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ORGANISATION

VI STÄRKER BARN  
OCH UNGDOMAR I DERAS 
SJÄLVLEDARSKAP

Star for Life startade sin verksamhet 
i Sydafrika 2005 och har sedan dess 
spridits till fler regioner och länder. 
År 2013 påbörjades arbetet med att 
utveckla verksamheten till Sveri-
ge och att anpassa metodiken och 
programmet till den svenska skolan. 
Star for Life Group har en gemensam 
vision – att stärka ungdomars själv-

ledarskap, stärka den fysiska och 
psykiska hälsan samt skapa engage-
mang och förutsättningar för sin egen 
och samhällets framtid.

Motivationslyftets metodik utgår från 
den svenska läroplanens övergripan-
de mål, barnkonventionen och FN’s 
globala hållbarhetsmål.

Motivationslyftet by Star for Life erbjuder grund- och 
gymnasieskolor i Sverige en metod och arbetsmaterial 
som strukturerat och forskningsbaserat tränar barn 
och ungdomars självledarskap och ansvars tagande för 
skolarbete, hälsa och samhället.
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VARFÖR BEHÖVS MOTIVATIONSLYFTET?

DET FINNS INGEN  
GENVÄG TILL BÄTTRE 
SJÄLVKÄNSLA  
ELLER MOTIVATION

70 000 000 000 +100 %
Den totala kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige 
uppgår till 70 miljarder kronor årligen.

Psykisk ohälsa hos barn i åldrarna 10–17 år har 
ökat med över 100 procent på tio år.

Tack och lov är hjärnan plastisk och 
kan tränas oavsett ålder och utgångs-
läge. Syftet med Motivationslyftet 
är att träna ungdomars förmåga att 
skapa en hållbar och självdriven  
prestationsförmåga och slutligen öka 
sin hälsa och sitt välmående.

Vi lever i en tid med hög förändrings-
takt och otaliga valmöjligheter som 
ställer höga krav på oss. I många 
rekryteringsprocesser likställs vikten 
av personliga kompetenser med kun-
skapsmeriter. Människors uthållighet, 
självmotivation och kreativa problem-
lösningar är egenskaper som värde-
sätts av framtidens arbetsgivare. 

Den totala kostnaden för psykisk 
ohälsa i Sverige uppgår till 70 mil-
jarder kronor årligen. Socialstyrel-
sen rapporterar att psykisk ohälsa 
hos barn i åldrarna 10–17 år har 
ökat med över 100 procent på tio år 
samtidigt som alltfler lämnar skolan 
med otillräcklig kunskapsnivå. Vi är 
övertygade om att ett konsekvent och 
lånsiktigt arbete med att höja ungas 
motivation genererar till såväl bättre 
hälsa och ökade prestationer. Detta 
leder i sin tur att fler elever når god-
kända betyg. Skolan behöver rusta 
ungdomar för att möta framtidens 
krav, både i vuxenlivet och på arbets-
marknaden.

Motivationsträning handlar precis som fysisk träning 
om att stärka konkreta förmågor och kompetenser för 
att långsiktigt öka den mentala konditionen. Och precis 
som i den fysiska träningsvärlden så är resultatet och 
effekten en fråga om kontinuitet.
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HELHETSTÄNK
Vi utgår från att motiverade elever 
förutsätter motiverade pedagoger. 
För att nå en långsiktig effekt ska all 
personal utbildas och tränas innan 
arbetet med eleverna påbörjas.

KONTINUITET
Motivationslyftet är ett preventivt före-
byggande program där eleverna arbetar 
med Motivationslyftet minst ett tillfälle/
vecka. Utöver det ska programmets 
övningar integreras i samtliga ämnen. 

INKLUDERING
Materialet är uppbyggt på så sätt att 
övningar kan anpassas, vinklas och 
formas utifrån elevgruppens behov. 
Metoden lämpar sig därmed även för 
elever i behov av särskilt stöd. 

SJÄLVBÄRANDE
Organisationen har anställda skolstra-
teger som parallellt med sina lärarjobb 
arbetar med att implementera Motiva-
tionslyftet i sina respektive regioner. 
Skolstrategerna arbetar till en början 
tätt med ansvariga pedagoger/hand-
ledare på skolan. Målsättningen är att 
skolorna själva driver arbetet efter 
implementeringens slut.

