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Certifieringsunderlag  
Elinsborgsskolan läsåret 2020–2021 

Libravoice är namnet på ett projekt på KMH med följande 
övergripande syfte: 
Syftet med Libravoice är att motverka segregation inom 
kultursektorn samt främja breddad rekrytering till KMH och även 
bidra till att utveckla skolans musikundervisning.                                                
Projektet riktas till segregerade skolområden, där få elever tar del av 
utbud. 
För att kunna delta i projektet ska följande kriterier vara uppfyllda 
 
• Man ska visa ett aktivt intresse i skolan av att vilja delta 
• Medverkan i projektet ska vara förankrat i personalgruppen 
• Det ska finnas en legitimerad musiklärare på skolan 
• Skolan ska avsätta tid för arbete med konstnärliga processer 
• Rektor, musiklärare och pedagogisk personal ska delta i utbildning/ 

fortbildning 
• Skolan ska uppvisa/ arbeta fram en kulturplan 

Elinsborgsskolan i Tensta, Stockholm, anmälde intresse av att vara 
med, uppfyllde kriterierna ovan och ett utvecklingsarbete inom 
ramen för Libravoice startade, under ledning av KMH utsedda 
projektledare. 
 
Elinsborgsskolan, en beskrivning 
1970 stod Elinsborgsskolan klar i Tensta, en förort till Stockholm. 
Hit kommer 325 elever varje dag för att ta till sig ny kunskap. 
Eleverna kommer från hela världen och de talar minst 35 olika 
språk och dialekter. Språk- och kunskapsutvecklande arbete bedrivs 
på hög nivå och vi har höga förväntningar på varandra. Språket är 
en förutsättning för att klara skolan, och hos oss stärker vi språket 
genom olika kreativa inslag. Musikprofil i åk 4-6 är en satsning som 
ger eleverna både språk, dans och musik. Andra inslag vi har är 
lässatsningar i de olika årskurserna samt skolans gemensamma 
läsprojekt som genomförs under några veckor varje vår.  
Skolan har alltid stått för lärande och utveckling, där kreativa inslag 
har varit en motor. Elinsborgsskolan har alltid haft ett gott rykte i 
stadsdelen och i staden. 
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Följande är ett underlag för certifiering som lämnas till KMH. För 
att skolan ska kunna erhålla ett certifikat utifrån de krav som är 
formulerade ska skolan ha uppfyllt de villkor som nedan är 
specificerade. 
 
För att bli certifierad krävs  

• En dokumenterad mycket god musikundervisning 

Förskoleklassen 
Tidigare hade förskoleklasserna ingen schemalagd 
musikundervisning. I och med höstterminen 2020 startade en riktad 
musikundervisning med utbildade musiklärare för de yngsta 
eleverna på skolan. 
 
Lågstadiet 
Även årskurs 1 och 2 har under läsåret förstärkt undervisningen i 
musik med utbildade musiklärare. 
Eleverna har arbetet språkinriktat, gjort motoriska övningar och 
tränat simultankapacitet. De har jobbat med dynamik, rytmer och 
rörelser och naturligtvis med sång i olika former. Lärarna har 
introducerat olika instrumentgrupper. 
 
Årskurs 1 har även valt att prioritera dans som konstnärligt 
uttryck och kommunikation med en obligatorisk 
undervisningslektion i veckan. Undervisningen syftar till att ge 
eleverna möjlighet att hitta icke-verbala och konstnärliga 
uttrycksformer där dansen är språket. Finansieras genom Dans i 
skolan och Skapande skola.   
 
Årskurs 2 arbetade under hösten med Tvåornas kör, ett 
samarbetsprojekt med Kulturskolan, där elever tränade in sånger 
tillsammans med lärare från Kulturskolan och klasslärare. Under 
mer normala förhållanden – utan samhällets restriktioner - skulle 
sångerna ha framförts i en konsertsal (Musikaliska) tillsammans 
med elever från andra skolor. Nu blev det konsert på skolan där 
sångerna framfördes med ackompanjemang och filmades för att 
kunna visas för hela skolan. 
 
