Projektbeskrivning ”Star Wars” på Hedskolan

Namn på projektet:
Star Wars
Bakgrund:
Under läsåret pågår ett projektarbete på Hedskolan som fått namnet Star Wars.
Ett temaarbete där en fritidspedagog, textilslöjdslärare, elever från år F - 3 och
specialpedagog jobbar tillsammans. Under vårterminen har lärare från
Kulturskolan deltagit i projektet.
Med hjälp av musik vill vi i samarbete med skolans specialpedagog jobba för att
stärka språk och tal hos eleverna. Genom att knyta an till ett ämne som
engagerar eleverna blir processen lustfylld och stimulerande.
Skola, barn/skolform projektet vänder sig till samt period:
Hedskolan år F-3
Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet lgr 11:
Musicerande och musikskapande
• Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt
ensemblespel.
• Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
• Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller
bild.
Musikens verktyg
• Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och
komponera musik.
Musikens sammanhang och funktioner
• Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och
slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut.
Mål med projektet:
Att utifrån ett tema som eleverna själva har valt omsätta sina idéer på ett
kreativt sätt.
Att öva samarbete, koncentration och att kunna lyssna på andra.

Att eleverna ska våga dela med sig av sina tankar och idéer. (Kommunicera i tal
och skrift)
Att eleverna får möjlighet att lyssna till levande musik framförd av Kulturskolans
lärare.
Målkriterier, målet är uppnått när:
Eleverna har gemensamt skapat en egen rap och kan framföra den. Eleverna
spelar djembe till framförandet.

Aktiviteter:
Sång, rytmramsor, spel på djembe, skapande av egna texter på ett givet tema
(Star Wars), minnesträning, lyssna på levande musik.
Medverkande pedagoger på Kulturskolan och i för- grund- och särskolan:
Marianne Eriksson och Annica Gåhlin, Kulturskolan, Berit Östman, Hedskolan.

Redovisning:
Redovisning sker kontinuerligt i gruppen.

