
LIONS QUEST 
REFERENSER
"Undervisningssektorns fackorganisation OAJ rekommenderar att man 
använder Quest-programmet som ett verktyg för att uppnå grundskolans 
uppfostringsmål."                                                          
ORDFÖRANDE OLLI LUUKKAINEN, OAJ

"Jag rekommenderar varmt Lions Quest-programmet åt alla 
yrkesverksamma inom fostrings- och undervisningsbranschen. Lions Quest 
hjälper till att stöda sådana framtida färdigheter, som varje barn och ung 
person behöver. Att skapa god stämning och att ha en fungerande förmåga 
till växelverkan är viktigt för oss alla. Dessa saker lär man sig med metoder 
som är upplevelsemässiga och engagerande.  Och det bästa, att delta i 
programmet är stimulerande och hjälper till att orka i arbetet!" 
PROFESSOR KIRSTI LONKA, HELSINGFORS UNIVERSITET

"Quest-programmet hjälper vuxna och barn att lära känna varandra och 
också barn att lära känna sig själva och sin omgivning. På detta sätt främjar 
man de ungas välmående-kunskaper."                                                          
PROFESSOR EMERITUS MATTI RIMPELÄ, TAMMERFORS UNIVERSITET

"Socioemotionell förmåga stöder barn och unga att klara sig under 
studietiden och även senare i livet. Jag rekommenderar Quest-programmet 
för att man ska få denna förmåga."
PROFESSOR EMERITA TARU LINTUNEN,  JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET

"För tränare i idrottsföreningar är det viktigt att, vid sidan om träningen i 
själva idrottsgrenen, skapa en uppmuntrande och positiv atmosfär samt 
förstärka barnens och de ungas sociala färdigheter.  För detta erbjuder 
Quest-programmet tränarna användbara redskap."                   
TRÄNAREN JUKKA JALONEN
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LIONS QUEST
KU NSK A P  FÖ R  L I V E T

KONTAKT- 
UPPGIFTER

Emotionell förmåga och 
förmåga till växelverkan 
underlättar inlärningen.

http://www.lions.fi
http://www.lionsquest.fi
mailto:quest@lions.fi


VATUPASSI
KOMPASSI

PASSI

K U N S K A P  F Ö R  L I V E TVärden:

Hjälpsamhet, självbehärskning, självrespekt 

och respekt för andra, ärlighet, mod, 

familjeförankring, hälsa, ansvar, vänlighet

Lions Quest utnyttjas i över 80 länder. De 
finländska lionsklubbarna har tagit till sig 
finansieringen av programmet som en del 
av deras frivilligarbete. I februari 1991 
sände den dåvarande generaldirektören 
för skolstyrelsen Erkki Aho ett brev till 
skolorna och rekommenderade att man 
skulle ta i bruk programmet. Efter det har 
vi utbildat över 21 000 fostrare i 
användningen av programmet.

Kärnkunskaper:
tankeverksamhet och hjälpsamhet, 
förmåga att motstå negativ påtryckning, 
emotionella kunskaper och förmåga 
till växelverkan, jagmedvetande, 
social medvetenhet, ansvarsfullt 
beslutsfattande, självbehärskning, 
kunskap om mänskligt beteende. 

Programmets delområden:
1. EN TRYGG GRUPP
En positiv inlärningsatmosfär, 
som uppskattar olikheter

2. SJÄLVFÖRTROENDE OCH
FÖRMÅGA ATT FATTA BESLUT
Förstärkning av självkänsla och ansvarstagande

3. VÄXELVERKAN
Förmåga att lyssna och samtala hemma, 
i skolan och på fritiden

4. KÄNSLOR
Socioemotionella kunskaper och självbehärskning
samt färdigheter som speciellt behövs vid förändringar.

5. HÄLSA
Hur man stöder en sund uppväxt
och bearbetar attityder till droger

Lions Quest-programmets mål, medel och 

innehåll  motsvarar grunderna för 

Läroplanen 2016.

En trygg inlärningsomgivning, samhörighet 
och uppmuntran skapar underlag för 
glädje och vilja att lära sig, för nyfikenhet 
och för kreativitet. En växelverkan som är 
medkännande och uppskattande uppmuntrar 
eleven att ge uttryck för och fundera på 
saker som är viktiga för honom/henne. 
Inlärning är en oskiljaktig del av processen att 
bygga upp ett gott liv.

Program för småbarnsfostran, 

förskoleundervisning och grundläggande 

utbildning samt för 2:a stadiet. Även riktad 

utbildning för skolgångsbiträden, rektorer, 

speciallärare, intressegrupper och för de som 

arbetar med mångkulturella grupper.

Hur kan din gemenskap stöda barnens 
och ungdomarnas uppväxt till friska, 

starka och ansvarstagande människor?

Förebygg våld och marginalisering 
med tillhjälp av LQ-programmet.

Mer information om Lions Quest -programmet:      
www.lionsquest.fi

Vad händer på kurserna?
Lions Quest -kursen ger fostrarna kompetens att förverkliga 
programmet i sitt eget arbete. Deltagaren får det materialpaket 
som han/hon väljer både i elektronisk version. Under 
utbildningen bekantar man sig konkret med metoder som 
utvecklar atmosfär, växelverkan och socioemotionella färdigheter.

http://www.lionsquest.fi



