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Lokalen är bokad, musiken och texterna 
skrivna, rekvisitan är på gång, alla delta-
gande inbjudna, ljud, ljus och scen börjar 
komma på plats, pressen är inbjuden, vi har 
sjungit, dansat, skrivit, ritat, skapat, frågat, 
undersökt osv… osv…

Mitt i allt detta går man runt med en evig 
känsla av att det är något man glömt – och 
det är det säkert också!

Vårt arbetslag på Baraskolan, Savannen, ska 
för femte gången sätta upp en musikal med 
våra 80 elever från F-klass till år 3. Den här 
gången handlar det om kroppen och vad 
som krävs för att vi ska Må Bra, vilket också 
är namnet på vår musikal. I år har vi tagit 
det hela ett steg längre än tidigare år. Vi 
har använt oss av samhället runt omkring i 
lärprocessen och samarbetat med Vård-
centralen Bokskogen, Spångholmsskolans 
Skolidrottsförening och lokala idrottsfören-
ingar. 

Varför ger vi oss då på detta jätteprojekt? 
Efter förra årets musikal skrev jag om att 
man som pedagog kan känna en viss tve-
kan inför att ägna så mycket tid och ändå 
”bara” hinna med några av kursplanernas 
kunskapskrav. Det är naturligtvis så även i 
år, men våra övergripande mål med vårt 
tema är inte kursplanernas – utan snarare 
läroplanens. När vi startade med musika-
lerna för 5 år sedan hade vi egentligen två 
utgångspunkter:

• Lyft in de praktiskt-estetiska ämnena i un-
dervisningen.

• Lär våra elever att våga

Nu 5 år senare är utgångspunkterna fler:

• Ta in vår omvärld och elevernas vardag i 
skolarbetet.

• Lär våra elever att våga och att vi alla har 
olika kvaliteter och saker vi är bra på.

• Skapa en trygg skola för våra elever där 
alla känner och är trygga med alla andra i 
arbetslaget, vuxna och barn.

• Öva eleverna i att delta i samhällslivet.
• Öva eleverna i lateralt tänkande.
• Ge eleverna en chans att prova på olika 

kulturyttringar såsom musik, dans, dra-
ma, bild osv…

Tittar man på dessa utgångspunkter från ett 
läroplansperspektiv hittar man snart flera 
kopplingar. Det står bl.a…

”En viktig uppgift för skolan är att ge över-
blick och sammanhang. Skolan ska stimu-
lera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 
självförtroende samt vilja till att pröva egna 
idéer och lösa problem. Eleverna ska få möj-
lighet att ta initiativ och ansvar samt utveck-
la sin förmåga att arbeta såväl självständigt 
som tillsammans med andra. Skolan ska 
därige nom bidra till att eleverna utvecklar 
ett förhållningssätt som främjar entrepre-
nörskap.”
Det står också…

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev 

finna sin unika egenart och därigenom kun-
na delta i samhällslivet genom att ge sitt bäs-
ta i ansvarig frihet.”

För mig är båda dessa citat knutna till det en-
treprenöriella lärandet. Vi har också använt 
oss av detta när vi planerat. Jag läste ”Entre-
prenöriellt Lärande” på Malmö Högskola för 
ca 1 år sedan och då gjorde jag en checklista 
för när man vill planera entreprenöriellt.

• Vilka strukturella förutsättningar behöver 
uppfyllas och övas?

• Vilka former för samverkan ska arbetsom-
rådet innehålla och vilka kontakter behö-
ver tas. Vilka färdigheter för samverkan 
ska övas eller förberedas?

• Vilka strategier för att väcka elevernas mo-
tivation ska användas?

• Hur ska vi formulera uppgiften/uppgifter-
na för att få till stånd ett lateralt tänkande 
och vilka kulturformer kan vi använda för 
att gynna kreativiteten hos våra elever?

• Vad är det som ska bedömas? När och hur 
ska denna bedömning ske?

• Hur ska vi finna det vardagsnära i plane-
ringen för att våra elever ska förstå varför 
vi arbetar med detta?

Denna använde jag/vi oss av när vi planera-
de inför vårt arbete med musikalen och steg 
för steg kom vi fram till vår plan. Om några 
veckor får vi också utvärdera och se vad vi 
kan förbättra, men lite kortfattat har vårt ar-
bete sett ut ungefär såhär.

Vilka strukturella förutsättningar behöver 
uppfyllas och övas?