KONCEPT
Motivationslyftet (ML) är en metod och ett material som ger skolor möjlighet att på ett strukturerat 
sätt arbeta med värdegrundsarbete och motivationsträning för både personal och elever.
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METOD
Motivationslyftet symboliseras genom en stjärna bestående av fem spetsar motsvarande  
fem arbetsmoduler. I varje modul arbetar deltagaren med ett antal mentala förmågor 
som tränas på olika sätt och med olika verktyg. Metoden är uppbyggd kring psykologiska 
arbetsmetoder och vetenskaplig forskning och bottnar i tre vetenskapliga områden: 
psykologiforskning, hjärnforskning och pedagogikforskning.

MODUL 1

VÄRDERINGAR OCH MÅLBILDER
Modulen handlar om förståelsen kring varför 
vår hjärna behöver konkreta målbilder och 
drömmar på kort och lång sikt. Vilken betydelse 
har våra undermedvetna värderingar för  
majoriteten av våra beslut och beteenden?

MODUL 2

MOTIVATION OCH DRIVKRAFT 
Våra emotionella drivkrafter kan påverka  
vår motivation för att driva våra tankar till 
handlingar. Likt ett nyårslöfte kan engage-
manget för en målbild kännas starkt för ett 
ögonblick men tappar sin kraft redan kort 
därefter. Modul 2 handlar om hur man håller 
sin motivation levande på lång sikt.

MODUL 3

VILJA OCH BESLUT
Denna modul fokuserar på att utforska  
och styra över den personliga viljestyrkan.  

 
Hur påverkar t ex stress och grupptryck alla 
de beslutssituationer som vi hamnar i dagli-
gen? Deltagare tränas i att hantera konkreta  
beslutssituationer under grupptryck, besluts-
ångest och ambivalens. 

MODUL 4

HÄLSA OCH INLÄRNING
Vi behöver sömn, näring, vatten och motion 
för att vår hjärna överhuvudtaget ska fungera. 
Utöver det behöver vi aktiveras och utmanas – 
både för att komma ihåg det vi redan har lärt 
oss och för att utvecklas. 

MODUL 5
KOMMUNIKATION  
OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Denna modul syftar till att skapa förutsätt-
ningar för samarbete och kommunikation. 
Eleverna tränar förmågor som empati, effektiv 
kommunikation och konflikthantering. 

Värderingar 
och målbilder

Motivation 
och drivkraft

Vilja 
och beslut

Hälsa 
och inlärning 

Kommunikation
och hållbar 
utveckling
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PERSONALUTBILDNING 
• Programmet består utav våra 

arbetsmoduler och personalen 
utbildas vid fem tillfällen.

• Mellan utbildningstillfällena  
arbetar deltagarna med konkreta 
uppgifter och tillsammans med 
en ”coachpartner”.

INFORMATION OCH 
WORKSHOPMATERIAL 
FÖR VÅRDNADSHAVARE
• Information och inspiration för 

vårdnadshavare finns för varje 
arbetsmodul

ELEVPROGRAM 
• Från mellanstadiet till 

gymnasiet

• Programmet består av fem 
arbetsmoduler 

• Kontinuerligt klassrumsarbete 
som schemaläggs varje vecka 

PROGRAM
Metoden bygger på helhetstänk, kontinuitet och inkludering, vilket innebär att all personal,  
alla elever samt föräldrar inkluderas i arbetet för att säkerställa hållbarhet och långsiktighet.
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KVALITETSSÄKRING  
OCH FORSKNING

Motivationslyftet by Star for Life följer 
upp och kvalitetssäkrar arbetet ge-
nom tydliga implementeringsrutiner 
och planeringsmöten med skolorna 
samt erbjuder utbildningsinsatser 
lokalt för att säkerställa att arbetet 
bedrivs på det sätt som är planerat. 
Programmet följs upp genom kontinu-
erliga mätningar, både för elever och 
pedagoger och förbättrar även konti-
nuerligt olika metoder för att korrekt 
kunna mäta effekter av Motivationslyf-
tets program på elever och personal.