Årskurs 3 ansvarade för ett program på FN-dagen som spelades in. 
Mellanstadiet 
Elinsborgsskolan startade en musikprofil läsåret 2003–2004, då 
med inriktning mot årskurs 6 och instrumentalundervisning. Några 
år senare utökades årskurserna och nu omfattar verksamheten hela 
mellanstadiet. Beroende på resurstillgången har antalet lärare 
varierat. Syftet med Musikprofilen är att med hög ambitionsnivå 
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kunna följa läroplanens mål, framför allt vad gäller 
klassmusicerande och instrumentalspel.  För närvarande arbetar två 
lärare med den profilerade verksamheten som under normala 
omständigheter (utan samhällets restriktioner) innebär konserter och 
andra uppträdanden och samarbeten utanför skolans gränser.                                                                                                 
Inom ramen för Musikprofilen får eleverna möjlighet att utveckla 
sina kunskaper inom instrumentalspel, sång, dans och enklare 
komposition, för att under vårterminen kunna framträda inför publik 
och framföra sin egen eller andras musik för skolans elever, 
personal och föräldrar. Satsningen gör att 2 till 3 lärare/fritidsledare, 
med musik som sitt stora intresse, tillsammans ansvarar för 
musikundervisningen i dessa klasser. 
 
Eleverna erbjudas möjlighet att arbeta med modern 
inspelningsutrustning och multimedieprogram för att kunna 
presentera och dokumentera sina arbeten. Syftet är att få eleverna 
att bli medvetna om att de, med dagens digitala teknologi, har 
möjlighet att med enkla medel skapa egen musik och egna 
musikvideoproduktioner. Lärarna i musik vill också att eleverna ska 
förstå lite om vad som ligger bakom den musik de lyssnar på och de 
musikvideor de tar del av. 
 
Årskurs 4 tränar på mer grundläggande färdigheter inom 
musikämnet såsom sång, rytmik och enklare notläsning. Eleverna 
har också haft dans på schemat med utbildade danslärare. Under 
hösten var temat Rytmer. På musiklektionerna spelade eleverna 
rytmer och på dansen använde eleverna kroppen för att uttrycka 
rytmer.  I slutet av terminen visade båda grupperna upp sina 
koreografier för sina klasskamrater. Under våren fick eleverna 
dansa Flamenco. 
 
I årskurs 5 får eleverna under höstterminen lära sig grunderna i 
keyboard, gitarr, trumset och dans. Under vårterminen bildas 
ensembler och eleverna får välja vilket instrument de vill fördjupa 
sig i. Ensemblespelet fortsätter i åk 6 
 
 Årskurs 6 Under vårterminen får eleverna i åk 6 välja 
utvecklingsområde. Det kan vara att lära sig att skapa en egen 
komposition med hjälp av digitala verktyg, spela i ensemble eller 
fortsätta att utveckla sitt instrumentalspel eller att fortsätta med dans 
och rörelse och kanske göra en egen koreografi. Redovisningen sker 
sedan på Musikprofilens konsert i slutet av terminen. 
 

• En upprättad kulturplan 

Elinsborgsskolan hade redan en kulturplan då projektet Libravoice 
startade. Denna aktualiserades och justerades. Ett syfte med att 
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upprätta en kulturplan är att den ska vara vägledande för skolans 
prioriteringar vad gäller elevernas  möjligheter att dels få möta  
kultur  med professionella aktörer som finns i samhället, dels själva 
få vara skapande i kreativa processer. En kulturplan ska vara 
bindande och garantera eleverna  kulturupplevelser av hög klass 
under skoltiden. Om planen ska kunna  bli ett levande och viktigt 
dokument, som dessutom ska vara hållbart över tid, ska personal 
och elever på skolan vara involverade, både i framtagandet av 
planen och vid prioriteringar. Kulturansvariga på skolan har ett 
särskilt ansvar för att verka för att planen efterlevs. Rektor är 
ansvarig för att medel avsätts för planen ska kunna realiseras. 
Elinsborgsskolans nya kulturplan har processats på skolan och 
beslut om Kulturplanen 2021-2022 tas i slutet på maj 2021. 
 

