Projektbeskrivning Kulturskolan Ht-12
Namn på projektet: Rymden
Bakgrund: Pedagoger i år 2 och år 3 på Ängskolan önskade samarbeta
kring temat Rymden med dans och att det skulle resultera i en
föreställning med dans, sång, musik och teater.
Skola, barn/skolform projektet vänder sig till samt period:
Till år 2-3 på Ängskolan, 74 barn under ht-12.
Projektet är kopplat till följande mål i styrdokumentet Lgr 11
Under skolans uppdrag
"Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet”
"Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och
självförtroende samt vilja att pröva egna idéer och lösa problem." (s 9)

"Elever ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama,

rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara
inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång
omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika
kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som
eleverna ska tillägna sig." (s 10)
Ur kursplanen
Svenska, syfte
"Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom
olika estetiska uttrycksformer." (s 222)

Fysik, syfte
"Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar
kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för
att undersöka omvärlden."
"Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att
samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med
naturvetenskapligt innehåll". (s 127)

Mål med projektet
Gestalta olika saker i rymden och rymdfenomen i dans.
Målet är uppnått
När eleverna gruppvis skapat danser som gestaltar olika saker i rymden
och rymdfenomen samt tagit del av varandras danser.

Aktiviteter
Arbetat med Skapande dans; utforska, improvisera och skapa danser
utifrån olika saker i rymden och rymdfenomen såsom Big Bang, galaxer,
kometer, planeter, stjärnor samt fantasifulla figurer som Marsianer och
Spökplanetvarelser genom att blanda fakta och fantasi och väcka frågor
om rymden.
Genomfört fyra föreställningar för övriga skolan samt föräldrar och
syskon. Tagit del av fakta om rymden genom film, text, bild och
berättande.

Medverkande pedagoger
AnnaKarin Lagnebäck, Kulturskolan och från Ängskolan ; Catrin Karlsson,
Inga-lill Granberg ,Åsa Ylvin-Larsson, Anne-Lie Kitok, Lena Johansson,

Britta Johansson och Heli Lamppa.

