
 

www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
1 

 

Program för emotionell kompetensutbildning hos barn i Litauen (VEIK - Vaiko 

emocijų išraiškos kontrolės ugdymo programa) 

 

 

1. Behov/utmaningar som åtgärdas  

 

Allt sämre grundläggande kompetenser och allt fler unga som har högst 

grundskoleutbildning är ett bestående problem. Det finns bevis för att 

emotionell kompetens påverkar elevernas anpassningsförmåga och deras 

akademiska resultat. 

 

Enligt forskning har barn som saknar emotionell kompetens sämre akademisk 

anpassningsförmåga (lägre skolresultat, skolkande). De har ofta svårt att 

känna medkänsla med skolkamrater och att hantera sina egna känslor, vilket 

får dem att bete sig aggressivt. Skolorna försöker lösa dessa problem på olika 

sätt, men VEIK-programmet är innovativt genom att det under en tämligen 

lång tidsperiod utbildar barnen i att känna igen och sätta namn på sina 

känslor, kommunicera och använda andra sociala färdigheter, hantera 

starka känslor, och lösa problemet i vardagen.  

 

2. Insatsnivå  

Universell (riktar sig till samtliga elever)  

 

3. Insatsens intensitet  

 

VEIK-programmet fokuserar på barns kontinuerliga emotionella utveckling. På 

grundval av den metod som används vid dagcentret för barn på institutet för 

familjerelationer är VEIK-programmets föreslagna längd 33 träffar för barn (tre 

gånger i veckan) och tre träffar för föräldrar. Träffarna för barn är 90 minuter 

långa medan träffarna för föräldrar pågår i 180 minuter. ´ 

 

Skolans administrativa personal och lärarna får utbildning i grunderna för VEIK-

programmet under 360 minuter.  

 

4. Målgrupp och åldersgrupp  

 

Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 8–18 år som saknar sociala och 

emotionella kunskaper och färdigheter. Programmet riktar sig även till deras 

föräldrar och lärare.  

 

5. Villkor och olika steg som krävs för att genomföra åtgärden  

1) Skolan avgör först om det finns behov för programmet.  

2) Därefter skaffar sig skolpsykologer och socialpedagoger (två från varje 

skola) de kunskaper som krävs för att leda VEIK-gruppen för barn. 



 

www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
2 

Utbildningsprogrammet för VEIK-ledare består av 96 timmar för själva 

utbildningen och 20 timmar handledning.  

3) Efter utbildningen väljer VEIK-ledarna ut de barn i skolan som ska ingå i 

gruppen.  

 

Kriterierna för urvalet är bristande emotionella och sociala färdigheter. Barnen 

i VEIK-gruppen deltar frivilligt och på rekommendation av skolans 

socialpedagoger, psykologer och annan utbildningspersonal. Att barnet är 

motiverat att delta i programmet är en av de viktigaste delarna av VEIK.  

Fyra VEIK-gruppaktiviteter för barnen äger rum tre gånger i veckan under 

ungefär tre månader. Aktiviteterna för lärare och föräldrar sker parallellt.  

 

Det är viktigt för barnen att man skapar en informell, tyst och bekväm miljö 

där de är skyddade från stök och bråk, belysningen är tillräcklig och stolarna 

bekväma (det bidrar till att bevara de individuella gränserna). Om det är 

möjligt delas utrymmet i två delar: en för diskussioner, rollspel och 

problemlösning och en för att spela spel, rita osv.  

 

Varje skola bestämmer den exakta tidpunkten för aktiviteten: Den kan ske 

efter lektionerna eller innan de börjar (om barnet börjar skolan på 

eftermiddagen).  

 

6. Beslutsfattare om typen av stöd och eventuella anpassningar  

 

VEIK-ledarna avgör tillsammans med skolans personal (psykologer, 

socialpedagoger och lärare) om ett barn har behov av programmet. Ett 

avtal ingås mellan barnet och VEIK-ledaren och mellan barnets förälder och 

VEIK-ledaren. Barnets roll är att delta aktivt i programmet (rollspel under 

träffarna, deltagande i diskussioner, hemuppgifter osv.)  