Vi lade en planering för innehållet utifrån 
kunskapskraven och höll ålderblandade pass 
utifrån ämnesområdena motion, kost, hy-
gien och sömn. Samtidigt arbetade vi med 
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Vid sidan av läraryrket är mitt stora intresse i livet musik. Detta 
kulturintresse följer med mig in i skolan och de värden som kulturen 
i samhället står för vill jag gärna införliva i min undervisning. Glädje, 
kreativitet och inte minst inre disciplin och motivation för att nå re-
sultat är det jag försöker föra vidare till mina elever. Ur detta har ett 
intresse för det entreprenöriella lärandet vuxit fram och att utveckla 
detta arbetssätt för yngre elever är något jag strävar efter.

BFL ser jag också som väldigt viktigt och användbart för att hjälpa 
eleverna att lyckas i skolan, och för mig har matriser och arbetet 
med dessa visat sig vara ett mycket användbart redskap. 

Richard Linde, förstelärare på Baraskolan 
Jag har en Sv/SO 1-7 utbildning i grun-
den, men har på senare år utökat min 
kompetens med Ma, NO och Musik.



morgonsamlingar där vi övade rytmik, sång 
och liknande för att bygga upp de förkun-
skaper eleverna behövde för att kunna 
framträda. Vi byggde också trygga grupper 
som vågar genom att bl.a. arbeta ålders-
blandat.
Vilka former för samverkan ska arbetsom-
rådet innehålla och vilka kontakter behöver 
tas. Vilka färdigheter för samverkan ska 
övas eller förberedas?

Vi lät våra treor ta kontakt med vårdcen-
tralen för ett samarbete med dem. Detta 
resulterade bl.a. i en frågestund för alla 

våra elever med personal från vårdcentra-
len. Vi kontaktade också olika idrottsfören-
ingar och fick hjälp av dessa att hålla olika 
pass där våra elever kunde prova på olika 
sporter. Inför vårt öppna hus har vi bjudit 
föreningar, matsalen, kyrkan, vårdcentralen 
etc… Allt för att ge våra elever och andra 
i Bara en chans att se vad som bjuds i vår 
kommun.

Vilka strategier för att väcka elevernas mo-
tivation ska användas?

Vi har låtit våra elevers vardag speglas i 
det vi arbetat med; deras kroppar, deras 
idrottsföreningar, deras omgivning. Vi har 
också använt oss av kreativa lärsituationer; 
sång, dans, skapande. Mer om detta finns 
att läsa i P. Gärdenfors ”Lusten att förstå” 
där han bl.a. skriver att …”Om lärandemo-
ment kan omvandlas till en lek på elevernas 
nivå, blir de naturligt motiverade”. I arbe-
tet med själva musikalen placerar vi också 
eleven i uppgiften så hen kan använda sin 
fantasi för att lära.

Hur ska vi formulera uppgiften/uppgifterna 
för att få till stånd ett lateralt tänkande och 
vilka kulturformer kan vi använda för att 
gynna kreativiteten hos våra elever?

Kulturformerna säger sig själva, men när 
det gäller det laterala tänkandet känner 
jag att vi kunde gjort mer. Eleverna har 
förvisso varit med och skapat både texter 
och rekvisita, men i många fall har vi vuxna 
gjort uppgifter med ett tydligt svar. Vid fär-
re tillfällen har eleverna utmanats till late-
ralt eller divergent tänkande. Detta har i så 
fall skett vid skapandet av rekvisita. Hur ser 
man t.ex. ut som en bakterie? 
Vad är det som ska bedömas? När och hur 
ska denna bedömning ske?

I ett arbete som detta produceras texter, 
bilder och rekvisita. Därför måste bedöm-
ningen ske under arbetets gång. Vi har 
gjort matriser som vi har använt som un-
derlag och dessa kommer vi även att ut-
värdera med våra elever när musikalen är 
gjord. De får också skriva texter om arbets-
området och upplevelsen och dessa får vi 
vuxna sen titta igenom för att se hur och 
om vi går vidare.

Hur ska vi finna det vardagsnära i plane-
ringen för att våra elever ska förstå varför 
vi arbetar med detta?

I hela vår planering har vi utgått från elev-
ernas vardag och omgivning. Vi uppträder 
om baciller, fredagsgodis, våra hjärtan och 
trötta barn i behov av sömn. Det är vår tro 
att om det vi gör är tydligt knutet till våra 
elevers vardag, som detta arbetsområde 
varit, så blir det också tydligt för barnen 
varför vi arbetar med detta. 

När det gäller det entreprenöriella har vi 
valt ett socialt entreprenörskap som ut-
gångspunkt. Vi har velat visa att man kan 
göra något för sin omgivning – bara man 
vill!

Att diskutera:
• Vilka förmågor skulle ni anse att en framgångrik entrepre-

nör besitter?
• Vilka av dessa förmågor kan man hitta i kursplanernas 

syftestexter?
• På vilket sätt stämmer ett socialt entreprenörskap in på de 

avsnitt i läroplanen som handlar om demokrati och värde-
grund?

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


