
LIV-projektet 
har startat !!
Neuroforum har fått pengar från Allmänna Arvsfonden för att i 

samarbete med Kattegattgymnasiet i Halmstad vidareutveckla den 

”hjärnsmarta” undervisningen som varit ett signum för skolan sedan 

flera år tillbaka. Här beskriver vi huvudidéerna i projektet som har 

påbörjats under hösten och pågår ca tre år framåt.  

LIV-projektet (Lärande för Insikt om Välmående)

Bakgrund

Dagens samhälle ställer allt större krav på individen. Känslor av otillräcklighet och

utanförskap blir vanligare liksom stress, sömnbrist och utbrändhet. Det handlar om

fysisk och psykisk ohälsa och stark oro inför framtiden men också problem som

självskadebeteenden och olika former av missbruk. Problemen går allt längre ner i

åldrarna. Elevers ohälsa har gradvis blivit en del av skolans vardag. Sambandet mellan

psykisk ohälsa och skolresultat är starkt och runt 30 % av gymnasieeleverna i Sverige

lämnar varje år gymnasieskolan utan examen. Olika initiativ görs men det är sällan

som eleverna själva är delaktiga. Samtidigt vet vi från forskning om förändringsarbete

hur viktigt det är att de som berörs mest av en förändring är aktivt delaktiga i arbetet.

Syfte

Projektet handlar om att aktivt försöka vända den beskrivna utvecklingen genom att

vidareutveckla den hjärnsmarta undervisningen. I första hand ska projektet

genomföras på Kattegattgymnasiet i Halmstad, men det kommer under projektets

senare del inkludera också andra skolor. Tillsammans med elever, lärare och annan

skolpersonal ska projektet utveckla metoder, kursinnehåll och strategier som främjar

elevers lärande och samtidigt bidrar till deras psykiska och fysiska hälsa. Elevernas

egna röster samt deras behov och förutsättningar kommer att vara en viktig

utgångspunkt i arbetet. Syftet är att främja elevernas fysiska och psykiska välmående

livslånga lärande och personliga utveckling liksom att ge bättre förutsättningar för

ungdomarnas etablering i samhället.

Målgrupp

Den huvudsakliga målgruppen är Kattegattgymnasiets 1400 elever, vilket inkluderar

både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Det hjärnsmarta

förhållningssätt som projektet står för, försöker för varje enskild individ

medvetandegöra vad man själv just nu behöver, för att bäst hantera dagens – och i

förlängning livets – olika utmaningar. Detta är centralt för eleverna och samtidigt

kanske lika viktigt för all personal på skolan, inklusive ledningen.



Dokumentation och spridning av lärdomar

Arbetet dokumenteras fortlöpande i projektet och årligen summeras lärdomar i en

rapport. Information om arbetet kommer göra tillgängligt digitalt på Neurowebben

för att underlätta spridning till andra skolor och intressenter. Genom spridning av

projektets kunskap och resultat hoppas Neuroforum kunna bidra till att fler skolor

får stöd i sitt värdefulla arbete med att samtidigt främja elevers välmående, lärande

och personliga utveckling.

Projektledning och vidare information

Projektledare för detta projekt är Fredrik Bååthe från Neuroforums styrelse. LIV-

projektet har i sin design och utförande ett nära samarbete mellan elever,

skolpersonal, ledning och Neuroforum och det är många personer involverade. För

dig som är medlem i Neuroforum och vill veta mer om tankarna bakom projektet så

hör av dig till projektledaren (fredrik.baathe@vgregion.se) så kan ni erhålla den

ansökan som Neuroforum skrev tillsammans med Kattegattgymnasiet och som

Allmänna Arvsfonden valde att stödja.

Vi återkommer då och då på denna hemsida om hur LIV-projektet utvecklas.

Tre faser

Projektet består av tre faser: etablera, pröva och integrera. I alla faser sker ett nära

samarbete mellan elever, skolpersonal, ledning och Neuroforum.

Fokus i etableringsfasen är att skapa en gemensam kunskap om hjärnan och vanor

som visats gynna en god hjärnhälsa. Dessa gynnsamma vanor utgår från hjärnans

behov av bl a stresshantering, återhämtning, omväxling, fysisk aktivitet, goda

relationer, positivt tänkande, utmaningar, mat & näring, kreativitet och sömn.

Grundläggande under etableringsfasen är att för varje gymnasieprogram fånga upp

de behov som eleverna uttrycker är mest spännande att förstå mer om för ökat

lärande om hjärnan och goda vanor.

I den prövande fasen fördjupas arbetet med de olika vanorna. Aktiviteter och

metoder utvecklas och testas av eleverna i sin skolvardag. Lärdomar delas och

dokumenteras. Man testar för att lära. Att det ibland inte blir som man tänkt är

förväntat och rimligt. Efter reflektion justeras det man testade och man prövar igen.

För att lära vidare.

I den integrerande fasen, förfinas och kombineras insatser till en praktisk

fungerande helhet som samtidigt gynnar elevernas lärande, välmående och

personliga utveckling. Lärdomar delas, prövas och justeras mellan programmen.

Vidare lärande sker utifrån den nivå som olika elevgrupper eller gymnasieprogram

befinner sig på. Insatser integreras i Kattegattgymnasiets rutiner, riktlinjer och

strukturer för att bidra till arbetets fortlevnad och en hållbar utveckling även efter

projektets slut.


