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Elevmotivationsdagen
- gör det som gör skillnad

STOCKHOLM 30 NOVEMBER

 Fredrik Zimmerman
 lektor vid Högskolan i Borås

n Susanne Weiner Ahlström,
 lärare, fortbildare, lärarutbildare,   
 läromedelsförfattare

n Jesper Ersgård, 
 lärare, fortbildare och författare

n Adam Palmquist, 
 lärare, föreläsare, författare

FÖRELÄSARE

Välkommen till höstens  

mest spännande  

konferensnyhet

4+
n	Konferens för 
 hela arbetslaget

n	Gå fyra så 
 bjuder vi 
 rektor

n Alva Appelgren, 
 skolforskare, lektor och författare till   
 boken Motiverad!

SPECIELLT INBJUDEN

 u Det här händer i hjärnan när vi lär och utvecklas

 u Så bryter vi pojkars antipluggkultur

 u Öka motivationen genom nudging och spelifiering

 u Ge alla elever ett dynamiskt mindset

 u Så skapar vi struktur och ordning i klassrummet
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08.15  
Registrering
Kaffe/te med frukostsmörgås

09.00  
Välkommen
Moderator Jesper Ersgård inleder konferensen med några 
motiverande ord om dagen.

09.10

Mindset och grit som verktyg i våra klassrum
Intresset för hur mindset och grit styr vår inlärning är stort. 
Carol Dwecks forskning om mindset och dess effekter öppnar 
flera spännande dörrar för lärare eftersom vi med kunskap 
om det här kan förändra hur elever ser på sina egna förmågor 
och möjligheter att lära. Angela Duckworths forskning om grit 
handlar om ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre 
driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Därför är det 
viktigt att förstå vad som krävs för att ge rätt förutsättningar 
för elevernas grit. Båda dessa forskare har fått stort genomslag i 
skolans värld.

n  Så hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett  
 dynamiskt mindset
n  Motivera eleverna till att öva, öva, öva
n  Vårt eget mindset då? Hur blir vi lärare som engagerar och  
 motiverar elever?

Jesper Ersgård är gymnasielärare och fortbildare 
för Lärarfortbildning AB. Hans drivkraft är att 
förbättra den svenska skolan. Med boken De fem 
stora tog han ett stort kliv i den inriktningen 
men störst insats har Jesper gjort i sin roll som 

fortbildare. Under 2017 och 2018 har Lärarfortbildning dragit 
fulla hus med sin kurs Mindset, grit och jävlar anamma där 
Jesper är kursledare. Under den här föreläsningen får du ta 
del av några av de saker som kursen lyfter. Vill ni fördjupa er 
i detta efter konferensen? Låt Jesper komma till er skola och 
fortbildare er vidare.

10.20

Vad händer i hjärnan när vi lär oss med hjälp av feedback?
Det här är inte en föreläsning om hur du ska få andra att slå 
nya världsrekord eller utveckla expertis. Det här är en föreläs-
ning om vad du kan göra för att öka förutsättningarna för att få 
andra att kämpa vidare och utvecklas, när de helst av allt skulle 
vilja ge upp. Alva Appelgren har gjort studier i Sverige som 
stärker Carol Dwecks forskning om mindset. I Alvas forskning 
vävs hjärnforskningen samman med motivationsforskningen 
på ett sätt som ger oss en helhetsbild av vad det är som sker i 
hjärnan när vi lär och utvecklas. Under föreläsningen flätar hon 
samman forskningsrön med situationer i vardagen.

n  Feedback är inget nytt, men hur gör vi för att den ska  
 stärka motivationen?
n  Vad händer i hjärnan när vi lär oss med olika sorters  
 feedback?
n  Feedback kopplat till ansträngning eller förmåga 
 – vad händer egentligen?