• Musikaliska möten med institutioner utanför skolan 

Ett led i Libravoices arbete är att bistå med nya kontakter mellan 
verksamheter med samma målsättning och inriktning. I november 
konstituerades Nätverket Libravoice. Inbjudna till detta möte var 
skolledare, musik-och danslärare, musiker och representanter från 
Kulturskolan, Länsmusiken, Svenska Jazz och Dans i skolan. Värd 
för det första nätverksmötet var Elinsborgsskolan. Ett syfte  med 
nätverket är att vidga kontaktytorna och bidra till att skapa nya 
samarbetsmöjligheter. Pandemin har sedan oktober 2020 inte gjort 
det möjligt med fler fysiska möten i nätverket, utan 
kommunikationen har skett via utskick från projektledningen . När 
restriktionerna i samhället släpper kommer nätverket att inbjuda till 
fler möten IRL. Ett mycket uppskattat inslag vid det första mötet 
var uruppförandet av Coronalåten Stick iväg av musikläraren på 
Elinsborgsskolan, Anders Enkvist. Denna låt ligger på Youtube och 
har  i dagsläget mer än 2000 visningar. 
 
Som en effekt av nätverksbygget har Elinsborgsskolan och 
Kulturskolan inlett ett samarbete med Musikprofilen. Under 
vårterminen 2021 har två lärare från Kulturskolan gått in och arbetat 
tillsammans med skolans musiklärare två lektioner i veckan i åk 6, 
samt kunnat erbjuda ”läxhjälp” i det kreativa arbetet med att skriva 
egna låtar på mellanstadiets fritidstidsverksamhet i Club Elin. Detta 
har varit mycket uppskattat och utvecklande för både eleverna och 
pedagogerna på skolan.  Elinsborgsskolan hoppas på fortsatt 
samarbete med Kulturskolan även under kommande läsår. 
 
Elinsborgsskolan har tidigare haft väl utvecklade samarbeten med 
olika institutioner och andra externa partners. 
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Här kan nämnas ett treårigt samarbete med Kungliga Operan, där 
skolans elever tillsammans med operans artister framförde en 
operaföreställning i Tensta. Även ett internationellt digitalt 
samarbetsprojekt (eTwinning), där skolan arbetade tillsammans 
med en skola i Malaga, ägde rum 2006 – 2007. Detta samarbete 
resulterade i eTwinnings Hederspris på 10.000 kr och musikläraren 
från Elinsborg fick resa till Bukarest.                                                                    
 
El Sistema, ett annat känt samverkansprojekt, där eleverna får spela 
stråkinstrument, varade i ca 2,5 år på Elinsborgsskolan och 
upphörde på grund av lokalbrist. 
 
”Framtidskören” var en satsning som till mångt och mycket 
påminner om Tvåornas kör. Skolan deltog under fyra år i det 
projektet (med åk 3), som organiserades av Kulturfyren på 
Skeppsholmen. Idén var att barn från olika delar av Stockholm 
skulle lära känna varandra, sin stad och sjunga ihop. Det hela 
avslutades alltid med en konsert i Eric Ericssonhallen.  
 
Musikaliska möten med barn från andra skolor 
Under innevarande läsår har allt fysiskt samarbete varit omöjligt på 
grund av pandemin  Men skolan har redan planer för ett samarbete 
under nästa läsår, då elever från körutbildningen BUS Academy 
(Kulturfyren) kommer att besöka och samarbeta med 
Elinsborgsskolan och Musikprofilen under vårterminen 2022. 
 

• Ämnesövergripande samarbeten 

Ett övergripande mål i Libravoice är att främja ämnesövergripande 
arbete i skolan. Läsåret 2020-2021 inleddes med att professor 
Cecilia Björklund Dahlgren föreläste för hela personalgruppen om 
kulturens och de praktiskt-estetiska ämnenas betydelse för barn och 
ungas utveckling och specifikt lyfte fram dans som en konstnärlig 
uttrycksform. Skolans medarbetare fick sedan i workshopsform 
själva pröva lika dansaktiviteter. 
Allt arbete som görs på skolan är språkinriktat. Samverkan med 
andra ämnen sker ämnesövergripande. Val av låtar som tas fram är 
väl anpassade för ämnesöverskridande samarbeten. Låtarna i sig blir 
också verktyg i andra ämnen så som svenska och engelska. 
 
