
LÄS MER 

Utveckling 

via motivation

Låt stå!

Jag erbjuder följande: 

Coaching & föreläsningar 

Strategi för “hemmasittare“

HemmasittareCoaching 
Hur får vi tilllbaka elever 
som inte kommer till 
skolan? Lyhördhet, äkta 
intresse och respekt för 
varje individ är några av 
nyckelorden.     

Hur hittar och behåller vi 
elevernas motivation och 
intresse för lärande?  
Coaching kan vara ett 
sätt till förändring och 
utveckling på din skola.

Att utveckla och förbättra skolan är ett alltid 
lika aktuellt tema. Samhället förändras och den 
tekniska utvecklingen går framåt med storm-
steg, men hur är det med skolan? 

En flicka i en årskurs 1 frågade nyligen, när 
läraren berättade om Astrid Lindgrens barn-
dom: ”Varför ser vårt klassrum ut precis som 
det gjorde när Astrid var liten?” Detta fick mig 
att börja fundera. Har vi en lärmiljö som stöttar 
våra styrdokument? Har vi en likvärdig under-
visning? Vad menar vi med inkludering? Är det 
så här eleven vill ha det? Alla dessa frågor tog 
jag med mig när jag startade upp min firma 
sommaren 2013.

Skolutveckling inifrån, att utgå från den  
enskilda skolans önskemål och förutsättningar, 
är kanske det viktigaste av allt. Vi börjar där ni 
är och utvecklar mot de mål ni har i sikte! 

Skolan inifrån 



Hur får vi tillbaka elever med stor frånvaro? Hur 
kan vi bättre uppfatta signaler från ungdomar som 
har det jobbigt? Kan vi genom coachande samtal 
och lite extra hjälp precis när den behövs undvika 
långa perioder av skolk? Är frånvaroöversikt en 
nyckel? Svaret på alla dessa frågor är enligt min 
uppfattning ett JA!

Att i allt större utsträckning utgå från elevernas  
intressen och att bättre anpassa undervisningen till 
elever med olika inlärningssätt är en av våra stora 
framtida utmaningar i skolan. Lika viktigt är att 
ha ett bra frånvaroprogram som överskådligt och 
tydligt visat tendenser och mönster. Då kan från-
varon snabbt uppmärksammas och åtgärdas.

Jag ser dessa elever som zappar skolan som våra 
allra bästa skolutvecklare. De kräver att vi förnyar 
innehåll och metoder, där traditionell undervisning 
inte längre biter!

Hemmasittare

Coaching i skolan är att hjälpa personer förändras 
på det sätt de vill och att hjälpa dem gå i den rikt-
ning de önskar.

Jag ser coaching som ett förhållningssätt som är 
ovärderligt i skolans värld, ett förhållningssätt som 
ökar självkänslan, gör skolarbetet roligare och som i 
slutändan ger ett bättre resultat. När eleverna hittar 
motivation och ser arbetet i skolan som menings-
fullt blir resultaten oftast mycket bättre.

Alltfler elever hamnar av olika anledningar utanför 
skolan, halkar av banan. Rätt bemötande kan göra 
den stora skillnaden för att få eleverna tillbaks på 
banan igen. Coaching hjälper alla att nå ett steg längre 
och att bli mer medveten om sin egen potential.

Boka gärna en föreläsning, workshop eller 
dialog kring temat “Coaching i skolan – en väg till 
förändring och utveckling!”

Utbildningar i coachande förhållningssätt 
Jag erbjuder utbildningar, seminarier, och work-
shops med fokus på ett coachande förhållningssätt. 
Genom att använda coaching i ditt ledarskap 
upptäcker du resurser och kompetenser som är en 
viktig nyckel till skolutveckling. 

Kursen ger konkreta verktyg och modeller som 
gynnar läroprocessen och som är ett stöd i den 
formativa bedömningen, verktyg och modeller som 
gör det lättare att uppnå mål, individuella såväl som 
mål för hela verksamheten. 

Tema för fortbildningen kan vara:
• Lärarrollens utmaning, från lärare till coach.
• Coaching i praktiken, det coachande samtalet –  
 GROW-modellen.
• Coaching i skolan – när, var hur? Övning i   
 coachande samtal.

I drygt 30 år har jag arbetat som rektor, 
lärare i moderna språk och som central 
skolutvecklare i Mölndals stad. Jag är  
certifierad ledar- och businesscoach 
(ABLC) med god erfarenhet av coaching 
inom skolan.

Min vision är en skola där eleverna trivs 
och där det lustfyllda lärandet står i fokus.

Om Titti Ljungdahl 

Coachande ledarskap  

Konsult inom pedagogisk verksamhet

Mobil: 0707-19 64 80
E-post: info@tittiljungdahl.se
Hemsida: tittiljungdahl.se

– med fokus på skolutveckling inifrån – med eleverna som utgångspunkt


