
Välkomna till: Byggtips med musikgruppen SKROT. 

 

Till pedagogerna: 

Vi i SKROT vill inspirera och utmana barnens kreativitet genom att lägga till innehåll i deras liv 

som de inte tänkt på fanns. 

Våra skrotmusikinstrument öppnar dörrarna in till fenomenet musikinstrumenten och de blir 
synliga som de fantastiska uppfinningar som musikinstrument är. 
Inspiration att börja uppfinna och göra egna musikinstrument och spela på dem. Du kan 
bygga vilket musikinstrument som helst. 
 
Byggtips: 
 
Utgå från vår hemsida. https://skrotmusik.wordpress.com/bygginstruktioner/ 

Här finns det bygginstruktioner att titta på/ladda hem.  
Och filmer där vi visar hur vi gör. 
Några kallar vi ”Småfilmer” och det är filminstruktioner utan ord. 
Några kallar vi ”Byggtips filmer” där pratar vi till er. 
 
Direktlänkar till spellistor med byggtipsfilmerna: 

https://youtube.com/playlist?list=PLwF2kNAYal8bMGR07_cFQ5ZJcFa2fmzNm 

Och här med 13 småfilmer med byggtips: (dessa når ni även från hemsidan) 

https://youtube.com/playlist?list=PLwF2kNAYal8aeL9zaOUDv9DiQnWR57Tqd 

-Titta på filmerna tillsammans och välj tillsammans ut en eller två byggen. Barnen kan fundera 

och rita/skriva på en lapp under eller i anslutning till filmvisningen vilket instrument som de 

vill göra. Sen kan ni rösta. Lägg lapparna i en korg och räkna hur många som fick hur många 

röster. Det går naturligtvis även att ha helt fritt instrumentbyggande, men ibland är det bra 

att öva på att bestämma tillsammans och lugnare för pedagogerna att alla gör samma sorts 

bygge. Och hur ni än väljer att göra så är det roligt att sedan spela ihop. Vi rekommenderar 

Kazoon mest till både bygg och spel den är enkel att skaffa material till och lätt att spela. 
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-Eleverna tar med sig något hemifrån att använda i bygget. 

Smidiga material är toarulle, eller burk mm se resten av förslagen på hemsidan.  

Och ni lärare kan säkert fixa fram saxar, papper och tejp, (låna bestick ur matsalen) som 

räcker till de elever som inte kommer ihåg att ta med. Det räcker tex, till dinosaurievisslan 

med vanligt kopieringspapper, och kazoon som även kan göras av ihoprullat lite hårdare 

papper istället för toarulle. 

 

På vår youtube-kanal ”Skrotmusik” visar vi och spelar på våra skrotinstrument ger tips vad de 

själva kan bygga. Länk till hela kanalen: 

https://www.youtube.com/channel/UCwPUt5LS9dF0Gq6cSFqASGw 

 

Bonus här kan ni höra oss spela låtar ur vår konsert: 

https://youtube.com/playlist?list=PLwF2kNAYal8Y4aVIkLNAQqQGzoT6_ww6r 

Citat från omskaparnas lärarhandledning. Där vi också finns som kulturaktörer: 

”Vi som vågar tänka om och tillsammans med andra börjar skapa den värld vi drömmer om. En värld där alla har 

det de behöver inom planetens gränser. Kan vi se den världen framför oss, för vår inre syn, tror vi att det är 

lättare att faktiskt börja göra saker redan nu för att nå dit. Vi tror att kreativiteten kan hjälpa oss! Kreativa 

skapandeprocesser har en unik förmåga att öppna upp för helt nya lösningar. När vi får skapa något på riktigt, 

tillsammans med andra, kan vi både se att det faktiskt går att skapa nytt och att samarbetet kan ge oss styrka. 

När vi har roligt tillsammans är det också lättare att lära oss nya saker och känna hopp.” 

Det finns en omfattande lärarhandledning med lektionstips, samt ett elevmagasin om hållbarhet och de globala 

målen att hämta gratis på omskaparnas hemsida. För skolåldrarna. https://www.sverigeskonsumenter.se/vara-

projekt/omskaparna/vart-material/ 

Kort om musikgruppen SKROT   

Musikgruppen SKROT kombinerar innovation, kultur, musik, slöjd, teknik och pedagogik.  

Vi spelar konserter och gör workshops på festivaler, bibliotek, kommuner, förskola-skola och skapande 
skola-projekt mm, 

Verksamheten består även av annat än ”SKROT”, för vi är musiker, pedagoger, makers, tekniker och 
jobbar med produktion, bygg/konstruktionsprojekt, musikproduktion/ljudteknik, ljusprojection-AR/XR, 
scenografi, elektrobroderi, etc, 

Vi är alla utbildade på Musikhögskolor och vi har över 20 års arbetslivserfarenhet inom pedagogik, 
teknik och musik. 

SKROT: Musikgruppen SKROT är en fri musikgrupp som funnits sedan 2010, med fem medlemmar. 

SKROT spelar konserter på musikinstrument vi själva har byggt och har workshops-musiklabb där vi gör 

musikinstrument och spelar tillsammans.  SKROT har olika produktioner/konserter och workshops 

igång och turnerar med konserter och workshops både utomlands och i Sverige.                                   

Mer här: https://skrotmusik.se  
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