Exempel: 
Musikläraren har skrivit en sång ”Nu ska jag läsa” som hela skolan 
fått lära sig att sjunga, dansläraren har gjort koreografi till sången 
och alla klasser har filmats när de dansar i sina klassrum. Skolan har 
fått priset Väck boken när eleverna lyckats läsa över 5000 timmar 
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tillsammans på skolan och alla utnämndes till ”Superläsare”. 
Gymnastiklärarna har satt ihop en ”Bokgympa” som väcker både 
boken och läsaren. 
 

• Musikaliska upplevelser för eleverna i form av konserter 
och/eller dansuppträdanden 

De framträdanden som ägt rum under läsåret har på grund av 
pandemin haft form av digitala ”konserter”: 
FN-dagen: Firades av åk 3 i idrottssalen och sändes i efterhand som 
färdig film och distribuerades till klassrummen via Teams. Årskurs 
6 läste egna dikter som gick ut till hela skolan. 
 
Adventssamling: Sångerna sjöngs in i förväg som stöd och sattes 
ihop till en film. Musiklärare och rektor presenterade sångerna 
(karaoke). Distribuerades via Teams.  
 
Musikprofilens konsert:  Kommer att livesändas i slutet av 
terminen via YouTube med distribuerad länk till personalens Team. 
Tanken är att elevernas framträdanden spelas in och filmas i förväg, 
men att ansvariga pedagoger (inkl. Kulturskolans lärare) presenterar 
låtarna live.  
 
Skolavslutningen: Den blomstertid nu kommer och Idas 
sommarvisa distribueras som karaoke via Teams till personalen, 
som själva väljer när det passar att sjunga dem. 
 

• Musikaliska framträdanden för hela skolan där såväl 
elever som professionella musiker har uppträtt 

Det har inte varit möjligt att ha några framträdanden för hela skolan 
på grund av samhällets restriktioner. 
 

Uttalande från rektor  

När det kom till min kännedom att vi som skola har möjlighet att bli 
certifierade av Kungliga musikhögskolan i samarbete med 
Libravoice tänkte jag direkt – självklart! Skolan har en lång 
erfarenhet kring musik och kultur.  

Nu har snart det första året gått och jag är mer än nöjd med de 
kulturaktiviteter som våra elever fått ta del av, musik och dans av 
professionella pedagoger. Under hela läsåret har Corona pandemin 
gjort att vi behövt hitta möjligheter i de utmaningar vi ställts inför, 
och det mest fantastiska är att vi lyckats hitta lösningar.  
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Kultur i skolan 
Det är oerhört betydelsefullt med kultur i skolan, den är ett verktyg 
för att lära eleverna nästan vad som helst. Det handlar om att 
samarbeta, tex att spela, dramatisera tillsammans och samtidigt. 
Dans och musik lockar till rörelse, glädje och gemenskap. Vi i 
Tensta behöver visa på olika typer av kultur för våra elever, vi 
behöver ta dem till stan för att visa på vad Stockholm har att 
erbjuda. Om man aldrig får trampa de stigarna, hur ska man då hitta 
dit? Skolan har arbetat fram kulturplanen, som vi tänker har ett 
långsiktigt perspektiv och ska gälla framöver.  
  
Libravoice som projekt 
Vi har fått prova på nya former av dans och musikutövning både i 
skolan och utanför. Corona pandemin har utmanat oss, men då har 
det varit angeläget att hitta nya former, anta utmaningen. Tekniken 
har kommit in i arbetet på ett annat sätt, konserter och 
livesändningar har möjliggjorts via digitala verktyg.  
Musikprofilen och musikläraren ha fått inspiration och stöd i arbetet 
och i pedagogiska frågor. Skolans musikprofil har fått nytt liv i och 
med samarbetet med Libravoice. Arbetet med språket har också fått 
en skjuts i och med detta projekt. Att eleverna har fått dansa under 
lektionstid har skapat merintresse för dans, vilket lett till att 
eleverna dansat under rast- och fritidshemstid. 
 