Motivationslyftets ambitioner illustre-
ras genom en ”Teori för förändring” 

som på ett schematiskt sätt beskri-
ver hur vi tänker oss att vårt arbete i 
skolorna kan leda den förändring och 
utveckling som är organisationens 
målsättning. En ”LogFrame-analys” 
betonar däremot vikten av ett bra 
samarbete mellan ML, skolor och 
samarbetspartners för att få till bästa 
möjliga effekt och förändring. 

Vad menar vi då med förändring? 
Hur mäter vi förändring? Hur vet vi 
om Motivationslyftet har en effekt? 
För att svara på detta delas Motiva-
tionslyftet utvärderingsstraegi upp på 
följande sätt: 

KONTROLL
Vi kommer försäkra 
oss om att vi genomför 
alla programkompo-
nenter och att imple-
menteringen sker med 
bibehållen hög kvalitet.  

UTVÄRDERING
En omfattande analys 
efter 36 månader för 
att testa programmets 
effekt. Mer begränsade 
diagnostiska ’stickprov’ 
kommer göras mellan 
18–24 månaders  
implementering. 

FORSKNING
Vi hjälper oberoende 
forskare vid universitet 
att bedriva teoristyrd 
forskning på Motiva-
tionslyftet

För att försäkra oss om att programmet verkligen 
fungerar så identifierar vi effekterna via regelbundna  
och systematiska utvärderingar.
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IMPLEMENTERING
Det är viktigt för oss att implementeringen, i varje enskilt steg, utförs i rätt ordning. Vi går 
noggrant igenom metodiken med all skolpersonal för att de ska känna sig trygga och bekväma, 
för att det sedan ska falla väl ut hos elever samt vårdnadshavare. Våra regionala skolstrateger 
finns med hela vägen.

1

INTRODUKTION 
MOTIVATIONSLYFTET 
MED REGIONAL 
SKOLSTRATEG
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IMPLEMEN
TERINGSPLAN  
GÖRS TILLSAMMAS 
MED HJÄLP AV  
EN REGIONAL  
SKOLSTRATEG

2

PLANERINGSMÖTE 
GENOMFÖRS 
(EVENTUELL 
INSPIRATIONS
FÖRELÄSNING)
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ARBETET MED 
ELEVERNA PÅBÖRJAS

4

PERSONAL
UTBILDNING 
(5 TILLFÄLLEN)

3

ETT SAMARBETS
AVTAL SIGNERAS 
MELLAN SKOLAN/
KOMMUNEN OCH 
MOTIVATIONSLYFTET 
BY STAR FOR LIFE
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SKOLSTRATEG OCH 
ANSVARIGA HAND
LEDARE PÅ SKOLAN 
FÖLJER UPP OCH UT
VÄRDERAR ARBETET 
KONTINUERLIGT

5

PEDAGOGER PÅ 
SKOLAN UTBILDAS 
I MOTIVATIONS
LYFTETS METOD 
OCH HANDLEDAR
UTBILDNING



STAR FOR LIFE
Star for Life är en icke vinstdrivande organisation som grundades 
2005 och arbetar med utbildning för att stärka ungdomars själv-
känsla, hjälpa dem leva ett liv fritt från aids och visa dem att de kan 
påverka sin egen framtid. Skolprogrammet finns nu i mer än ett 
hundra skolor i södra Afrika.

Star for Lifes arbete utgår ifrån FN:s konvention om barns rättig-
heter samt FN:s milleniemål, som ytterst syftar till att skapa håll-
bara och rättvisa samhällen.

Star for Life är en insamlingsstiftelse med 90-konto 
och är politiskt och religiöst oberoende. Sedan starten 
har 350 000 elever genomgått motivationshöjande 
träning och hälsoutbildning genom Star for Lifes 
arbete i Sydafrika och Namibia.

- empowering young people

www.motivationslyftet.se

Vill ni också vara med och bidra till att flera barn och unga får ta del av Motivationslyftet?  
Mejla gärna till helene@motivationslyftet.se.


