
Skapande skola med Gåspennan

Skapande skola läsår 2020/2021

Vi hjälper er gärna 
med ansökningen!



Skapande skola med Gåspennan 
Gåspennan gör modern, elektronisk musik och innehållet i låtarna utgår till stor del från 
Lgr11. Gåspennans musik med tillhörande animerade videofilmer används som en del 
av undervisningen i skolor runt om i hela landet. Gåspennan har uppträtt på flertalet 
festivaler, skolor och företagsevent och var Grammisnominerade för årets 
barnalbum 2017. Deras musikprojekt var nominerade till Framtidens musikpris – 
Nyskapande innovativt projekt 2019. 

Gåspennan har en mängd Skapande skola-projekt i ryggen med väldigt goda vitsord, från 
kommuner och skolor runt om i landet. 

Gåspennan erbjuder följande upplägg
(Uppläggen går att kombinera, dvs. om åk F-3 vill köra ett upplägg och åk 4-6 vill 
köra ett upplägg. Målgrupperna är rekommenderade årskurser)

Upplägg: Workshops + avslutande musikföreställning

Målgrupp: Förskoleklass – årskurs  6

Låt eleverna vara stjärnor på scenen och uppträda tillsammans med Gåspennan!

Eleverna arbetar klassvis tillsammans med Gåspennan i workshops där tydligt fokus ligger
på att lära sig en låt. Genom sång, dans och rörelser får de gestalta innehållet i låten vars 
text är direkt kopplad till kunskapskraven i LGR11.

Workshopen syftar även till att förbereda eleverna inför en avslutande musikföreställning 
där de kommer att få stå på scenen tillsammans med Gåspennan och framföra sin sång, 
dans och rörelser.

Under den avslutande musikföreställningen kommer samtliga elever delta som aktiv publik
och när låten de tränat på framförs bjuds de upp på scen för att visa upp dans och sång 
tillsammans med Gåspennan. På så vis når kulturutövandet en ytterligare dimension, då 
eleverna är tydliga medskapare av en show. Möjligheten att bjuda in vårdnadshavare till 
föreställningen står skolan fritt.

Upplägg: Det magiska matteäventyret

Målgrupp: Förskoleklass – årskurs  4

Förvandla eleverna till kunskapsdetektiver och häng med på ett oförglömligt äventyr!

Eleverna får följa med på ett interaktivt magiskt kunskapsäventyr i en föreställning med 
sång och dans. Under äventyret ställs eleverna inför utmaningar inom ämnet matematik 
som är direkt kopplade till de låtar som de sjunger och dansar till under föreställningen. 
Eleverna interagerar med Gåspennan och tillsammans löser de kunskapsutmaningar 
genom sång och dans. 

Gåspennan skickar i förväg information kring låtar som kommer att förekomma under 
äventyret.



Upplägg: Det magiska svenskaäventyret

Målgrupp: Förskoleklass – årskurs  4

Förvandla eleverna till kunskapsdetektiver och häng med på ett oförglömligt äventyr!

Eleverna får följa med på ett interaktivt magiskt kunskapsäventyr i en föreställning med 
sång och dans. Under äventyret ställs eleverna inför utmaningar inom ämnet svenska som
är direkt kopplade till de låtar som de sjunger och dansar till under föreställningen. 
Eleverna interagerar med Gåspennan och tillsammans löser de kunskapsutmaningar 
genom sång och dans. 

Gåspennan skickar i förväg information kring låtar som kommer att förekomma under 
äventyret. 

Upplägg: Interaktiv pedagogisk musikföreställning

Målgrupp: Förskoleklass – årskurs 6

Gåspennan ger material så som låttexter, arbetsuppgifter, musik och videofilmer till skolan 
i förväg så att eleverna har möjlighet att förbereda sig inför föreställningarna.
Sedan genomför Gåspennan interaktiva pedagogiska musikföreställningar på din skola. 
Eleverna är aktiva och interagerar med Gåspennan under samtliga låtar. Låtarna är direkt 
kopplade till kunskapskraven i LGR11. Föreställningarna sker för fler klasser samtidigt. 

Upplägg: Studioinspelning av egenskriven låt

Målgrupp:  Förskoleklass – årskurs  6

Låt eleverna skapa och studioinspela sin helt egna och unika klasslåt!

Eleverna skapar en låt tillsammans och spelar in den i en studio tillsammans med 
Gåspennan. Studion byggs upp på skolan och finns där under projektet. Elever och lärare 
samarbetar och enas kring ett tema till låten. Kanske vill ni skapa en låt som stärker vi-
känslan? Eller kanske en kunskapslåt? Eleverna väljer fritt!
   
Under arbetets gång ger Gåspennan tydliga instruktioner, checklista och videoklipp som 
förbereder och stöttar lärare och elever vid arbetet. Gåspennan finns som stöd under hela 
projektet på distans och finns tillgängliga både via mail och telefon. 
Efter projektet får klassen/gruppen en professionell låt i digitalt format. 



Länkar

Exempel på musikvideofilmer:

https://www.youtube.com/watch?v=m_2xr24LqI4
https://www.youtube.com/watch?v=jMDkzrQD-_g
https://www.youtube.com/watch?v=JVUuq17sbC0

Exempel hur Gåspennan har arbetat med elever i olika projekt:

https://www.youtube.com/watch?v=hqAnREt7bWg
https://www.youtube.com/watch?v=yYSG6pCAwYs

Hemsida:

www.gaspennan.com

Facebook:

https://www.facebook.com/gaspennanholgerfixx

Vi guidar er gärna i att genomföra er ansökan!

Är du intresserad av att genomföra ett Skapande skola-projekt med Gåspennan så hör av 
dig till oss!

Allt gott!
Gåspennan
 

Kontakta oss! 

Mailadress: musik@gaspennan.com 

mailto:musik@gaspennan.com
https://www.facebook.com/gaspennanholgerfixx