 

7. Tillhandahållande av åtgärden och berörda parter  

 

Rättighetsinnehavare av programmet är institutet för familjerelationer 

(Kaunas, Litauen). Personalen vid denna institution (psykoterapeuter, 

psykologer, socialarbetare) tillhandahåller utbildning, handledning, 

handböcker för VEIK-ledare och exempel på hemuppgifter för barnen. 

 

VEIK-programmet genomförs inom skolan på ett systematiskt sätt och 

omfattar barn, föräldrar, lärare, administrativ personal och icke-statliga 

organisationer. 

 

VEIK-ledarna har olika uppgifter, som inbegriper att välja ut barn och sätta 

samman grupper, utbilda andra berörda parter i skolan, leda föräldragrupper 

och individuellt arbete med föräldrar och barn, utvärdera barnens 

färdigheter och ansvara för gruppens utveckling och programmets 

kontinuitet.  
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8. Övergripande ansvar för genomförande  

 

Programmets rättighetsinnehavare har ansvaret för genomförandet av 

åtgärden och för de skolor som ska genomföra programmet.  

 

9. Hinder för införandet av åtgärden  

 

Svårigheter vid genomförandet av programmet: 

 

1) VEIK-programmet är ganska långt (ungefär 3 månader) och det är barnens 

och föräldrarnas ansvar att delta i hela programmet.  

2) Att barn deltar i ett program före eller efter lektionstid orsakar ibland 

problem för lärare och föräldrar när det gäller att organisera aktiviteter för 

hela dagen.  

3) Finansieringen för genomförandet av programmet.  
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Problemlösning:  

 

1) Förintervjuer med föräldrar. Efter en månads deltagande i VEIK-gruppen 

märker vanligtvis föräldrarna av positiva förändringar i barnets uppträdande. 

Detta motiverar föräldrarna att låta barnet fortsätta delta i programmet och 

även att förändra sitt eget beteende.  

2) Det tar lite tid och kräver diskussioner, men skolan och läraren motiveras att 

stå för organisationen eftersom de kan se förändringar inte bara i barnens 

beteende, utan även i skolans kommunikationskultur. 

  

3) Skolan har inte alltid tillräcklig finansiering. I vissa fall kan skolor använda 

medel som avsatts förfortbildning av lärarna och ibland kan programmets 

rättighetsinnehavare få finansiering via olika fonder.  

 

10. Övervakning och bedömning av åtgärden  

 

Övervakningen och bedömningen av programmet organiseras av VEIK-

ledarna och institutet för familjerelationer. Före och efter det att gruppens 

verksamhet inleds får alla barn, föräldrar och klasslärare fylla i ett 

frågeformulär om styrkor och svårigheter.  

 

11. Åtgärdens resultat  

 

Resultaten visar att antalet fysiska och emotionella problem minskade efter 

genomfört VEIK-program för de barn som deltagit i dessa träffar. Barnen 

klagar mindre ofta på huvudvärk och magsmärtor och de förefaller också 

vara mindre bekymrade och mindre rädda, samtidigt som raseriutbrott 

förekommer mer sällan osv. Barnen verkar ha mindre beteendestörningar (de 

är bättre på att följa regler, bråkar mindre med andra barn och ljuger och 

stjäl inte lika ofta) och har större självförtroende, är mer omtyckta hos 

klasskamrater osv.  

 

12. Resurser och finansiering  

 

EU-medel och statens budget.  

 

Kostnaden för en skola är omkring 3 800 euro, vilket går till kostnader för 

material och utbildning för VEIK-lärare, skoladministration och annan 

utbildningspersonal.  

 

13. Aktuell status beträffande åtgärden  

 

VEIK-programmet genomförs för närvarande i 25 skolor i Litauen.  


