
Hur vår relationskompetens 

skapat trygga elever på 

Kästaskolan

Sandra Stålbert & Ingeborg C. Hull



Hur stärka skolans relationskompetens där 

personalen bidrar på ett mer relationellt sätt i 

bemötandet av eleverna? 

Kästaskolan Huddinge kommun 25 jan



Vilka är vi?

• Sandra Stålbert & Ingeborg Cederlöf Hull
• Rektorer i Huddinge
• 2018- 2022 - Kästaskolan , en F-6 skola inklusive Grundsärskola i 

Flemingsberg - Huddinge kommun
• Vänt en skola från kaos till ordning
• Årets chef Huddinge
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Om Kästaskolan

• F-6 kommunal skola 

• F-6 Grundsärskola

• Ca 320 elever + 20 elever i GS

• Särskilt utsatt område

• Skolverket = skola med särskilt 

svåra förutsättningar

• Kunskap, Trygghet & Hälsa
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Då och nu

Kästaskolan 2018
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• Elevflykt
• Personalflykt
• Incidenter
• Elever i korridorer
• Otrygg personalgrupp
• Låga elevresultat
• Brandkårsutryckningar
• Röd medarbetarenkät
• Ensamarbete
• Röd elevenkät

Kästaskolan 2022

• Kö till Förskoleklass
• Spontanansökningar från 

leg. lärare
• Förebyggande arbete & 

anpassningar
• Elever på lektion
• Personalgrupp som börjar 

bli trygg
• Resultaten blir bättre
• Elevhälsa
• Grön medarbetarenkät
• Kollegialt lärande / 

samarbete
• Grön elevenkät



Normer & värden
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Hur gjorde vi?

• Var är vi?

• Vart ska vi? 

• Hur ska vi ta oss dit? 
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Vad har varit viktigt för oss - tips

• Rektorns roll

• Lika för alla - samsyn

• Förhållningssätt för hela skolan

• Att leva som man lär

• Stöd i ledarskapet

• Långsiktighet 

• Systematiska kvalitetsarbetet       
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Att arbeta med ansvar



Kästaskolans EHT-blomma

Kartläggning av elever på individ & gruppnivå.

På alla samtal med vårdnadshavare.

Vid planering för elevens bästa.

Ger en “Frisk” bild av eleven.



Vad är relationskompetens?



Varför är relationer viktigt? 

▪ Bemötande, förhållningssätt och kommunikation är inte 

bara viktigt, det är en av de starkaste kopplingarna till 

lärande

▪ Med bemötande, förhållningssätt och kommunikation 

börjar och slutar allt



Förmåga till relation

▪ En normalbegåvad person kan upprätthålla 100-200 

relationer. (Yuhal Noah Harari 2016, Robin Dunbar).

▪ Efter 150 behöver hjärnan hjälp

▪ Relationer är avgörande för människan när det gäller att 

lyckas i sin samvaro och må bra.

▪ Några elever har svårt med att skapa och vidmakthålla 

relationer. 



Relationskompetens

Utveckla hela eleven 

Lärarens relationskompetens innefattas av främjandet av omsorg, 

förtroende och respekt.

Att se utbildning, undervisning och lärande som relationsprocesser

• didaktisk kompetens

• ledarskapskompetens 

• relationskompetens.

Att skapa relationsbyggande aktiviteter och att vara delaktig i relationen 

med eleven.



Pedagogiskt, relationellt kapital



Relationsvattna

Ge exempel på när du 

relationsvattnar dina elever. 



Pax i skolan-modell för lugn, trygghet, glädje och 
studiero
Kästaskolan
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PAX: En modell för ett förebyggande arbetssätt



Varför PAX?

Forskning och beprövad erfarenhet:
Forskning: Det finns 12 randomiserade kontrollerade studier på PAX eller 
varianter av PAX-spelet. De visar återkommande på positiva effekter för klassen, 
och i synnerhet för elever med NPF. 

Beprövad erfarenhet: I Sverige används PAX i 43 kommuner, i ca 1500 klassrum. 

PAX erbjuder:
• Träning i att förflytta sig
• Uppmärksamma varandras goda beteende
• Träning i fokus och uppmärksamhet
• Träna sig att styra sin kropp: händer, fötter och röst
• Värdegrundsarbete
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Tack för att ni lyssnat!