Alva Appelgren syns överallt just nu och det är 
inte så konstigt. 2015 disputerade hon i kognitiv 
neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hennes 
hjärnforskning handlar om hur olika typer av 
feedback och förväntningar påverkar människors 

prestation och hur elevernas attityd påverkar motivationen 
att slutföra uppgifter. Alva är nu verksam som skolforskare, 
föreläsare och universitetslärare inom bland annat motivation, 
feedback och dynamiskt mindset. Hennes bok Motiverad! 
kommer med stor sannolikhet återfinnas i de flesta lärares 
och chefers bokhyllor framöver.

onferensKProgram

DYNAMISKT MINDSET

MOTIVATIONSFORSKNING

Varför uppvisar vissa kämpaglöd vid en motgång medan andra 
ger upp? I sin nya bok beskriver Alva Appelgren förutsättningarna 
för att vilja utvecklas — att vara motiverad. Genom att fläta samman 
forskningsrön med situationer i vardagen djupdyker hon i hur vår  
motivation påverkas av andra människors förväntningar och återkopp-
ling, vår egen självbild och individuella drivkrafter. 

VARFÖR 
MOTIVERAS VI?
FÖLJ MED ALVA APPELGREN IN I  
MOTIVATIONSFORSKNINGENS VÄRLD



11.30
Lunch

12.30

Nudging och spelifiering – hur tar vi oss an motivations- 
design i vår undervisning?
Spelifiering, eller gamficition, är inte en fråga om hur vi digita-
liserar vår undervisning. Det kan precis lika gärna handla om 
analog undervisning. Istället handlar det om hur vi planerar 
undervisning och uppgifter så att de tar sitt avstamp i det som 
motiverar. Det handlar om att ta verktygen och dynamiken från 
spelen och lyfta in dem i en klassrumskontext. I Adam Palm-
quists egen undervisning har han sett konkreta beteendeföränd-
ringar på elever med bristande motivation. Under föreläsningen 
ger han flera exempel på hur ni kan planera uppgifterna så att 
elevernas egen motivation, intresse och inneboende drivkrafter 
stöttas och utvecklas. 

n  Så kan kognitionsvetenskap, pedagogik och psykologi  
 samspela för att öka engagemanget och arbetsglädjen
n  Motivationsdesign som uppmuntrar oss att påbörja, 
 upprätthålla och avsluta uppgifter
n  Därför funkar spelifiering så bra för elever med  
 neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
n  Vad har 2017 års nobelpris i ekonomi att göra med vår  
 undervisning?

Adam Palmquists jakt på fungerande under-
visning för elever med NPF ledde honom till 
gamification, som visade sig ge väldigt god effekt 
på motivationen i hans klassrum. Adam har alltid 
utgått från vad forskningen har att säga för att 

kunna utveckla på rätt grund och slippa gissa. Så också i sin 
nya bok Det spelifierade klassrummet där Alva Appelgrens 
forskning är framträdande. Adam Palmquist är återkom-
mande föreläsare på SETT där han drar fulla hus och fyller 
åskådarna med teoretisk förståelse och motivation att våga 
utveckla. I dag arbetar han som process- och utvecklings- 
ledare på motivationsbyrån Insert Coin AB.

13.50

Så bryter vi pojkars antipluggkultur 
Pojkar presterar generellt sämre än flickor i skolan, men 
den antipluggkultur som ofta finns bland pojkar kan brytas. 
Dessa maskulinitetsnormer påverkar både pojkar och flickor i 
klassrummet och lärare är både medskapare och återskapare 
av dessa normer och den jargong som pojkar har runt studier. 
Pojkar beskriver att de ÄR bra i ett ämne medan flickor i större 
utsträckning pratar om att de BLIR bra i ett ämne. Vad får det 
för konsekvenser? För att öka dessa pojkars motivation måste vi 
börja med att bryta de normer som finns. 

n  När det är feminint eller mesigt att vara ambitiös
n  Bemöter vi flickor och pojkar olika i deras studier?
n  Hur diskussioner om studieteknik bryter antipluggnormer

Fredrik Zimmerman är fil. dr. i Barn och  
ungdomsvetenskap med fokus på förskola och 
skola och arbetar som lektor på sektionen för 
lärarutbildningen vid Högskolan i Borås. Hans 

Elevmotivationsdagen
- gör det som gör skillnad

HJÄRN- OCH MOTIVATIONSFORSKNINGEN vinner mark i skolan. Enligt rapporten 
Skola 2031 uppger nästan tre fjärdedelar av lärarna att de vill lära sig mer om detta. 