Förutsättningar för fortsatt arbete 
Vi har alla förutsättningar som behövs för att hålla liv i det här 
arbetet nu när projektledaren fortsätter vidare till en annan skola. 
Självklart har Libravoice projektledare varit en betydelsefull motor i 
arbetet, för att driva det framåt, men nu tar vi vid. Skolans 
reviderade Kulturplan tas i bruk från och med hösten 2021 och 
arbetet följs upp i Kulturgruppen, som leds av biträdande rektor. 
Försteläraren i musik fortsätter sitt goda arbete i samarbete med 
skolans övriga medarbetare samt externa samarbetspartners. Skolan 
har en plan för vidare samarbeten under kommande läsår. Vi 
fortsätter att ta oss mot högre höjder hela tiden. 
 
Stolt rektor vill tacka alla som deltar i projektet med att 
Elinsborgsskolans elever får den bästa undervisningen som leder till 
lärande för framtiden. 
 
Terhi Sörensen, rektor Elinsborgsskolan  
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Sammanfattning av enkätundersökning 
 
En enkätutvärdering som lärarna på Elinsborgsskolan svarat på 
visar att de flesta av lärarna känner till flera kulturella satsningar på 
skolan som genomförts under året och flera uttrycker ett explicit 
intresse att fortsätta med kultursatsningar inom projekt Libravoice. 
Exempel på vad lärarna önskar för kommande år är mindre grupper 
och att elever i alla årskurser ska nås av kultursatsningar. De flesta 
lärarna ser värdet av musik/dans för att utveckla elevernas fantasi 
och inlevelseförmåga och empati. Många anger också att 
musik/dans har egenvärde i sig. De allra flesta anser att musik/dans 
utgör ett mer internationellt språk att kommunicera med, i synnerhet 
när det gäller känslouttryck. Det ska tilläggas att det finns lärare 
som inte ser kultur som något som berör alla på skolan samt att 
musik/dans inte i lika hög utsträckning ökar nyfikenheten för att 
söka ny kunskap. Sammantaget finns det dock goda grunder att 
hävda att lärarkåren på Elinsborgsskolan ser att musik/dans på flera 
sätt kan bidra till elevernas utveckling samt utgör en god grund för 
att verka för integration i samhället.  
 
Mikael Persson 
PhD i Musikpedagogik 
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Bilaga till underlag för certifiering av Elinsborgsskolan 

 
Klipp med kommentarer från deltagande lärare  
 

Dans som konstnärlig uttrycksform 

 Nedtecknat av danspedagog Tina Wezelius Grebacken 

”I danslektionerna använder vi kroppen, ”knoppen” och inte minst 
känslorna. Här finns utrymme för fantasi och skapande i tydligt 
strukturerade lektioner där alla elever kan känna sig trygga. Vi 
inspireras av musik, tankar, språk, varandras rörelser, 
årstidsväxlingar och mycket mer.  

Danslärarens verktyg är det egna dansuttrycket, blicken och rösten, 
varierad musik, korta och tydliga instruktioner, visuella och auditiva 
signaler. Rytmen är genomgående ett viktigt inslag. I allt vi gör på 
lektionerna tränar vi kroppskännedom, musikalitet, rytmkänsla, 
motorisk reaktionsförmåga, rumsuppfattning och språkförståelse. 

Dans – svenska 

I dansen blir det talade språket konkret, när läraren t.ex. säger –
”upp” görs det samtidigt synligt med kroppen. Lärarens 
instruktioner kvitteras på ett fysiskt sätt, det syns direkt om alla 
förstått eller ej. Även nyanlända barn utan kunskaper i svenska som 
kommer in i klasserna kan delta och får en skjuts i sitt nya språk.   

Dansgestaltning kopplar tankar och känslor till kroppens uttryck, 
utmanar eleverna till utveckling av sitt rörelsespråk. I dansen 
kommunicerar och instruerar läraren med stark närvaro och 
personligt uttryck för att locka fram elevernas inneboende 
dansglädje. Elevernas spontana kreativitet och energi får utlopp i 
dansen.  

Dans kan vara konkret eller abstrakt, vacker, känslosam, glädjande, 
provocerande, knäpp och så mycket mer…. som livet självt. Dansen 
kan inte i sin helhet beskrivas med ord, den är ett språk i sig själv. 
För att förstå detta kroppsliga och sinnliga behöver vi dansa!!!  

