Varför ska jag lära mig det här?
				

– En kväll om den svårfångade motivationen
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”

Kanske kan nya läromedel som tas fram ta sin utgångspunkt
i den av eleverna efterfrågade variationen och tydligheten i
uppgifternas struktur avseende syfte, meningsfullhet och möjligheten att göra egna personliga val vid utförandet, och därmed
fördjupa och förbättra kvaliteten i elevens kunskapsutveckling?
Jan Blomgren

”
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En av de vanligaste frågorna i klassrummet som lärare får från elever är ”Varför ska jag lära
mig det här?”. Frågan har ännu större aktualitet med den utmaning skolan ställs inför i och
med digitaliseringen av lärmiljön. Sveriges Läromedelsförfattares Förbund hälsar välkommen till en högaktuell kväll där Jan Blomgren ringar in vad som främjar och hämmar elevers
motivation i en digitaliserad miljö. Vilka faktorer har enligt elevernas perspektiv betydelse
för med vilken motivation de tar sig an de situationer och uppdrag som de möter under sin
grundskoleutbildning?
Jan Blomgren doktorerade i november 2016 med sin avhandling Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö vid Göteborgs universitet, utbildningsvetenskapliga
fakulteten, institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Avhandlingen handlar om
elevers lärprocesser, motivation och målsättning med sitt lärande i en miljö med god tillgång
till digitala resurser. Jan har lång erfarenhet som lärare och arbetar idag som utvecklingsledare inom Frida Didaktikcentrum AB:s verksamhet.
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund deltar genom Dan Andersson, ledamot i SLFF:s
styrelse samt universitetsadjunkt i Idrott med inriktning mot hälsa vid Högskolan i Borås.
Dan skriver läromedel i idrott och hälsa samt idrottsmedicin. SLFF:s kontaktperson i Göteborg, Mona Gidhagen och SLFF:s medlemsombud Frida Engman deltar också.
Dag och tid: Onsdag den 29 mars, kl. 18.00–20.00. Matig smörgås serveras från kl. 17.30.
Plats: Göteborg, Lilla Bommens konferenscenter, Lilla Bommen 4a.
Kostnad: Gratis för SLFF:s medlemmar. Övriga betalar 150 kr.
Förtäring: SLFF bjuder på kaffe, te och en matig smörgås.
Anmälan: Senast torsdag den 22 mars till Frida Engman, medlemsombud SLFF,
frida.engman@slff.se eller telefon 08-440 84 80. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.
Resekostnadsbidrag kan utgå för SLFF-medlemmar, som fått inbjudan till detta lokala arrangemang, med 17 kr/mil tur och retur räknat från bostadsorten i Sverige. Belopp under
100 kronor utbetalas inte. Vid samåkning utbetalas endast ett resebidrag.
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