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Det inträffar gång på gång katastrofer 
och kriser runt om i världen. Ett trau-
ma kan drabba ett helt land men för 
den enskilde människan är traumat 
alltid helt personligt. Många elever 
råkar ut för traumatiska händelser 
någon gång under sin skoltid. I lära-
ryrket ingår det ständiga möten med 
elever i utsatta livssituationer. Hur 
förberedd är jag som lärare för att 
möta elever i trauma? Hur kan jag ta 
vara på möjligheten att vara en viktig 
vuxen?

Frågan är ständigt aktuell. Elever 
kan drabbas av trauman, dvs särskilt 
svåra händelser i livet som inneburit 
livsfara eller allvarlig kränkning av in-
tegriteten, under sin skoltid. Jag har 
genom åren mött elever som drab-
bats av rån, misshandel, övergrepp, 
olyckor, krigshändelser och sjukdom. 
Att som pedagog känna mig trygg 
och stabil i mötet med elever som 
är i trauma eller som varit med om 
något traumatiskt tidigare, är något 
jag tycker är angeläget. Reaktionerna 

på de upplevda händelserna varierar 
från elev till elev och varje enskild 
elev måste därmed ges en indivuellt 
anpassad omsorg. Hur kan jag som 
lärare visa omsorg och engagemang 
då?

På Rädda Barnens centrum för barn 
och ungdomar i utsatta livssituatio-
ner arbetar psykologer och sociono-
mer med stöd och behandling. Några 
av mina kollegor från Klågerupskolan 
och jag hade förmånen att få lyssna 
på föreläsningar i deras regi under 
en heldag. Psykolog Pernilla Rempe 
Sjöstedt och kurator Camilla Küster, 
berättade för oss åhörare om förhåll-
ningssättet traumamedveten om-
sorg. Det är ett förhållningssätt som 
bygger på traumalitteratur kring vad 
barn och ungdomar som upplevt svå-
ra påfrestningar behöver för att få 
ökad psykisk hälsa. Traumamedveten 
omsorg är ett förhållningssätt till unga 
som de personer som finns runt bar-
nen och ungdomarna i vardagen kan 
använda sig av. Under föreläsningar-
na fick vi kunskap om hur utsatthet 

påverkar barn och ungdomar och fö-
reläsarna delade med sig av konkreta 
verktyg för hur t ex lärare kan skapa 
förståelse för vad barn och ungdo-
mars beteende kan stå för. Det jag 
fastnade mest för under föreläsning-
arna var budskapet om att trauma-
medveten omsorg är något alla kan 
ge. Inte bara terapeuter, utan även 
lärare, boendepersonal, socialsekre-
terare, fotbollstränare med flera, kan 
bidra till att elever mår bra. Mer infor-
mation om traumamedveten omsorg 
finns på Rädda Barnens pod Mellan 
stolarna.

Hur kan jag, i min yrkesroll, då göra 
helt konkret? Hur kan jag vara en vik-
tig vuxen? Traumamedveten omsorg 
handlar om trygghet, relationer och 
reglering. Jag försöker i mitt dagliga 
arbete vara uppmärksam på tecken 
på att en elev far illa. Jag försöker tän-
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Jag arbetar med specialundervisning och genom det arbetet kommer jag i 
kontakt med barn och ungdomar med varierande funktionsförmågor. Mitt 
arbete består av undervisning av elever i olika svårigheter i sitt lärande, 
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pedagogiska miljöer och jag samarbetar med andra i  och utanför skolan 
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Jag är mycket intresserad av att arbeta med skolans värdegrund, barns 
rättighet till utbildning och med hur kommunen kan erbjuda en tillgäng-
lig skola för alla elever. Alternativa lärverktyg arbetar jag med och det är 
spännande att följa med i den tekniska utveckling som sker inom området. 
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ka att jag vill veta och att jag vågar se. 
Tecken som elever uppvisar i skolan 
kan vara svåra att tyda. Koncentra-
tionssvårigheter, att ett barn berättar 
att det är svårt att sova, att en ungdom 
inte orkar med något fritidsintresse, 
ilska, rastlöshet och hyperaktivitet 
kan vara signaler till mig som vuxen 
att något har hänt. Traumamedveten 
omsorg är ett förhållningssätt som 
innebär att jag som pedagog bemö-
ter barnet på ett stödjande vis i dess 
vardag. För-
fattaren Petri 
P a r t a n n e n 
menar i sin 
bok Att ut-
veckla elev-
hälsa att det 
på skolor kan uppstå en remisskultur. 
Han menar att jag som lärare i en så-
dan situation skickar elever/ ärenden 
vidare till ”någon annan”. Tanken om 
att andra kan bättre,  t ex skolans 
elevhälsoteam, kurator, BUP, soci-
altjänsten, finns då bland oss lärare 
på en skola. Det önskas resurser, re-
surspersonal, elevassistenter och att 
någon ska ta över. Stödet till elever 
stannar då upp i väntan på åtgärder 
från någon annan instans.  Jag tycker 
att förhållningssättet traumamedve-
ten omsorg är en intressant motvikt 
till de tankegångarna. Ska elever kla-
ra att lyckas med sitt skolarbete krävs 
omsorg i skolan.