  

 



 

 

 

  Sida 10 (14) 
 

Utbildningsförvaltningen 
Elinsborgsskolan 
Mellingebacken 22–26 
163 67 Spånga 
Telefon 08-50803800 exp. 
 

Flamencodans åk 4 i halvklass i samarbete med musik: 

Vi har valt fokusera på Flamencodans. Terminen startades i helklass 
med en inledande workshop där jag dansade, berättade och lät 
deltagarna prova på Flamenco. Därefter har halva klassen 
undervisats av musiklärarna Anders och Hector i musik och den 
andra halvan dansat Flamenco med mig. I Flamencon är rytmen ett 
starkt inslag, den stolta hållningen och det starka uttrycket är högst 
påtaglig. Vi jobbar mycket med att visa stolthet och att rytmisera 
gemensamt. Vi arbetar i ett ganska litet rum och använder pallar så 
varje person har ett eget utrymme med en central punkt att förhålla 
sig till vilket ger bra träning för rumsuppfattningen. I Flamencon 
dansar vi bestämt med sträckt rygg, stampar hårt och klappar starkt, 
samtidigt övar vi på att visa respekt för övrigas utrymme. Detta är 
nyttigt både för de klasskamrater som redan tar plats genom att 
synas och höras och för de mer blyga och försiktiga eleverna. Vi har 
dansat begrepp som ”stolthet”, ”förhandling”, ”respekt”, ”säga nej”, 
”kompromiss”, ”bjuda”. Vi övar på skillnaden mellan stillhet - 
dansrörelse och tystnad – kastanjettspel/palmas (flamenco 
handklappar). Vi smakar på flamenco-ord som Olé, no, vamos och 
räknar till 8 på spanska. Kastanjettspelet övar upp finmotoriken och 
rytmsinnet, när vi sätter ihop kastanjettspel med danssteg utmanas 
koordinationen. Flamencouttrycket har en intressant historia, den 
föddes ur blandningen av olika folkslag i inkvisitionens Spanien. De 
människor som flydde och senare fördjupade sig i klagosången, 
rytmiserande, dansen och så småningom gitarrspelet hade rötter i 
olika kulturer. Ursprunget i de stora svårigheter människorna hade 
har fyllt Flamencon med uttryck av stolthet och känslomässigt djup, 
här finns plats för sorg, passion, glädje, skämt och burleskeri.      

 Exempel på vad som görs i årskurs 1 på danslektionerna 

•       Vi startar sittande i cirkel ”runt brasan”. Vi värmer händer 
och fötter. En efter en smyger och vaktar på vargar utanför 
cirkeln tills vi alla smyger. Vi smyger vidare framlänges, 
baklänges och i olika mönster till olika spännande 
musikstycken. Läraren ger oss i uppdrag att variera 
rörelsen i hastighet, på olika nivåer och ropar ord som t.ex. 
rädd, nyfiken, tveksam. 

   
•       Plötsligt hörs en tamburin – vi skyndar oss att hitta tillbaka 

till platsen i cirkeln. 
 
•       Nu ljuder triangeln – vi gör egna statyer med kropparna i 

form av vassa kanter. 
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•       Vi springer på flera olika sätt och fryser till en is-staty varje 

gång musiken plötsligt tystnar.  
 
•       Dansläraren spelar på äggmaracas – alla kryper snabbt 

ihop till ett skakande ägg. 
 
•       Till låten ”Vi gör en dans för regn…vind…sol…” dansar vi 

givna rörelser till refrängen och varvar med 
dansimprovisation i en given rytm. Vi sjunger med i 
refrängen. 

 
•       Nu hörs en slidepipe – alla växer så högt det går, upp på tå / 

sjunker ända ner på golvet. 
 
•       Tamburinen hörs igen - vi skyndar oss att hitta tillbaka till 

platsen i cirkeln. 
 
•       Vi får en varsin siffra, och blir ett mönster av siffrorna 1–4. 

Vi hittar våra rader, dansläraren visar en svingande 
kombination med stora rörelser och hopp som vi härmar 
och dansar tillsammans. 

