
Exempel dokument lärarinstroduktion: 

Skapandeskola information till lärare i årskurs X  

Eleverna i åk X har gjort uttryck för att de saknar kunskap om musik, de 

saknar musik upplevelser, de saknar att få skapa. De blev nyfikna på att 

träffa musikgruppen SKROT. 

Skapande skola och SKROT. Malmöbaserade musikgruppen SKROT 

uppfinner och experimenterar med musik och teknik. Hur uppkommer ljud? 

Hur bygger vi instrument? Gamla prylar får nytt liv och ljud med kreativa 

lösningar av musikerna som ni kommer se och höra under konserten och 

workshoppen. 

 

X antal elever i åk  X kommer att få träffa SKROT vid två tillfällen: 

1:a tillfället - Konsert på XXX –kulturcenter/scen/sporthall med SKROT- en 

uppfinnings-musikföreställning med otroligt rolig, cool och bra musik! 

SKROT spelar på akustiska musikinstrument/uppfinningar och olika 

elektroniska instrument. Eleverna får inspiration till att uppfinna egna saker 

och musikinstrument som kan de spela på. 

2:a tillfället -  Workshop: SKROT-skrotinstrumentbygge 2.0  

Workshop med och om skrotinstrument samt om hur instrument är 

uppbyggda. Vi bygger på, testar och spelar på skrotinstrument.                 

WS: Musik på skrotinstrument. 2.0 är en vidareutveckling av vår 



originalworkshop med skrotinstrumentbyggen.                                             

En timmes workshop med SKROT  i klassrummet/skola. 

SKROTs skrotmusikinstrument öppnar dörrarna in till fenomenet 

musikinstrument och de blir synliga som de fantastiska uppfinningar som 

musikinstrument är. Workshoppen ger inspiration att själv börja uppfinna 

och göra egna musikinstrument och spela på dem.  

Under workshoppen bygger/experimenterar eleverna ihop och spelar på 

olika fascinerande instrument både digitala och analoga.  

Ofta börjar eleverna under och efter workshoppen att tänka på vilka 

uppfinningar som de vill göra i framtiden. Som att tex, identifiera och 

analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. 

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta 

förslag till lösningar. 

Själva workshoppen ger eleverna  möjlighet att uppleva och kommunicera 

genom den estetiska uttrycksformen som musik. Detta inbegriper att 

eleverna får möjlighet att skapa genom att använda olika material och 

tekniker. Den bidrar till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i 

samspel med andra vetenskaper och konstarter. Börja utveckla förståelse för 

att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan vår kultur  

och miljön. 

 

 
 

Vi brukar även förtydliga att helt fria byggen kan de göra i klassen sen när vi inte 

är kvar. Då kan de ta med grejer/återbruk mm, om det känns som läraren tycker det 

är  läge för det. 

Så gör vi för att det alla ska lyckas bygga på en timme. Det blir rättvist så. 
 

 

Anna Cederquist, Martin Harborg, Hans Nilsson och Marcus Lundgren har 

en bakgrund som pedagoger med ca 22 års yrkesverksamhet med barn och 

unga inom ämnena musik och teknik i grundskola, gymnasium, 

gymn,särskola, kulturskola.  

Pedagogexamen från Musikhögskolan samt lärarleg, 

Se www.skrotmusik.se för ännu mer information om SKROT samt mer cv. 

https://skrotmusik.wordpress.com/skapande-skola/  
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