
 

 

  

Langhus skole 

EQ i skolen – en metode for å skape et positivt innlæringsmiljø og gi 

kunnskaper og ferdigheter for livet  

  

 EQ – emosjonell intelligens Emosjonell intelligens (følelsesmessig intelligens), forkortet til EQ, er 

evnen til å tolke og forstå våre egne ekte følelser Intelligens har lenge blitt målt og uttrykt som IQ, 

hvilket har belyst vår evne til intellektuelt å oppfatte og lære nye kunnskaper. I dag vet vi at et høyt 

IQ ikke har sammenheng med hvordan vi opplever våre liv, om vi kjenner oss vellykket eller får et 

godt liv. Jo mer vi vet om våre egne følelser, det vil si, jo mer emosjonelt intelligente vi er, desto 

større mulighet har vi til å anvende vår sunne fornuft. Det gjør EQ til et viktig og livslangt verktøy for 

å håndtere følelser, makt og autoritetsspørsmål. 

( ”Psykolog og forfatter Bodil Wennberg i boken Känslans intelligens”) 

 Emosjonell kompetanse er en viktig del av personlig styrke og en forutsetning for å skape gode og 

varige relasjoner. Mangel på dette har fått dyptgripende konsekvenser i samfunnet.  

(Fil.doktor Susanne Ehdin i SVD 2003-05-18.) 

 Forskning har vist at EQ har større betydning enn vår intellektuelle intelligens IQ. Det forklarer 

hvorfor mange ikke lykkes selv om de har en høy IQ. Det hjelper jo ikke å forstå innviklede 

matematiske problemer om man ikke kan nå ut med sine kunnskaper. EQ handler om kunnskaper, 

ferdigheter og respekt og bygger framfor alt på holdninger.  

 Med EQ i skolen får elevene mulighet til bedre å forstå seg selv og andre. Dermed behøver de ikke 

bli offer for sine egne eller andres følelser. Det viktigste er likevel at ikke-fordømmende og 

respektfulle holdninger gjennomsyrer hele skolen. Vi voksne må derfor stadig være oppmerksomme 

på hvordan vi kommuniserer med barna og hverandre. Våre holdninger må preges av respekt og tillit 

basert på kunnskapen om våre egne følelser.  

 Gjennom disse holdningene skaper vi i fellesskap et trygt miljø for oss selv og barna. Et miljø som 

fremmer personlig utvikling og læring.  

  



EQ- arbeidet i skolen består av to viktige deler:  

* Til dels handler det om at skolen gjennom regelmessige øvelser gir elevene mulighet til fordypet 

kunnskap om sine egne og andre følelser og til å håndtere disse.  

* Til dels handler det om å la ikke-dømmende holdninger gjennomsyre alt og bekrefte følelser og 

forhindre uønsket adferd.  

 EQ – ferdigheter  

SELVERKJENNELSE Kunne identifisere sine egne følelser når de oppstår. Kunne sette navn på sine 

følelser. Kunne formidle til andre mennesker hva man føler. Kunne våge å uttrykke sine følelser eller 

bevisst velge å ikke gjøre det. Kunne kjenne igjen følelsens fysiske uttrykk. Kunne håndtere og leve 

med sine egne følelser.  

 EMPATI Kunne identifisere hva andre føler og se hvilke ulike måter andre mennesker uttrykker sine 

følelser på. Kunne leve seg inn i andres følelser. Forstå sin egen rolle i relasjon til andres følelsesliv. 

Kunne håndtere egne og andres ladede følelser i ulike situasjoner.  

 ANSVAR Kunne ta ansvar for sine egne følelser. Kunne se konsekvensene av sine egne handlinger. Ha 

evne til å se alternativer og våge å velge nye handlingsmønster.  

 KOMMUNIKASJON Kunne ta ansvar for egen kommunikasjon. Forstå effekten hos seg selv og andre 

av positive og negative kommunikasjonsmønster.  

 KONFLIKTHÅNDTERING Kunne bruke ulike verktøy for å løse konflikter i hverdagen.  

STOPPLYSET 
Stopp, jeg må ta det med ro! 
Fortell om problemet du har. 

Tenk ut flere løsninger. 
Velg den løsningen som du synes er best. 
Prøv den beste løsningen din. Sett i gang! 

 

  

  

 

  

  

  

  

 


