Motivera mera! – Möjligheternas pedagogik och Skolans
värdegrund - hur kan den praktiseras?
Vi på Jämställt har under tre år utbildat yrkeslärare runt om i Sverige. Vi har haft väldigt
uppskattade utbildningsdagar med pedagogik i fokus utifrån två teman; hur vi kan motivera
eleverna och hur vi kan praktisera skolans värdegrund. Utbildningen passar både för yrkeslärare
som inte har lärarexamen - och är då ett utmärkt sätt att stärka lärarnas pedagogiska kompetens
– och som för en fördjupning för utbildade yrkeslärare.
Syftet med utbildningen är:
• Att ge deltagarna kunskap om vad skolans värdegrund innebär
• Att visa på hur lärare kan använda sig av skolans värdegrund i det dagliga arbetet
• Att ge kunskap om hur lärarna kan använda värdegrunden som bas i arbetet med
likabehandling och diskriminering
• Att ge verktyg för att motverka kränkningar och trakasserier
• Att visa på hur vi som lärare kan öka motivationen hos våra elever.
• Att förstå hur läraren kan kommunicera, organisera och planera för större elevinflytande
och ökad motivation i lärandet.
• Att fördjupa kunskapen om skapandet av motiverande uppgifter och fungerande
instruktioner för lärande.
• Att ge inspiration om de möjligheter som finns och en medvetenhet om de fallgropar som
finns i arbetet med elevers motivation och skolans värdegrund.
Upplägg för utbildningen:
Utbildningen utgår från läroplanen, skollagen och de styrdokument som finns och visar de hur
det går att förverkliga dessa.
Vi kommer att varva teori kring begreppen inom värdegrundsarbetet med övningar och
diskussioner. Deltagarnas egna tankar och funderingar kring demokrati, jämställdhet,
delaktighet, normer etc. är väldigt viktiga och kommer att få ta stort utrymme under
utbildningsdagen. Utbildningsdagen ska ge deltagarna inspiration och lust att själva arbeta med
värdegrunden för att i sin tur kunna engagera eleverna. Det kommer bli tydligt att ett
värdegrundsarbete krävs för att lyckas motivera elever och ha en väl fungerande verksamhet.
Delen om motivation börjar med en introduktion och teoretisk genomgång – för att ha en
gemensam grund att stå på. Teori blandas med metodik, praktik och tydliga exempel från
skolvärlden. Deltagarna får se och pröva på olika övningar och metoder före att skapa
motivation. Fem motivationskategorier presenteras och metoder/övningar till dessa visas.
Deltagarna kommer tillsammans få tillfällen att reflektera över den egna verksamheten och vad
som kan utvecklas där.
Vi rekommenderar att ordna minst en heldag eller två halvdagar för att det ska ge bra resultat.

Jämställt har inspirerande och omtyckta utbildningar om jämställdhet och normkritik.

På hemsidan www.jamstallt.se hittar du gratis arbetsmaterial.
Kontakta oss på: info@jamstallt.se eller ring 073 685 44 54.

Vi på Jämställt har utbildat lärare och personal sedan 2004 och har stor erfarenhet av olika
verksamheter. Vi har arbetat med enskilda skolor, hela kommuner, koncerner/skolföretag,
Skolverket, Högskoleverket och exempelvis utbildat alla Praktiska gymnasiets yrkeslärare. Vi har
dessutom skrivit boken Motivera Mera!, En jämställd skola och förskola, 100 möjligheter istället
för två, gjort filmerna För en jämställd skola och stödmaterialet Jämställdhet i undervisningen åt
Skolverket.
Föreläsare

Maria Hulth är genusvetare och etnolog. Hon har en bred kompetens inom likabehandlingsområdet och
är en inspirerande föreläsare. Tidigare har Maria arbetet som jämställdhetsexpert på Lärarhögskolan i
Stockholm, arbetat med yrkeslärarprogrammet på Stockholms universitet och haft utbildningar av
politiker, tjänstemän, pedagoger och ungdomar. Hon har skrivit rapporten Det osynliga
regnbågsbarnet och stödmaterialet Jämställdhet i undervisningen för Skolverket.
David W Flato – Lärare, författare och Jämställdhetskonsult
David W Flato är en omtyckt föreläsare, författare, jämställdhetskonsult och gymnasielärare. Han har stor
erfarenhet av att arbeta med utbildning av lärare och utvecklingsfrågor i skolor. Han arbetar heltid som
föreläsare, utbildare och handledare av personal. David har även arbetat med utbildning av politiker,
tjänstemän, pedagoger och ungdomar. Han har bland annat skrivit metodboken Motivera Mera!
Möjligheternas pedagogik (2010, Gleerups förlag) och har uppskattade utbildningar i temat motivation.

Vi har fler populära utbildningar speciellt framtagna för skolor, läs mer om dem på vår hemsida:
www.jamstallt.se

Kontakta oss för att prata vidare om utbildningen, upplägg, datum och pris.
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