Gud och i så fall vilken, många kan göra fria val vilket troligen får oss att känna

oss fria [hur fria val vi nu kan göra, vilket är en annan diskussion]. Detta skulle kunna leda till

beslut som är förankrade i individerna och därigenom lättare att genomföra och följa. Problem

kan dock uppstå när det finns många olika åsikter om vad som är rätt och fel, hur man ändå

ska kunna leva ihop i ett samhälle?  Å andra sidan blir det utan gemensam värderam svårare

att veta vad som gäller, som individ har man inget att luta sig mot. Om du vet vad som

förväntas av dig i varje situation är det också lättare att protestera. Idag finns så många olika

åsikter och värderingar att det kan vara svårt att protestera, göra revolt.

Det finns ju även trygghetsaspekten, både i gemensam värdegrund och i de sociala nätverk

som var vanligare förr. Att veta att det finns någon som ser mig som människa och bryr sig

och att veta vad som gäller ger mig trygghet. Jag tror som respondenterna och forskarna

(Goleman m.fl.) att det påverkar oss och, då vi inte känner oss trygga får det följder för vår

hälsa och vårt beteende.

I det jag läst om emotionell intelligens och EQ så är det endast Liedman (1997) som tar upp

att den utveckling han beskriver av det han kallar den mjuka upplysningen bara gäller

västvärlden. Han säger att den utvecklingen varit olika i olika kulturer, utan att han

specificerar det närmare. Det vore spännande att veta hur det fungerar i andra kulturer, och se

varför inte de har samma problem på detta område som vi. Om de nu inte har det? Man kan ju

tänka sig att de som fortfarande bor i bygemenskapen, vilket påverkar gemensam värdegrund,
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också har det sociala nätverket mer intakt.

Grunden till att EQ dyker upp just nu tror jag är att vi har ett behov av att försöka förstå oss

själva och vår omgivning genom samhällets olika förändringar, vi har ett behov av att veta hur

allt hänger ihop.

Avlutande ord
Att skriva denna uppsats har varit ett spännande och givande arbete. De stora vinsterna för

mig har dels varit att få reda på vad EQ är, dels att finna några möjliga förklaringar till varför

begreppet dyker upp just nu. I dagens samhälle tycks det mig som att det finns en tydlig trend

mot att allt blir mer och mer individualiserat. Med det menar jag att allt mer läggs över på

individen och blir dennes ansvar, t.ex. hälsan, pensionen. Men för mig är det är ett samspel

mellan samhälle och individ, det måste finnas förutsättningar i samhället för individen att göra

”bra” val. Det finns, som jag tidigare berört, betänkligheter med att lösa samhällsproblem med

att ge individen redskap för att kunna tackla en i grunden omöjlig situation. Därigenom läggs

ansvaret för t.ex. dålig hälsa över på individen när det i grunden är ett problem på

samhällsnivå. Jag ser att jag med denna uppsats som grund skulle kunna gå vidare med ämnet

men jag skulle då vilja fokusera mer på samhällsaspekten av ämnet. Är det så att vi försöker

lösa problem, som t.ex. ökat våld i skolan, genom att ge eleverna redskap att handskas med

situationen?

Bollen är satt i rullning. Mitt intresse för EQ är nog större idag än innan jag började arbetet

med denna uppsats, även om en del fördomar om känslor kom på skam så har min övertygelse

om att vårt känsloliv är viktigt och att det har stor betydelse för hur vi mår inte ändrats.
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Bilaga 1

Intervjufrågor:

Kursansvarig

Hennes bakgrund
Litteraturlista
Kursplan
Övningar, lektionsupplägg
Tankar bakom  valen i de tre ovanstående punkterna
Hur kom utbildningen till?
Hur många kurser har gått?
Stort intresse? Har platserna räckt till?
Hur har det gått att diskutera sådana här saker?
Fördelning kvinnor/män?
Varför tror du att en företeelse som EQ dyker upp just nu?
Hur skulle du enkelt förklara EQ?
Hur står begreppet IQ i förhållande till EQ?
Upplever du att EQ används/diskuteras överallt i samhället eller bara i vissa ”kretsar”?
Har någon kursutvärdering gjorts? I så fall vad ingick i den?

Studenterna

Yrke
Vad fick dig att söka kursen?
Tankar om EQ innan?
Vad tycker du om upplägget av kursen?
Hur skulle du kort beskriva EQ?
Förhållandet IQ kontra EQ?
Vad tycker du att du har lärt dig på kursen?
När har du nytta utav det du lärt dig?
Vad är det för värde med en sådan utbildning?
Hur känner du att du får stöd/gensvar hos dina kollegor/chefer för EQ?
Varför tror du att en företeelse som EQ dyker upp just nu?
Hur upplever du att diskussionerna kring begreppet går i samhället?
Diskuteras det överallt eller bara i vissa kretsar?
Vad gör du för koppling mellan hälsa och EQ?

Är det något som du vill ta upp eller tillägga?
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