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Skapande skola med Gåspennan

Under hösten kommer Gåspennan att besöka alla skolor i Finspångs kommun. Vi kommer då att 
arbeta i workshops med varje klass. I workshop kommer eleverna tillsammans med Gåspennan, 
utifrån en av Gåspennans låtar, sätta ihop ett nummer med både sång och dans. Som avslutning på 
Skapande skola-projektet kommer eleverna få uppträda med sitt nummer tillsammans med andra 
klasser på en avslutande föreställning. 

Den 12 november genomför vi två avslutande föreställningar. Nedan hittar ni information om vilken 
låt varje klass ska lyssna in sig på inför workshop samt vilken av de avslutande föreställningarna 
respektive klass ska medverka på. Klasserna kan då komma att framföra låtarna tillsammans med 
klasser från andra skolor. Eleverna får ut mest av workshopen om de känner sig säkra på låttext och 
låt. Vi bifogar text samt youtubelänk till låten/låtarna. 

Låtar ni lyssnar in er på inför Gåspennans besök

I skolor med fler/flerparalleliga klasser har vi i vissa fall tilldelat klasserna olika låtar. I detta 
dokument har vi i dessa skolor namngett klasserna med ”grupp" och en bokstav ex ”grupp A” och 
”grupp B” osv. De skolor där detta gäller väljer i dessa fall vilken klass på sin skola som är grupp A, 
Grupp B, osv.  Det är viktigt att ni ser till att de olika klasserna tränar på den låt som tilldelats 
klassen. 

Är det oklart vilken låt klassen ska träna på eller om det dyker upp andra funderingar så kontaktar ni 
Gåspennan på musik@gaspennan.com

Låt 1 - Vi rimmar:   https://youtu.be/4UVJ9BVXXQI

 Ljusfalls skola, Grytgölsskolan grupp A, Grytgölsskolan grupp B, Björke skola, Brenäs skola, 
Rejmyre skola grupp A, Rejmyre skola grupp B

Låt 2 - Geometrijakt med Gwen :   Https://youtu.be/vWP7LM5nndE

Hällestadsskolan, Storängsskolan grupp A, Svälthagsskolan, Lotorpsskolan, Nyhemsskolan

Låt 3 – Min vän, min sköld:   https://youtu.be/1MbKqk_xKXs   

Storängsskolan grupp B, Storängsskolan grupp C, Högalidsskolan, Viggestorpskolan

Avslutande föreställningar 12 november 2019 – schema

Föreställning 1: Ljusfalls skola (1 grupp), Grytgölsskolan (2 grupper), Hällestadsskolan (1 grupp), 
Storängsskolan, (3 grupper), Svälthagsskolan (1 grupp)

Föreställning 2: Björke skola (1 grupp), Brenäs skola (1 grupp), Rejmyre skola (2 grupper), 
Lotorpsskolan (1 grupp), Nyhemsskolan (1grupp), Högalidsskolan (1 grupp), Viggestorpskolan (1 
grupp)

mailto:musik@gaspennan.com
https://youtu.be/1MbKqk_xKXs
https://youtu.be/vWP7LM5nndE
https://youtu.be/4UVJ9BVXXQI


Låttexter:

OBS! Låttexterna är skrivna så som sången sjungs. Detta betyder att de ej är grammatiskt 
korrekta. Exempelvis saknas många skiljetecken.



Vi rimmar

Vers 

Jäpp, här är Holger med sköna ackord 

Vi ska rimma – Dags för rekord 

Är du med? Är du med? Är du med? 

Jo, men, ett och två och tre 

På slutet av ordet kan du kika 

Jäpp, för där låter det lika

Som Hej – svej – Hur är det med dig? 

Två – på – Ställ dig på tå 

Lätt – plätt – Vi rimmar så fett

Loppa – soppa – Ställ dig och hoppa 

Som Hej – svej – Hur är det med dig? 

Två – på – Ställ dig på tå 

Lätt – plätt – Vi rimmar så fett

Loppa – soppa – Ställ dig och hoppa 

Refräng 

Vi rimmar, rimmar 

Vi rimmar, rimmar 

Ge mig rimord på stil 

Mil – fil – bil 

Ge mig rimord på boll 

Troll – noll - koll 

Vi rimmar, rimmar 

Vi rimmar, rimmar



Vers 

Sol – stol – Visst är det cool? 

Stränder – ränder – Klappa dina händer 

Vad – bad – Jag blir glad 

Maxa, saxa – Låt armarna flaxa

Sol – stol – Visst är det cool? 

