
Här kommer Gåspennans fem tips på låtar kring värdegrund och kamratskap samt tillhörande 
arbetsuppgifter. Observera att de flesta av Gåspennans låtar har en instrumentell version på 
Spotify.

Olika som bär
Vi alla är olika och unika. Oavsett hur du är, vad du gillar, hur du ser ut och vad du tycker så har du 
samma rättigheter och värde. Låten passar bra för att diskutera olikheter och varje människas unika 
värde.

Länk till låten : https://www.youtube.com/watch?v=JVUuq17sbC0

Länk till arbetsuppgifter: https://www.gaspennan.com/so Klicka på Olika som bär.

Holger och Fixx
Hur är det att komma ny till en klass? Hur kan det kännas att känna sig utanför? 
Låten handlar om betydelsen av att se sina medmänniskor och ge alla människor en chans. 

Länk till låten: https://www.youtube.com/watch?v=ZQ0CRmWxxHo

Min vän, Min sköld
Hur kan en vän vara? Vad innebär vänskap? Temat passar bra att arbeta med i början av ett läsår för 
att arbeta med vänskap och trygghet och att kontinuerligt återkomma till.

Länk till låten: https://www.youtube.com/watch?v=1MbKqk_xKXs

Länk till arbetsuppgifter: https://www.gaspennan.com/so Klicka på Min vän, min sköld.

Superkraft
Superkraft handlar om hur skolgången kan upplevas utifrån en elevs särskilda behov.
Vi alla är olika. Vi har olika styrkor och olika behov. I skolan är det viktigt att alla barn får 
uttrymme att vara sin unika person och utifrån sina behov utvecklas. Låten passar bra som underlag 
för att diskutera frågor som exempelvis olika behov och vad rättvisa egentligen är.

Länk till låten: https://www.youtube.com/watch?v=dFo_fF_ZbU0

Röda tråden
Låten Röda tråden handlar om hur en saga kan vara uppbygd. I låten berättas en saga som handlar 
om vänskap och hur man på förhand kan vara rädd/obekväm kring något/någon som sedan visar sig 
vara tvärtemot det man tänkt. 
Använd låten som inspiration för att sedan själva skriva sagor kring vänskap.

Länk till låten: https://www.youtube.com/watch?v=arGM7gp0UJw&t

Länk till arbetsuppgifter: https://www.gaspennan.com/svenska klicka på Röda tråden.
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Du hittar låtarna samlade i spellistan Månadens tips: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLWqUkjggl9QwVPE9gz7bNTTwVKN12fs_G

Utöver dessa tips finns massvis med andra låtar och videos. Kanske letar du efter en 
Godmorgonsång eller Hejdåsång, vill repetera multiplikationstabeller, hitta fler rörelselåtar etc.?

Kika på på Gåspennans låtlista där ni hittar samtliga låtar och vad de handlar om:
https://www.gaspennan.com/komplett-latlista-alla-aemnen

Eller letar du Arbetsuppgifter – sorterat efter ämne?
https://www.gaspennan.com/arbetsuppgifter

Allt gott!
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