
 

 
 

 

 

 Projektbeskrivning Kulturskolan läsåret 2014-2015  
 

 

Namn på projektet:  

 

Sång och musik på Öhemskolan 

 

 

 

Skola, barn/skolform projektet vänder sig till samt period:  

 

Planering projekt: Vecka 38-40 

Genomförande: Vecka 41, 42, 43, 45 och 46.  

Utvärdering: När projektet är klart 
 

 

 

Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet LGR 11:  

 

• Undervisningen i ämnet musik skall syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör 

det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själv musicera och 

genom att lyssna till musik. 

 

• Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga 

att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.  

 

 Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera 

över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med 

andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att 

eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den 

egna som andras. Ur LGR 11 centrala innehåll i ämnet musik för årskurs 1-3 (LGR 

11, sid.100-101.) 

 

• Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. Hur 

instrumenten låter och ser ut.  

 

• Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland 

nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och 

nordisk barnvisetradition.  
 

 

 



 

 

Mål med projektet:  

 

 Att eleverna i förskoleklassen, åk 1 och åk 2 skall få möjlighet att sjunga till levande musik. 

 Att eleverna i åk 3 skall få prova instrument från blås- och stråkfamiljen.  

 Att alla Öhemskolans elever skall få möta Blå lagets lärare.  

 Att eleverna skall inspireras att välja en ämneskurs på Kulturskolan.  

 Att eleverna skall få en inblick i svensk och nordisk barnvisetradition. 

 

 

 

Målkriterier, målet är uppnått när:  

 

Målet är uppnått när vi träffat Öhemskolans alla barn och genomfört nedanstående aktiviteter.  

 

 

 

Aktiviteter:  

 

Förskoleklassen, åk 1 och åk 2 sjunger blandade sånger ur olika genrer samt äldre och nyare visor. Åk 

3 delas in i mindre grupper och får prova på att spela olika blås- och stråkinstrument (Fiol, Cello, 

Trombon och saxofon). Alla barn kommer att få lyssna på en introduktionskonsert.  

 

 

Medverkande pedagoger på Kulturskolan och i för- grund- och särskolan:  

Redovisning: 

Niklas Haak, Patrik Östholm, Lilian Nyberg, Monika Jonasson, Sven-Erik Omberg och Tommy 

Björklund. 

 

 


