
 
 

Musikgruppen SKROTs musik och ljudlekplats. 
 

En lekplats för musik och rörelse som består av unika musik och 
ljudinstrument–experiment. 

 
Originalet är utomhusversionen som redan nu går att boka en dag i taget. 

Den kan läsas om i den här pdfen. 
 

NY! Inomhus: Inför ht- 2022 och vt-2023 kommer vi 
att utveckla och bygga en inomhusvariant. Den har en egen pdf. 

 

Info om: Den befintliga utomhusvarianten 

Moving musical playground är en musiklekplats med portabla annorlunda 

musiklekinstrument. 

Musikgruppen SKROT har formgett och byggt innehållet till en musik och ljudlekplats 
med fem olika halvstora musik och ljud-instrument-experiment. 
En lekplats där barnen kan spela, leka och röra på sig. 
Med både musik, slöjd, rörelse, lek, innovation, teknik och matematik inbyggt. 
 
SKROTs musiklekplats öppnar upp för barnen att i sin vardag se olika vanliga 
saker som musikinstrument.  
Att man kan börja göra egna skrotmusikinstrument hemma, där både hjärnan och 
handen får samverka under bygget. 
 



Praktiskt: 
Vi har en lösning där vi på morgonen installerar 
musik/ljudinstrument installationer/experiment. 
Sedan kommer barn och familjer eller förskola/skola och 
leker och spelar.  
På eftermiddagen så tar vi bort den. 
Mellan dagarna reparerar vi och fixar till och rengör 
instrumenten. Så kan vi ställa upp den på nästa ställe en 
annan dag. (eller samma ställe) 
 
 
 
Utställningen – lekplatsen: pedagogisk idé, 
formgivning och production:  

CQ-production/musikgruppen SKROT Anna Cederquist 
Martin Harborg   

Medfinansiärer utveckling 
Kulturrådet, Malmö stad, Region Skåne 

 

 

 

 

Kontakt information och bokning: 

Vi vill gärna prata med dig/Er och hur vi kan samarbeta 

och göra något riktigt bra ihop. 

Maila gärna och säg hej! /Anna och Martin 

skrotmusik@gmail.com 0706722793 

 

 

 

OBS! Information om inomhusvarianten av 

musiklekplatsen finns i en egen pdf. 

 

Målgrupp Barn 0 – 7 år  

Utställningsperiod 1 dag i taget. 

Utomhusversionen kan enbart vara 
uppställd en dag i taget. Pga, risk för 
stöld, skadegörelse och väderslitage. 
Kan bokas tre dagar per vecka. 

 

Yta utomhus 80 – 100 m 
2  

 

Bygg- & bärhjälp Gärna 
bärhjälp,men inte obligatoriskt. 

Byggtid 1-2 timmar  

Rivtid 1 timme 

Pedagogisk verksamhet  
Workshops och 
konsert/föreställning finns att boka 
till med musikgruppen SKROT i 
anslutning till utställningen.  

Marknadsföring  
Bilder och text finns att använda i 
marknadsföring 

Kostnad 10 000 kronor exkl moms, 
/per dag. 

kostnader för transport med eller 
frakt/resa tillkommer.  

övrigt  
Mer om oss och musiklekplatser 

finns här: 

https://www.cqproduction.se/ 

information och bokning 
Anna Cederquist 
skrotmusik@gmail.com 0706722793 
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Om upphovspersonerna -Musikgruppen SKROT: 

ANNA CEDERQUIST OCH MARTIN HARBORG 

Anna och Martin är musiker, pedagoger och kreativa producenter som bygger, fixar, funderar 

och slöjdar. 

Över 23 års arbetslivserfarenhet från olika skolformer, kulturskolor, gymnasium, grundskola, 

grundsärskola. Sedan 2014 även skapande skola/förskola inom grundskola och förskola.  

Utbildade på Musikhögskolan i Piteå, Master of education in music. 1997. Extra kurser och 

program från Musikhögskolan i Malmö och Umeå universitet, Lunds universitet. 

I urval: Musikproducent, musikarkeologi, specialpedagogik, Musikskapande till Film, 

Dataspel och Teater, Musik och drama med terapeutisk inriktning, Ljudteknik. Vi gör även 

musikkompositioner till scen, film och utställningar. Scenografi, rekvisita, projicering, film 

till:museum, scen och utställningar. Gärna med ljud och musik i fokus. 

https://www.cqproduction.se/ 

 

 

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

SKROT har funnits sedan 2010 och består av med fem medlemmar. SKROT spelar 
konserter på musikinstrument vi själva har byggt och har workshops där vi gör 
musikinstrument och spelar tillsammans.  SKROT har flera olika projekt/produktioner 
och workshops i gång och turnerar med konserter och workshops både utomlands och 
i Sverige. Skrots medlemmar har alla pedagogutbildningar från olika Musikhögskolor 
och mer än 20 års arbete i olika skolformer, samt lärarlegitimation. www.skrotmusik.se 
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En sida om bakgrund och framtid:  
Musiklekplatsens bakgrund: 
Musiklekplatsen har under ht 2021 flyttas runt och installeras utomhus på flera olika 
platser i Malmö, Trelleborg och Lund. På Malmö museum, Trelleborgs museum, 
Lekterapin i Lund, och på många av Malmö förskolor. Samt på SommarLund och 
Kulturfesten i Lomma. 
Musiklekplatsprojektet SKROT-Moving musical playground genomfördes utvecklades 
och byggdes med bidrag från Region Skåne, Kulturrådet, Malmö stad. 
 
Moving musical playground kom under 2021 till som ett coronasäkert kulturprojekt: 
Corona: Ingen kontakt mellan SKROTs musiker/pedagoger och barnen/pedagoger så ingen 
restriktion kan stoppa projektet. 
Barn och personal/pedagoger från förskola och skola behöver inte heller förflytta sig i staden 
på bussar eller träffa andra förskolor.  

 
Fortsättning: Musiklekplatsen är ett 
startskott för alla att bygga, uppfinna 
och göra musikinstrument själva. 
Den här musiklekplatsen är för oss 
första steget på ett utvecklingsprojekt 
där vi utvecklar metoder med 
handledande material om hur 
pedagoger tillsammans med barnen 
kan bygga själva till sin förskola. 2021 
påbörjade vi genom bidrag från 
Nämnden för hemslöjdsfrågor, en förstudie till ett undersökande projekt om Musik, 
miljö och mående där vi tittar på olika material (som trä, lera, växter) och hur vi kan 
använda oss av dessa i workshops och som material i musikinstrument. Både stora och 
små instrument. 
Friskvård musikterapi och välbefinnande.  
Under 2022 kommer ett genomförande projekt ”Ta i trä” med finansiering av bla, 
Kulturrådet. Där vi kommer att göra workshops think-tanks och bygginstruktioner. 
Mer info, finns att få. 
 
 

Till förskolor och barn-Att bygga 
själva: 
Resultat och metoder från 
fortsättningsprojektet ”Ta i trä” 2022 
kommer när det är genomfört. Men 
om ni redan nu vill börja bygga så 
finns det lärarhandledning och 
bygginstruktioner med filmer och 
pdfer på vår hemsida. 

https://skrotmusik.wordpress.com/bygginstruktioner/ 
Dessa instruktioner hör till våra skapande skola projekt och är redan nu fria för alla att 
använda.  

https://skrotmusik.wordpress.com/bygginstruktioner/


Bilder är tagna sommaren 2021 under spelperioden på SommarLund. Foto: Marcus 
Lundgren 

 

 

 



 

 

 

Med stöd från Malmö stad, Region Skåne, Kulturrådet,   

 