 
•       Till inspelad musik och kastanjettspel blir vi alla hästar i 

galopp eller tramp. Vi använder diagonalen och hoppar 
över bäcken en häst i taget, övriga tittar noga och försöker 
klappa precis när hästkompisen gör sitt hopp. När det går 
bra utvecklar vi galoppen till polkasteg och övar samarbete 
och rytmuppfattning genom att dansa 2 & 2. I slutet av 
terminen kan vi sätta ihop dansrörelser och steg till en 
koreografi som vi visar för varandra. 

 
•       Vi dansar i slowmotion och jättesnabbt 

högt/lågt/mittemellan – musiken och lärarens röst styr oss. 
 
•       Några är träd med långsamt vajande grenar, resten dansar i 

skogen av träd – vi byter roll med de andra. 
 
•       Dansläraren ropar ord/begrepp som under, över, bredvid, 

huller om buller, vi kan jobba 2&2 eller med en ärtpåse som 
ligger stilla på golvet. 

 
•       Vi lyssnar på och rör oss till ”Hjärtat slår ett slag” med 

Emma Nordenstam. Vi får lyssna på samma poetiska text i 
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klassrummet och berätta om våra tankar. Vi kan göra en 
koreografi till låten senare på terminen. 

 
•       På slutet gör vi en särskild bugning som tack för i dag. Vi 

använder armarna och tackar golvet, oss själva, varandra 
och taket. I slutet sträcker vi stolt på hela kroppen och visar 
att vi tycker vi är bra. 

 
•       En annan lektion kan Tina dansa Flamenco med och för oss. 

Då gör vi massor med rytmer både med händer och fötter 
och övar på att sträcka på ryggen och se jättestolta ut. 

 
•       Före Påsklovet började vi öva in en ny dans till musik som 

handlade om att läsa. Tina visade en bok som hennes 
”dansmormor” skrivit. I koreografin använder vi en bok på 
olika sätt, kastar och fångar, öppnar och stänger. 

 Hur har det gått hittills, vad händer sen?     

Eleverna i åk. 1 är spontana, kreativa och har mycket rytm och 
rörelse i kroppen, vilket syns på danslektionerna som sker i 
gympasalen. Barnen utvecklas både när det gäller att samarbeta med 
varandra och i förståelsen av olika ord och begrepp som används 
under danslektionerna. I dansen tränar eleverna på att hitta sin plats 
i rörelse med respekt för klasskamrater och lärare. Att känna glädje 
och vara energisk i sin dans i samspel med klassen är stärkande för 
individ och grupp. En hel klass med starka rörelseimpulser i stor sal 
med mycket musik och ljud av allas kroppar som rör sig är härligt 
när det flyter som det ska. För att det ska fungera gäller korta och 
tydliga instruktioner, snabba övergångar från en övning till nästa 
och inte minst ett bra samarbete mellan danslärare och medföljande 
klasslärare/idrottslärare/fritidspersonal.  

 ”Väck läsaren” alla klasser på skolan 

Mycket glädjande är att skolbibliotekarien Johanna har tagit initiativ 
och inspirerat till samarbete med dansen. Jag skapade en kort 
koreografi med bok som eleverna övat in med hjälp av 3 korta 
instruktionsfilmer. Alla klasser på skolan har med hjälp av 
klassläraren övat in och filmat dansen. Musikläraren Anders har 
klippt ihop filmerna till ett collage ”Väck läsaren” som visats för 
alla klasserna på Världsbokdagen 23 april. Ettorna har övat på 
dansen i danssalen och utomhus och i samband med detta har vi 
naturligt kommit in på läsandet, alla barnen har varit angelägna om 
att få visa vilken bok de har med sig på lektionen. Fyrorna har övat 
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med respektive lärare i sitt klassrum. Musiken vi använt är inspelad 
av Anders i samband med projektet ”Superläsare” för 2 år sedan, 
det är elever på skolan som framför låten.  

Resten av vårterminen 2021  

I åk 1 kommer vi att jobba med dans – svenska och troligen filmar 
vi något i slutet av terminen för att barnen ska få titta i klassrummet 
innan sommarlovet.  

Åk 4 fortsätter att öva sina 2 Flamencodanser (1 av dem med 
kastanjettspel) i halvklass för att sedan sätta ihop det inövade från 
danslektionerna och musiklektionerna. Vi tre musik- och danslärare 
kommer gemensamt att undervisa eleverna i helklass för att sedan 
filma resultatet så eleverna får titta i klassrummet. De sista 
tillfällena på terminen kan förhoppningsvis bli i helklass i stor sal 
med inslag av dansimprovisation. 