Stränder – ränder – Klappa dina händer 

Vad – bad – Jag blir glad 

Maxa, saxa – Låt armarna flaxa

Refräng 

Vi rimmar, rimmar 

Vi rimmar, rimmar 

Ge mig rimord på stil 

Mil – fil – bil 

Ge mig rimord på boll 

Troll – noll - koll 

Vi rimmar, rimmar 

Vi rimmar, rimmar 



Slutkläm 

Okej, det är dags att köra 

Rekord på slutet – Låt mig höra

Hoppa – loppa – soppa 

Undra – hundra – dundra 

Simma – rimma – dimma 

Drömma – glömma – gömma

Hoppa – loppa – soppa 

Undra – hundra – dundra 

Simma – rimma – dimma 

Drömma – glömma – gömma

Hoppa – loppa – soppa 

Undra – hundra – dundra 

Simma – rimma – dimma 

Drömma – glömma – gömma

Hoppa – loppa – soppa 

Undra – hundra – dundra 

Simma – rimma – dimma 

Drömma – glömma - gömma 

Youtube: Gåspennan Official                    Spotify: Gåspennan



Geometrijakt med Gwen

Vers

Gwen, gwen ska ut på jakt

För trollet det har lagt objekten överallt

Gwen ger sig av direkt – geometriska objekt

Hon stanna plötsligt – halt

Brygga

Hon ser ett rätblock, ja

Hon ser ett klot, vad bra

Hon ser en kub och en pyramid

En cylinder, hej

Och en kon, okej

Dessa sex geometriska objekt

Hon ser ett rätblock, ja

Hon ser ett klot, vad bra

Hon ser en kub och en pyramid

En cylinder, hej

Och en kon, okej

Dessa sex geometriska objekt

Refräng

Rätblock, klot, kub, pyramid, cylinder, kon

Hon har hittat allihop

Rätblock, klot, kub, pyramid, cylinder, kon

Hon har hittat allihop



Mellanspel

Aaaaaaaah 

Geometriska objekt

Aaaaaaaah 

Geometriska objekt

Brygga

Hon ser ett rätblock, ja

Hon ser ett klot, vad bra

Hon ser en kub och en pyramid

En cylinder, hej

Och en kon, okej

Dessa sex geometriska objekt

Hon ser ett rätblock, ja

Hon ser ett klot, vad bra

Hon ser en kub och en pyramid

En cylinder, hej

Och en kon, okej

Dessa sex geometriska objekt

Refräng

Rätblock, klot, kub, pyramid, cylinder, kon

Hon har hittat allihop

Rätblock, klot, kub, pyramid, cylinder, kon

Hon har hittat allihop

Youtube: Gåspennan Official                    Spotify: Gåspennan



Min vän, min sköld

Vers

En vän, en person eller flera

Förtroende och ärlighet 

Du står alltid bakom mig, jag vet

En vän, ärlig och sann

Vi berättar allt för varandra 

Förtroende och ärlighet 

Jag står alltid bakom dig, du vet

Se dig omkring där står

Jag vill höra allt och du får

Min ärlighet – Den kan vara svår

Men den lovar jag att du får

Refräng

Vänner, polare och kamrater

För du, du är min vän

Tillsammans klarar vi allt

Ja! Vänner, polare och kamrater

Glädjen, den ger jag igen

Utan dig vore det kallt

Vänner, polare och kamrater

För du, du är min vän

Tillsammans klarar vi allt

För vänner, polare och kamrater

Delar glädje och sorg men

Du finns alltid med överallt



Vers

En vän, säger aldrig sen

Förtroende och ärlighet

Du står alltid bakom mig, jag vet

Min vän, du är min sköld

Du skyddar mig mot hetta och köld

Och jag – jag står alltid upp för dig, min vän

Se på dig själv – du är inte själv

Vi gör det tillsammans

Jag litar på dig

Du litar på mig

Vi gör det tillsammans 

Refräng

Vänner, polare och kamrater

För du, du är min vän

Tillsammans klarar vi allt

Ja! Vänner, polare och kamrater

Glädjen, den ger jag igen

Utan dig vore det kallt

Vänner, polare och kamrater

För du, du är min vän

Tillsammans klarar vi allt

För vänner, polare och kamrater

Delar glädje och sorg men

Du finns alltid med överallt

Youtube: Gåspennan Official                    Spotify: Gåspennan


