
 
 
 
 
 

 
Relationskompetens - en kollegial resa 
 
 
Syfte:  
Lärares relationskompetens är av avgörande betydelse för att främja elevers lärande och 
utveckling. Goda och bärande relationer till elever och vårdnadshavare ökar kvaliteten och 
måluppfyllelsen i verksamheten. Goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor är 
dessutom värdefulla i sig.  
 
Vi kommer att arbete med relationskompetens under ett antal kollegiala träffar i höst. Vi 
kommer tillsammans att ta del av forskning i ämnet samt förhoppningsvis utveckla vår 
relationskompetens. Den är nämligen utvecklingsbar.  
 
Vi kommer i kollegiet tillsammans att arbeta med frågeställningarna: Vad är 
relationskompetens? och Hur kan den utvecklas? Vi kommer förhoppningsvis alla att få nya 
verktyg och ideér så att vi ytterligare kan utveckla vår relationskompetens. 
 
Tillfälle 1 - Läraren, eleven och Sokrates 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6_k7r6vhn7E 
 
Reflektioner:  

- Vad känner du igen från ditt eget lärarliv?  (Dela med dig av exempel)  
- Hur skulle du idag agera om du hamnade i en situation som läraren i 

filmen?(strategier) 
- Kan vi skapa en gemensam verktygslåda för att hantera dysfunktionella 

undervisningssituationer? 
 
 
Tillfälle 2 - Relationsbyggen 
 
https://urskola.se/Produkter/196530-Larlabbet-student-Relationsbyggen 
 
Reflektioner:  

- Hur tänker du kring balansen mellan att vara professionell och personlig? 
- Hur går du tillväga för att lära känna dina elever? 
- Vilka personliga styrkor använder du dig av i relationsbyggandet till dina elever? 
- Hur bygger vi relationer med elever som har svårt att kommunicera? 
- Kan vi skapa en gemensam verktygslåda för relationsbyggande? 
- Hur bygger vi relationer med elever som har svårt att kommunicera? 

https://www.youtube.com/watch?v=6_k7r6vhn7E
https://urskola.se/Produkter/196530-Larlabbet-student-Relationsbyggen


Tillfälle 3 - Läraren och relationer 
 
https://urskola.se/Produkter/192845-UR-Samtiden-Skolforum-2015-Lararen-och-relationer  
 
Reflektioner:  

- Alla beslut vi fattar under en dag: Har vi tips på vad man kan göra när man har fattat 
fel beslut i klassrummet? 

- Elever efterfrågar rättvisa. Är du medvetet rättvis? Lyckas du? 
- Hur ger vi elever lagom mycket ansvar och hur vet vi vad som är lagom? 

 
 
Tillfälle 4 - Relationer och skolfrånvaro 
 
https://urskola.se/Produkter/201264-Larlabbet-Pa-vag-bort 
 
Reflektioner:  

- I filmen pratas det om ”skolkärlek”, som dessutom är professionell. Vad tänker ni om 
detta? 

- ”Studiegården”, som finns på denna skola påminner om våra Pluslektioner. Skulle vi 
kunna utveckla dessa, så att fler elever gynnas? 

- Har vi goda exempel på hur ni genom gott samarbete med föräldrar minskat 
frånvaron för elever?  

- Hur kan vi stötta varandra som kollegor för att bygga relationer till elever? Hur gör vi 
alla medvetna och hur hjälper vi varandra vidare? 

 
 

https://urskola.se/Produkter/192845-UR-Samtiden-Skolforum-2015-Lararen-och-relationer
https://urskola.se/Produkter/201264-Larlabbet-Pa-vag-bort