Att möta elever i utsatthet i det var-
dagliga arbetet är viktigt och gör 
skillnad. Att möta ungdomar i skol-
vardagen gör jag i mitt arbete genom 
att anstränga mig för att skapa goda 

relationer till elever. Genom att en 
elev får en stabil och positiv relation 
med mig som vuxen kan eleven må 
psykiskt bättre. Jag försöker se till att 
eleven upplever trygghet i skolan. 
Det kan jag göra genom att t ex ge 
förförståelse, skapa tydliga rutiner, 
tala lugnt och skapa en känsla av 
sammanhang. Jag arbetar också med 
reglering/ samreglering. 

På olika sätt kan jag möta och lugna 
barn som är i affekt/ 
upplever starka 
känslor. En elev som 
inte klarar att reg-
lera sig själv kan i 
många fall bli hjälpt 
av att vara i relation 

med mig som vuxen som kan hjälpa 
till att styra situationer på ett positivt 
och lugnt sätt. I stället för att straf-
fa, tillrättavisa elever så försöker jag 
att möta eleven i samtal. I stället för 
att gå på beteendet så går jag på det 
som ligger bakom. Istället för att bli 
arg och upprörd tänker jag efter och 
funderar på hur det kan komma sig 
att eleven gör eller reagerar på ett 
visst vis. 

I skolans läroplan finns en betydelse-
full mening att läsa. Där står att Sko-
lan ska präglas av omsorg om indi-
viden, omtanke och generositet. Att 
vara en viktig vuxen i skolans värld 
är mer angeläget än någonsin tänker 
jag. Jag är en viktig vuxen.

Att diskutera:
• Hur kan jag bemöta barn och ungdomar i varda-

gen, som uppvisar tecken på psykisk ohälsa?
• Vad kan jag göra för att stödja elever genom att 

skapa trygghet och goda relationer utifrån min 
roll?

• Hur vet jag när barnet är i behov av annan pro-
fessionell hjälp?

En tjänst som förstelärare innebär ett stärkt uppdrag 
med ökade krav på att utveckla egen undervisning, att 
följa med i skolforskning, att sprida kunskap och vara 
aktiv i det kollegiala samtalet för att utmana och stödja 
kollegor. I uppdraget ingår att vara en förebild för 
kollegor och att aktivt bidra till att synliggöra och verka 
för undervisning i enlighet med kommunens utveck-
lingsarbete.

Förstelärarens klassrum ska vara öppet för lektions-
besök av förvaltning, rektor, kollegor, föräldrar och 
inbjudna gäster och denne förväntas ha ett öppet och 
kritiskt förhållningssätt till sin praktik. Förstelärare 
förväntas också regelbundet blogga om sin undervis-

ning på ”Förstelärare bloggar”. Bloggandet är en del av 
kommunens kvalitetssäkring och syftar till att synliggöra 
förstelärarens undervisning för kollegor, rektorer men 
även till att synliggöra Svedalas utvecklingsarbetet för 
utomstående.  

Den som är förstelärare i Svedala:
• visar på ett medvetet förhållningssätt till undervisning
• arbetar utifrån det utvecklingsarbete som sker i kom-

munen
• förbättrar resultat genom ett formativt förhållningssätt
• vågar vara och agera som positiv förebild för kollegor
• kan kommunicera och beskriva sitt arbete

 
Försteläraren ska arbeta för att alla elever ska lyckas och 
utifrån en vetenskaplig grund.

FÖRSTELÄRARENS UPPDRAG I  
SVEDALA KOMMUN

”Genom att en elev får en sta-
bil och positiv relation med 
mig som vuxen kan eleven 
må bättre.”