Dessutom finns rykande färsk forskning om vad det är de duktiga lärarna faktiskt gör i 
sin undervisning. Bakar vi samman allt det här så får vi en karta som hjälper den nyfikne 

läraren att utveckla sitt ledarskap och sin undervisning.

NU BJUDER VI in alla lärare som vill utmana sin egen undervisning med fler perspektiv. 
Ni som vill se fler möjligheter till hur ni kan stötta eleverna att ta större kliv 
och öka deras motivation. Vi startar i forskningen och landar i praktiken. 

Välkommen till en konferens som motiverar till att öka motivationen.

ANTIPLUGGKULTUR

Läs mer och anmäl dig 

på lararfortbildning.se

MOTIVATIONSDESIGN

• HÖSTENS STORA KONFEREN
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huvudsakliga forskningsintresse är könsnormer och normer 
kring maskulinitet bland barn och ungdomar, samt demokra-
tifrågor i förskola och skola. Fredrik disputerade nyligen med 
en avhandling på temat.

14.40
Paus
Kaffe/te och kaka

15.10

Vad gör en riktigt bra lärare? 
Vad är det egentligen som händer när lärare utövar gott ledar-
skap i klassrummet? I Norge har forskare från Universitetet i 
Stavanger tillbringat hundratals timmar i klassrum hos duktiga 
lärare för att förstå vad det är duktiga lärare faktiskt gör. De 
har valt ut lärare som har god effekt av sin undervisning för att 
identifiera de nyckelfaktorer som påverkar elevernas lärande 
positivt. De har kunnat peka ut tre specifika områden. Vi tittar 
närmare på deras resultat och pekar ut några specifika saker att 
ta fasta på och hur dessa hänger samman.

n  Ett positivt klassrumsklimat är mycket mer än en  
 trivselfaktor – det är en framgångsfaktor
n  Så skapar vi struktur och ordning i klassrummet
n  Så utvecklar vi elevernas förmåga att tänka

Susanne Weiner Ahlström är fortbildare och 
kvalitetschef hos Lärarfortbildning. Varje år säger 
hon att hon ska trappa ner på fortbildandet men 
skolor och kommuner som har haft henne på 
besök vägrar släppa henne. I flera kommuner 

har hon utvecklat organisation och undervisning löpande 
under flera år. Ni som har mött Susanne i olika fortbildnings-
sammanhang förstår varför. Vill ni fördjupa er i detta efter 
konferensen? Låt Susanne komma till er skola och fortbildare 
er vidare.

16.45
Avslutning
Jesper Ersgård summerar insikter och skickar med oss några 
motiverande uppmaningar.

LEDARSKAP I KLASSRUMMET

Varför kommer den här 
konferensen göra skillnad?

Lärare jag träffar uttrycker ofta 
att de ser ett problem med elev-
er som inte uppfattar skolan som 
en plats där de kan lära sig något 
nytt, utan mest som en plats 
där de visar vad de redan 
kan, eller inte kan. Vi kan 
förändra den elevkultur 
som vi har varit med och 
skapat. Om vi kan förstå 
elevers sätt att tänka kan 
vi också förändra det. 
Därför kan Elevmotiva-
tionsdagen göra skillnad. 
Den tar fasta på det 
konkreta.

JESPER ERSGÅRD

HALLÅ DÄR!I Sverige spelar åtta av tio ungdomar spel dagligen. Spelens 
konstruktion engagerar deltagarna så att de blir fokuserade och 
motiverade att klara dem. Dessa motiverande verktyg kan plockas 
ur spelen och användas på andra områden för att engagera elever 
och få dem att prestera bättre. I Det spelifierade klassrummet går 
Adam Palmquist igenom olika teorier om hur människan motiveras 
och hur vi lär oss.

SPEL 
SOM  
MOTIV-
ERAR
ADAM PALMQUIST 
DEBUTERAR  
MED EN BOK 
OM SPELIFIERING



Här får du motivation till  
att öka motivationen!

