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Under hösten genomförs Tvåornas kör i Stockholm. Barn i åk 2 från 
17 skolor runt om i hela staden möts i sång. Vid fyra tillfällen får 
varje deltagande klass besök av lärare från Kulturskolan 
Stockholm och lär sig specialskrivna sånger som de sedan framför 
på scenen på Musikaliska, Nybrokajen tillsammans med 
liveorkester för föräldrar och närstående. Totalt har runt 900 barn 
deltagit i höstens Tvåornas kör, som genomfördes för femte 
gången i Stockholm.  
Skolorna som deltar i Stockholm under hösten 2021: Franska skolan, 
Karlbergs Skola, Klastorpsskolan, Adolfsbergskolan, Bromma kyrkskola, 
Sandåkraskolan, Brotorpskolan, Lillholmsskolan, Ekholmskolan, 
Grimstaskolan, Hässelby Villastads skola, Maltesholmskolan, 
Smedshagskolan, Askeby skola, Oxhagsskolan, Hjulsta Grundskola samt 
Eriksdalskolan. 
 
Tvåornas kör är ett beprövat koncept från Malmö Kulturskola som 
genomfört Tvåornas kör årligen sedan 2012 och nu finns Tvåornas 
kör i flera städer runt om i Sverige.  
 
Tvåornas kör pågår under hösten 2021 vecka 35-49 på skolorna, 
under den tiden får alla barn i andra klass på skolan besök av två 
körpedagoger vid fyra tillfällen. Varje besök är 40 minuter för varje 
grupp/klass. Vi avslutar Tvåornas kör med stor konsert där barnen 
framträder tillsammans med andra skolor för publik.Vi räknar med att 
få genomföra konserterna på Musikaliska som ligger vid Nybrokajen. 
Då blir det 200 barn på scenen som sjunger för sina nära och kära 
med stöttning av en levande orkester. Pandemi läget gör naturligtvis 
allt osäkert. Som alternativ har vi senaste året genomfört konserterna 
på resp skolor. 
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Materialet: 
Sångerna är specialskrivna för Tvåornas kör utifrån läroplanen med 
texter som handlar bl a om rymden, vokalerna och kroppen. Detta 
gör det lätt att koppla sångerna till undervisningen och möjliggör för 
skolan att repetera sånger under skoldagen och på fritids med hjälp 
av de filmklipp på sångerna som finns lättillgängligt på vår hemsida: 
https://kulturskolan.stockholm.se/tvaornaskor 
Där hittar du t ex sången om Stockholm: 
https://video.stockholm.se/video/66524393/10-tvaornas-kor-
stockholm 
 
Kulturskolans åtagande: 
Kulturskolans professionella lärare i team om två lärare, kommer till 
varje skola, vid fyra tillfällen för att repetera de sånger som ingår i 
Tvåornas kör. 
 
Kulturskolan spelar in filmer på Tvåornas kör-sångerna som skolan får 
en länk till och tillhandahåller sångtexterna för lärarna att ge 
eleverna.  
 
Vid konserttillfället på skolan får barnen en t-shirt med tryck 
”Tvåornas kör Kulturskolan Stockholm” som fungerar som scenklädsel, 
tröjan får barnen sedan behålla. 
 

 
Skolans åtagande: 
I samråd med kulturskolan delar respektive skola in barnen i grupper. 
Gruppernas storlek kan variera mellan cirka 20-50 barn per grupp 
utifrån behov. 
Deltagande skolor säkerställer att det finns en anpassad lokal att 
vara på i skolan där antalet barn i gruppen får plats med varsin stol. 
Om möjligt en lokal där det finns ett fungerande piano att tillgå. 
Skola och/eller fritids repeterar Tvåornas kör-sångerna mellan 
besöken från kulturskolan med stöd av filmer och texter. 
Skolan bidrar med en kontaktperson från skolan som vi lägger 
schema med och planerar den avslutande konserten med. 
 
De lärare, rektorer och annan personal som deltagit i Tvåornas kör 
bidrar med sina reflektioner i en utvärdering. 
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Anmälan och besked om deltagande: 
Intresseanmälan ska vara kulturskolan tillhanda:  
Senast 30 nov 2021 
Anmälan sker till Agneta Öst, samordnare Tvåornas kör, Kulturskolan 
Stockholm: 
Agneta.ost@edu.stockholm.se 
 
Inför våren har vi begränsat antal platser kvar. 
 
Kulturskolan meddelar skolorna kring deltagande i Tvåornas kör 
kontinuerligt fram till sista anmälningsdag utifrån kriterierna att 
Tvåornas kör ska finnas över skolor i hela staden och att skolor 
som inte tidigare deltagit i Tvåornas kör har förtur i mån av plats.  
Senast 17 dec 2022 ska alla skolor som lämnat in intresseanmälan 
ha fått besked om de fått plats i Tvåornas kör denna omgång. Efter 
detta sätter schemaläggning av skolors besök av Tvåornas kör igång. 
meddelas skolorna om vilka tider de kommer att delta i Tvåornas kör.  
 
 

 
För frågor kring Tvåornas kör, kontakta: 
 
Agneta Öst, samordnare Tvåornas kör, Kulturskolan Stockholm 
Agneta.ost@edu.stockholm.se 
 
Telefon: 076-129 22 63 
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