
 
 

 
MOTIVATIONSLYFTETS METOD- OCH HANDLEDARUTBILDNING  

Våren 2021  

Kursinnehåll: På kursen kommer vi att jobba med Motivationslyftets koncept, metod och material 
så att du blir väl insatt i detta. Vidare kommer vi diskutera aktuell forskning om hjärnans 
förutsättningar för inlärning, samt användandet av estetiska lärprocesser för att förankra 
kunskaper. Vi ser hur metoden är förenad med skolans uppdrag enligt läroplanen, och hur du 
kopplar det till din profession inom skolan. Du kommer även att få verktyg för hur du, som 
handledare inom Motivationslyftet, kan implementera arbetet på din skola.  

Utbildningen riktar sig till personal på gymnasie- och högstadieskolor som skrivit en 
överenskommelse med Motivationslyftet by Star for Life och till någon del startat arbetet med 
Motivationslyftet.  

TID: Utbildningen är utspridd över 3 + 1 dagar och kommer under våren att genomföras digitalt.  

Onsdagen den  10 februari  kl. 9-15 

Onsdagen den 10 mars kl. 9-15 

Onsdagen den  14 april  kl. 9-15  

Det fjärde tillfället genomförs senare, när arbetet har kommit igång på era skolor. Vi återkommer 

med info. 

 
Genomförande: Utbildningen kommer att genomföras via Zoom och info, samt länk, kommer att 
skickas till er via mail innan första tillfället. Vi önskar att ni sitter enskilt och med eget digitalt 
verktyg under dessa utbildningsdagar. 

Övrig information:  
Ø I kursen ingår självstudier mellan kurstillfällena i form av att du läser 

lärarhandledningen och gör uppgifter i elevboken så att du blir väl insatt i materialet.  
Ø Kostnad för kursen är 5200 kr/deltagare, inklusive material. Materialet kommer att 

skickas till er per post, så återkom med adress i samband med anmälan. 
.   

Frågor och anmälan: Kontakta Karin Månsson (karin@motivationslyftet.se) för anmälan samt vid 
frågor om kursen. Sista anmälningsdag: 3 februari 2021 

Välkommen med din anmälan!  
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