PROGRAMANSVARIG HAR ORDET

Cecilia Blanckert, programansvarig

Tänk om vi kunde få varje elev att känna att allt går att lära sig. Tänk om det 
samtidigt skakade om oss och vår syn på elevernas kapacitet. Nu ska den där 
tanken bli till handling. På den här konferensen djupdyker vi i allt som har 
med motivation att göra, genom att prata om bland annat det här:

n  Ge alla elever ett dynamiskt mindset
n  Det här händer i hjärnan när vi lär och utvecklas
n  Så bryter vi pojkars antipluggkultur
n  Öka motivationen med hjälp av nudging och spelifiering
n  Så skapar vi struktur och ordning i klassrummet

Varmt välkomna!

KONFERENS 
I STOCKHOLM

Stockholm 9 nov
Essinge Konferenscenter
Segelbåtsvägen 15

RESTIPS!
Tvärbanan stannar strax utanför 
konferensentrén; station Stora Essing-
en. Tvärbanan kan du hoppa på vid 
t-bana Alvik, Liljeholmen, Globen eller 
Gullmarsplan, Pendeltågs-stationen 
Årstaberg eller någon av stationerna 
däremellan.

LUNCH OCH 
KAFFE INGÅR

Ordinarie pris är 2 950 kr exkl moms. 
I priset ingår kaffe och lunch.

Gå fyra så bjuder vi rektor!
Den här konferensen vänder sig till 
hela arbetslaget. Vårt erbjudande 
”4+” betyder att när ni anmäler 
minst fyra betalande deltagare så 
bjuder vi rektor.

TA EN TITT PÅ 
HÖSTENS KURSPROGRAM

n Arbetslagsledarutbildning
n Arbetslagsledarutbildning steg 2
n Den formativa verktygslådan
n Fortbildning för elevassistenter
n Framgångsrik läs- och skrivinlärning
n Hjärnsmart undervisning
n Mindset och lusten att lära
n Mindset, grit och jävlar anamma
n Planering och undervisning med effekt
n Systematiskt kvalitetsarbete
n Sätt rätt betyg

GRUNDSKOLA

”Visa att du tror på dina elever”
Mindset, grit och motivation är tre ord i 
tiden. Men hur kommer det sig att dessa 
begrepp är så intressanta just nu? 

Alva Appelgren är doktor i kognitiv neurovetenskap och 
har under flera år forskat på varför vi blir motiverade. 

– Jag tror alltid människor är intresserade av att veta vad  
 som motiverar oss. Att det är en trend just skulle kunna  
 ha att göra med sociala medier och digitaliseringen   
 vi befinner oss i. Fler och fler hör om hur sociala  
 medier ger dopaminbelöningar och då vill man veta  
 hur det går att använda i en inlärningssituation.

Alvas studier utgår främst från skolans värld och att det 
blev så var ett ganska enkelt val.

– Jag vill att min forskning ska användas av människor,   
 därför började jag titta just på elever. När det handlar   
 om forskning kring inlärning så tycker jag det är  
 väldigt viktigt att få in det i lärarutbildningen. Därför   
 har jag inriktat mig på att få min forskning applicerbar  
 i skolan, för där tror jag det kan göra mest nytta.

I hennes nyutkomna bok Motiverad: feedback, mindset 
och viljan att utvecklas diskuterar Alva bland annat vad 
man som lärare kan göra för att få elever att kämpa vidare 
och utvecklas. Hon har inga färdiga recept, men avslöjar 
ändå sitt bästa tips.

– Visa att du tror på den här eleven. Att den har vad   
 som krävs för att fortsätta kämpa. Och påminn   
 om att det krävs ansträngning när man lär sig   
 någonting. 

MOTIVATIONSFORSKARENS TIPS:

Alva Appelgren, doktor i 
kognitiv neurovetenskap



Lärarfortbildning AB
Box 120 60  •  102 22 Stockholm
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Missa inte höstens mest 
spännande KONFERENSNYHET

Tveka inte att höra av dig till mig 
om du har några frågor!

Monica Franc
monica.franc@lararfortbildning.se

08 - 737 68 15

BOKA
NU

Läs mer och anmäl 
dig på lararfort

bildning.se

n   Våra konferenser brukar bli fullbokade  
 så se till att anmäla dig redan idag!

n   Erbjudande: 4+
 Gå fyra så bjuder vi rektor.


