
  

   

KURSPLAN  

Hur kan vi hjälpa hemmasittare? 

4 veckors digital kurs 

Kursen utgår från min bok ”En skola att längta till – elever med omfattande 

frånvaro” (Studentlitteratur). Den beskriver två framgångsrika projekt som 

genomförts på en årskurs 4–9 skola i Mölndal med målen att minska 

frånvaron och att få tillbaka hemmasittare i lärande igen. 

 

Innehåll:  

1. Hur kan vi jobba med frånvaron? 

2. Exempel på frågeformulär 

3. Coaching som verktyg 

4. Exempel på kreativa arbetssätt 

5. Hur kan vi skapa en bra lärmiljö? 

6. Olika exempel på anpassningar 

 

Upplägg: 

• Tre inspelade föreläsningar á 30 minuter. Diskussionsfrågor medföljer varje 

föreläsning.  

• Fyra möten i det digitala mötesrummet Zoom á 60 minuter. Diskussion om 

hur tankar och idéer kan appliceras på den egna enheten. 

• En sluten Facebookgrupp där vi kan ha diskussioner och utbyta erfarenheter. 

• Boken ”En skola att längta till” samt övrigt kursmaterial ingår i priset. 

 

Pris:  1000 kr exkl. moms, 1250 kr inkl. moms 

Startdatum:         18 mars 

Tid:                 Kl. 18:00-19:00 



  

   

Mer information och anmälan på: www.tittiljungdahl.se 

 

Titti Ljungdahl är konsult inom pedagogik, språklärare och tidigare rektor på en grundskola i 

Mölndal. 

 

Om boken ”En skola att längta till” 

Antalet elever med problematisk frånvaro, s.k. hemmasittare ökar för varje år. 

Samtidigt upplever alltfler elever en ökande stress i skolan. Något måste 

göras för att vända utvecklingen. 

Boken beskriver två projekt som har genomförts i Mölndal med målet att 

minska frånvaron och att få tillbaka hemmasittare till skolan igen. Några 

förhållningssätt visade sig vara av stor betydelse. En god relation med 

respekt för elevens integritet, förståelse för att alla elever är olika, utnyttjande 

av digitala verktyg och en anpassad lärmiljö utifrån varje elevs behov är 

centrala faktorer i denna bok. 

Jag hoppas att kursen kommer att ge inspiration och idéer till hur vi 

förebygger frånvaro och utanförskap och skapar en skola som passar alla.  

 

 

VARMT VÄLKOMNA! 

 

Titti 

http://www.tittiljungdahl.se/

