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Ansökan om bildningsnämndens utvecklingsmedel 2018
Varje skola fyller i en ansökan per projekt och skickar till bildningsnamnden@linkoping.se senast den
27 oktober 2017. Alla projekt ska skickas in av rektor eller enhetschef.

Skola

Björkö Fria Gymnasium

Namn på projektet

Motivation och hälsa

Kontaktperson

Sara Qvarnström

Telefon till kontaktperson

0703743410

E-post till kontaktperson

sara.qvarnstrom@bjorkofriskola.se

Kryssa för vilket/vilka områden som
är aktuella för utvecklingsprojektet

☒ Studieteknik och motivationshöjande åtgärder
☐ Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt
☐ Jämställdhet
☒ Psykisk hälsa
☐ Trygghet och studiero
☐ Medel för att möjliggöra deltagande i tävlingsverksamhet
på yrkesprogram

Beskrivning av projektet

Projektet handlar om motivation och hälsa. Utvärderingar på
skolan har visat att elever nu i lägre grad än tidigare anser
att skolarbetet är intressant. Vi behöver därför arbeta med
att utveckla elevernas motivation för studier och lärande.
Våra utvärderingar visar att detta är nära sammankopplat
med frågor som rör hälsa för våra elever. Vi påbörjade vt 17
med ett fortbildningsarbete lett av Åsa Kadowaki, (leg.
läkare och specialist i psykiatri samt leg. KBTpsykoterapeut) med syfte bl.a. att hitta nya strategier och
verktyg att motivera och nå elever som av olika anledningar
har svårt att klara sina studier. Arbetet med motivation och
hälsa fortsätter under detta läsår, genom föreläsningar för
elever och lärare bl.a. av Åsa Kadowaki, handledning av
EHT på området, fortbildning för lärare, bl.a. i motiverande
samtal, gemensamma studier i lärargruppen bl.a. om grit
och temadagar för eleverna om hälsa ur olika perspektiv.

Motivera på vilket sätt projektet
bygger på vetenskaplig grund eller
beprövad erfarenhet

Projektet är ett resultat av de analyser som gjorts på skolan
inom det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har valt att koppla
Åsa Kadowaki till arbetet för att bredda den vetenskapliga
kompetensen och hitta nya vägar att hantera de utmaningar
vi ställs inför när det gäller elevers resultat och mående. Vi
utgår från aktuell forskning kring grit, ett begrepp som
handlar om ”gott gry”/ inre driv/ uthållighet.
Psykologiprofessor Angela Duckworth har i sin forskning
visat att grit är en viktig faktor för att lyckas i skolan. Vi vill i
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Förväntade konsekvenser av
projektet för flickor respektive
pojkar

Sökta projektmedel 2018 i tkr

projektet fördjupa våra kunskaper om hur vi kan jobba med
att utveckla elevernas grit för att de ska lyckas bättre i
skolarbetet.
Vi förväntar oss att arbetet leder till att vi bättre lyckas
motivera både pojkar och flickor för skolarbete och hittar
nya metoder att nå framförallt pojkar, som enligt våra
utvärderingar i mindre grad än flickorna känner sig
motiverade av skolarbetet. Vi förväntar oss också att vi
hittar nya vägar att stödja flickor, som i större utsträckning
än pojkar anger att de har sämre hälsa. (Andelen flickor på
vår skola är en klar majoritet.)
44 000 kr

Redovisning av egenfinansiering
(behöver ej fyllas i om ansökan
görs tillsammans med annan skola
eller för tävlingsverksamhet) i tkr

Kurs motiverande samtal: 10 000 kr
Föreläsningar av Åsa Kadowaki: 5 000 kr
Arrangemang av temadagar för eleverna om temat hälsa:
15000 kr
Fortbildning för lärare om motivation och Grit: 10 000 kr
Inköp av litteratur om motiverande samtal: 4000 kr

Beviljade medel i tkr (fylls i av
utbildningskontoret)

Klicka här för att ange text.

