
 
 

MOTIVATIONSLYFTETS METOD- OCH HANDLEDARUTBILDNING  

Göteborg, höstterminen 2021  

Kursinnehåll: På kursen kommer vi att jobba med Motivationslyftets koncept, metod och material så att 

du blir väl insatt i detta. Vidare kommer vi diskutera aktuell forskning om hjärnans förutsättningar för 
inlärning, samt användandet av estetiska lärprocesser för att förankra kunskaper. Vi ser hur metoden är 
förenad med skolans uppdrag enligt läroplanen, och hur du kopplar det till din profession inom skolan. Du 
kommer även att få verktyg för hur du, som handledare inom Motivationslyftet, kan implementera arbetet på 
din skola.  

Utbildningen riktar sig till personal på skolor som skrivit en överenskommelse med Motivationslyftet by 
Star for Life och till någon del startat arbetet med Motivationslyftet.  

Tid: Utbildningen är utspridd över 3+1 heldagar:  

1. Onsdagen den  15 september  kl. 10:00-16:00 

2. Onsdagen den  13 oktober kl. 10:00-16:00 

3. Onsdagen den  24 november kl. 10:00-16:00  

4. Tillfälle 4 genomförs när arbetet med eleverna har varit igång i minst en termin.  

 

Plats: Vi håller till i Sigmas lokaler på Lindholmspiren 9, Göteborg. Man kan ta spårvagn dit från 

Centralen, alternativt färja från Stenpiren eller buss till Lindholmspiren. Om vi inte kan mötas fysiskt, pga 

fortsatta restriktioner, kommer kursen att genomföras digitalt via Zoom. Datumen är då desamma.  

Övrig information: 
⮚ I kursen ingår självstudier mellan kurstillfällena i form av att du läser lärarhandledningen och 

gör uppgifter i elevboken så att du blir väl insatt i materialet.  

⮚ Kostnad för kursen är 5200 kr/deltagare, inklusive material. 

⮚ Fika bjuds ni på under förmiddagen och lunch finns att köpa i närheten.   

Inställd kurs: Om vi behöver ställa in kursen erbjuds du ett annat kurstillfälle.  

Frågor och anmälan: Kontakta Hanna Silvner (hanna@motivationslyftet.se, mobil: 0707-800803) 

för anmälan samt vid frågor om kursen.  

Sista anmälningsdag: 25 augusti 2021. Antalet kursdeltagare är dock begränsat, först till kvarn gäller.  

Välkommen med din anmälan!  
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