Dansen är ett språk som barnen har rätt att få utveckla. Dansen 
kan ge eleverna ytterligare verktyg i kommunikationen med sig 
själva och sin omvärld. Jag hoppas att Elinsborgsskolan fortsatt vill 
ge eleverna möjlighet att utforska dansen på lektionstid. Inför en 
fortsättning behöver klasslärare/fritidspersonal/idrottslärare som ska 
delta med barnen på danslektioner ha ett gemensamt möte med 
workshop under ledning av danspedagogen. De vuxna behöver hitta 
gemensamt förhållningsätt för att hjälpa barnen med arbetsklimatet 
och koncentrationen. En av åk.1-klasserna har sin lärare med sig på 
dansen och det har höjt kvalitén på lektionerna. 

Efter pandemin. När vi får träffas i större grupper igen har skolan 
möjlighet att göra konstnärliga samarbeten med musik och sång 
tillsammans med dans.  

Att skolan tar in dansen som ett kunskapsområde breddar synen på 
praktiskt-estetiska ämnen och visar både elever och personal att 
konst och kultur existerar som yrkesområde. Ord som koreograf, 
kompositör, dansare, musiker, illustratör, författare behöver uttalas i 
skolans värld. Elever behöver upptäcka sina förmågor att vara 
medskapande inom olika konstområden.  

Dans och andra praktiskt-estetiska ämnen kan göra skolan synlig 
genom återkommande events, knyta band mellan 
elever/klasser/lärare och vara ett sätt att involvera föräldrar. Dessa 
ämnen kan också användas som verktyg i lärandet inom 
kärnämnena. Antingen direkt, under ledning av en 
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danspedagog/musikpedagog i kompanjonlärarskap med klasslärare 
som har kompetens i kärnämnet. Eller ”associativt,” genom att 
klassläraren deltar i de praktiskt-estetiska lektionerna och i sin egen 
undervisning lyfter upp/in begrepp inom kärnämnet, t.ex. 
matematik.” 

Elinsborgsskolans satsning på läsning – några exempel                           

Nedtecknat av bibliotekarie Johanna Klahr 

Bibliotekssatsningen 
Skolbiblioteket har sedan 5-års tid arbetat med Läsprojekt då hela 
skolan läser mer under en tidsbestämd period. Under de här 
perioderna har läsning kopplats till flera verksamheter på skolan. 
Det har skapats olika slöjdarbeten som boksovsäckar och pins. 
Musikläraren har skrivit en sång ”Nu ska jag läsa” som hela skolan 
fått lära sig att sjunga, dansläraren har gjort koreografi till sången 
och alla klasser har filmats när de dansar i sina klassrum. 
Gymnastiklärarna har satt ihop en ”Bokgympa” som väcker både 
boken och läsaren. Skolan har haft återkommande fadderdagar där 
skolbiblioteket samarbetat med trygghetsgruppen. Eleverna har fått 
gemensamma kulturupplevelser med sina respektive faddergrupper 
om litteratur/läsning/källkritik/filmskapande/teater mm.  
Världsbokdagen 23/4 
Det finns en tradition av att erbjuda alla elever en tipspromenad om 
böcker med bokpriser på Världsbokdagen. I år får alla elever delta i 
en Bokbytardag på skolan. Vi brukar sjunga vår sång ”Nu ska jag 
läsa” och i år har hela skolan fått lära sig en dans som passar till. I 
år kommer filmen från avslutningsdagen av läsprojektet ”Väck 
läsaren” visas. Första gången vi använde sången (2019) firade vi att 
vi lyckats läsa över 5000 timmar tillsammans på skolan och alla 
utnämndes till ”Superläsare”. 
 
Aktuella länkar: 
Dans i skolan hem (dansiskolan.se) 
Samarbete med skol i Malaga 
https://elinsborgsskolan.stockholm.se/kanon-stilla-natt 
Kulturfyren https://kulturfyren.se/ 
Coronasången  Stick iväg (Get away, engelsk version) 
https://youtu.be/wu4ZUx_ujr0 
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