
Instrument i föreställningen
I sagan om Bockarna Bruse återkommer talet tre som det ofta gör i våra 

folksagor. De instrument som är med i musik- och berättarföreställningen 

Bockarna Bruse är också tre stycken.
Den medeltida harpan har 23 strängar som man knäpper med fingrarna, 

den har ett vackert ljud och är fin att sjunga till.
Nyckelharpan har också många strängar – 16 stycken – men man spelar 

nyckelharpan med stråke och den lämpar sig väl till dansmusik.

Den svenska säckpipan blåser man först full med luft, sen trycker man med 

armen om säcken för att rörbladen i piporna ska kunna spela. Den är ett 

mjukt och kramvänligt instrument som i denna föreställning dessutom är 

utklädd till gosedjur!
Gemensamt för dessa instrument är att de alla är folkmusikinstrument 

med medeltida anor – precis som många av våra folksagor.

Två tips på böcker kopplade till sagan 

om Bockarna Bruse
Bockarna Bruse finns som tvåspråkig sagobok, på svenska 

tillsammans med flera olika språk som till exempel arabiska, 

assyriska, engelska och kinesiska. Boken finns att låna på bib-

lioteket i Älmhult.
Mer info och inspiration kring boken & sagan finns här:

http://www.ndio.se/bocker/bocker/bockarna-bruse/Bockarna Bruse i förskolan av Elisabeth Berggren och 

Sandra Söderlund (Lärarförlaget)
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INSTRUMENT I FÖRESTÄLLNINGEN

ETT PAR TIPS PÅ BÖCKER KOPPLADE

TILL SAGAN OM BOCKARNA BRUSEBockarna Bruse finns 
som tvåspråkig sagobok 
av Golbma Bonkibohká, 
på svenska tillsammans 
med flera olika språk 
som arabiska, assyriska, 
engelska och kinesiska.

Bockarna Bruse i förskolan av Elisabeth Berggren och Sandra Söderlund 
(Lärarförlaget).

Den populära bokserien 
av Bjørn Rørvik och Gry 
Moursund är gjord med 
collageteknik som kan 
tjäna som inspiration, 
och grundberättelsen 
har här fått flera olika 
uppföljningar och vidareutvecklingar.

Jag har också gjort hela 
sagan blandat med min 
egen musik som en audiobok!
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I sagan om Bockarna Bruse återkommer talet tre som det ofta gör i våra folksagor. De 

instrument som är med i musik- och berättarföreställningen Bockarna Bruse är också tre 

stycken. Den medeltida harpan har 23 strängar som man knäpper med fingrarna, den 

har ett vackert ljud och är fin att sjunga till. Nyckelharpan har också många strängar 

– 16 stycken – men man spelar nyckelharpan med stråke och den lämpar sig väl till 

dansmusik. Den svenska säckpipan blåser man först full med luft, sen trycker man 

med armen om säcken för att rörbladen i piporna ska kunna spela. Den är ett mjukt 

och kramvänligt instrument som i denna föreställning dessutom är utklädd till gosedjur! 

Gemensamt för dessa instrument är att de alla är folkmusikinstrument med medeltida 

anor – precis som många av våra folksagor.
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FÖLJ MED IN I SAGANS OCH MUSIKENS VÄRLD! 

Den välkända sagan om de tre Bockarna Bruse    
får ny dräkt i denna spännande musik– och         BOCKARNA BRUSE,  
sagoberättarföreställning med riksspelmannen   PRAKTISK INFORMATION: 
Anna Rynefors. Sagan är magisk och berättelsen 
om de tre bockarna fångar in åhörare från alla   Ålder: 4–7 år 
kulturer med getter, troll, sagor, glädje och   Längd: 40 min. 
musik!     Max publik: 50 
     Storlek på scen: 4 x 3 m 
Under berättelsens gång träffar vi flera djur som  Bygg/rivtid: 60/30min 
vi tillsammans sjunger om och som väcks till liv   El: Ja, vanligt vägguttag 
med hjälp av en säckpipa i gosedjursdräkt!   Mörkläggning krävs: Nej 
Sagan Bockarna Bruse tar upp teman som   Koppling till läroplan: Musik, 
räknetalen 1, 2, 3 och förhållandet liten,   språkförståelse, läsfrämjande, 
mellan, stor – men väcker framförallt läs- och   bild, slöjd, matematik,  
berättarlusten hos barnen!    värdegrund. 
 
Produktionen har tagits fram genom kursen 
Musik i Framtidens Förskola, ett samarbete   
mellan UNGA Musik i Syd och Musikhögskolan i                 Producent: Wermland Opera 
Malmö                   Kontakt/bokning: Fredrik Sjöstedt 
                 fredrik.sjostedt@wermlandopera.com 
Medverkande: Anna Rynefors sång, harpa,                070-730 85 33 / 054-17 05 01      
nyckelharpa, svensk säckpipa.               Pris: 50 kronor per barn 
Regi: Anna Karin Sersam 
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Föreställningen kommer tillsammans med 
en introduktionsfilm (YouTube) och en 
pedagogisk handledning (PDF) som innehåller 
många idéer, samtalsämnen och konkreta 
förslag på hur barnen kan aktiveras innan
och efter att ha sett själva föreställningen.

AKTIVITETER OCH EGET SKAPANDE
PÅ TEMAT “BOCKARNA BRUSE”

KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN
(LPFÖ98 REV. 2016)

• Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att 
hjälpa andra.

• Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och 
livsfrågor i vardagen.

• Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och 
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning.

• Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper 
hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

• Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, 
natur och samhälle påverkar varandra.

• Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

• Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 
fungerar.

• Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 
material och redskap.
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