
"Viktigt med sång och musik för 
lärandet" 
Lärare inspirerades till mer musik och rytmik i skolan 

GISLAVED Lärarna blev själva elever för en dag när musikskolan ville inspirera 
till mer sång och musik i skolan.  
Publicerad 26 sep. 2017 08:59  
På måndagen samlades ett trettiotal pedagoger från kommunens förskoleklasser i en 
ring för att sjunga, göra olika rörelser och spela ukulele och rytminstrument. 
Musikskolan hade nämligen bjudit in till en inspirationsdag för att personalen ska 
stimulera till mer sång, musik och rytmik i barngrupperna. 

– Det är tänkt att inspirera oss alla, säger Veronica Grundström. 

Hon är projektanställd och ska under ett års tid besöka förskoleklasser för att sjunga 
och spela tillsammans med dem. 

– Sång- och musikglädje är största målet. I dag kan jag hitta inspiration som jag kan 
ha med mig ut i grupperna, säger hon. 

Bidrag från Kulturrådet 

Musikskolechef Veronika Lorentzson berättar att det nya projektet finansieras med hjälp 
av ett statligt bidrag på 400 000 kronor från Kulturrådet. 

– Musikskolan har ett uppdrag att nå ut till nya grupper. Vi jobbar ju inte mot 
förskoleklass annars. 

Förutom Veronica Grundströms besök i förskoleklasserna vill man även inspirera 
lärarna att själva använda sig av mer sång, musik och rörelse i undervisningen, 
berättar hon, medan lärarna sjunger för fullt i bakgrunden. 

– Ragadagadang, så går jag fram och gör en klapp. Ragadagadang, så går jag bak 
och gör ett hopp, sjunger Åsa Ericsson från Kulturbyrån Gira, tillsammans med 
lärarna. 

Strax ber hon dem att sätta sig i en ring och plockar fram rytminstrument och ukuleler 
för en samisk jojk med fyrstämmig kanon. 

"Inspirerande och roligt" 

Ulrika Nyman Lindgren och Monica Wukmirovic är två av pedagogerna som lät sig 
inspireras. 

– Det är inspirerande och roligt. Man blir glad av dans och rytmik, säger Ulrika och får 
medhåll av Monica, som tillägger: 

– Det är bra att sätta sig in i barnens situation lite. 



Ann-Cathrine André från musikskolan arbetar som kompanjonlärare i musik, vilket 
innebär att hon även besöker skolornas musiklektioner. Hon betonar hur viktig 
musiken är för lärandet: 

– Vi tycker att det är bra att vi har utökat samarbetet med grundskolan, för vi ser hur 
viktigt det är med sång och musik för lärandet. Det är mycket fokus på kärnämnena, 
men forskning visar att utvecklar man det estetiska så stärker det inlärningen, säger 
hon och förklarar att man har bjudit in Kulturbyrån Gira till inspirationsdagen för att ge 
nya impulser. 

Våga mer 

Ewa J. Kristeberg från Kulturbyrån Gira beskriver inspirationsdagen som ett slags 
kickoff för projektet. Hon och kollegorna Anna Segerbrant och Åsa Ericsson har 
arbetat på ett liknande sätt på kulturskolan i Angered och lyfter fram att det är viktigt 
att de vuxna vågar sjunga, leka och skapa: 

– Barn gör som vuxna gör; vågar de vuxna så vågar barnen. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 


