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Låt barnen själva komma på 

vilka djur de vill sjunga om 

och hur de låter. Som 

avslutning kan man fråga var 

och en vilket 

djur man 

helst vill 

vara och så 

sjunger man sista 

versen med alla 

djur samtidigt!

Vers 2 … kossorna 

Vers 3 … vargarna 
Vers 4 Alla världens djur dom har bildat en stor kör 

       Och nu så vill dom sjunga så att alla hör 

       Och när alla djuren sjunger låter det så här 

       Ja när alla djuren sjunger låter det så här 

       Och när alla djuren sjungit klart sin lilla sång 

       Då har vi inga andra djur på språng

Hur låter en kameleont? Eller en groda med talfel?! 
Konstiga och omöjliga djur kan vara både en utmaning och 
jätteroliga att härma! 
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   Gå runt i ring eller fritt i rummet. Låt barnen komma 
med förslag på olika djur och hur dom låter och rör sig.
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Bergakungen är en sång om hösten och är tänkt som en kanon. Man kan välja att dela i 2 
eller 3 grupper. Det begränsade tonomfånget gör att den fungerar bra även i körer på 
lägre nivå. Den går förträffligt att spela på piano, bara vita tangenter! 
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Spela som en svängig rocklåt och illustrera texten med rörelser!  
Hitta gärna på fler saker som Mormor Ragna gör!  

Låten tillägnas Markus mormor, som för övrigt heter Ragna! 

2. Mormor Ragna har rullator när hon går. 

  Mormor Ragna har rullator när hon går. 

  Hon har broddar under sina skor. 

  Hon har en rullator när hon går. 

  När hon är på gymmet boxar hon på en säck. 

  När hon är på gymmet boxar hon på en säck. 

  Hon slår väldigt hårt, hon är boxarnas skräck. 

3. Mormor Ragna har rullator när hon går. 

  Mormor Ragna har rullator när hon går. 
  Hon har broddar under sina skor. 

  Hon har en rullator när hon går. 

  När hon går och dansar blir det rullatortwist  
  När hon går och dansar blir det rullatortwist 

  När hon bjuder upp till dans så svarar alla javisst

Markus Molin & Ubbe Byström



Spöktango är inspirerad av en dikt av tredjeklassaren Lena Bråneke i Angered. I original 
sjöng jag fulla spöken, som det står i dikten, men de flesta ändrar i texten. Jag har hört 
otaliga versioner och har fallit för grupptrycket, det får bli galna spöken. Låten finns 
tidigare utgiven på CD:n Avgaser & Kärlekspussar med Angereds Kulturskola.



11

1. Prova den som kanon 
2. Låt några barn åt gången klä ut sig till spöken och skrämma sina    
   kamrater medan man sjunger. 
3. Fantisera och hitta på andra saker som inte var sig likt på taket  
   och sjung om det! 
4. Rörelser: A – Slå sig för bröstet, B – Forma händerna som en  
   kikare, C – Gunga armkrok.
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Här gäller det för deltagarna att själva hitta på vilka 

instrument man vill härma. Byt ut instrumentnamnet i kursiv stil! 

Vilka instrument är enkla att härma? Vilka är svårast?!  
Är det nån som kan härma en säckpipa?
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I den här sången illustrerar man med 
rörelser hur man gör i olika yrken.  

Spåna tillsammans fram vilka yrken som finns. 
Vad har föräldrarna för arbete?
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I stället för body-
rocker kan man använda 
ett lakan eller en filt 
att gunga i!

En upplevelse-övning för elever på A-Nivå. Använd en body-rocker (en form av vagga) där  
den vaggande rörelsen stimulerar balanssinnet. En Bodyrocker skapar dessutom en klar  

avgränsning och passar för elever med mindre utvecklad kroppsuppfattning. 
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Även den här är en övning för elever med multihandikapp (A-nivå), som jag lärde mig  
på en fortbildning. Sången man då använde handlade om ballonger, När man sjunger  

om det man gör blir det väldigt konkret, tänkte jag, och skrev denna sång.

Använd ”genomskinliga”sjalar i olika färger. 

En elev ligger på en madrass medan övriga 

låter sjalarna dansa ovanför den som ligger. 

Låt sjalarna falla när sista ackordet slås 

an. Eleven får sedan ta bort sjalarna som en 

slags tittut-lek. Behöver eleven 
hjälp, så ta bort sjalarna 
en och en så att 
färgerna skiktar sig och 

skapar färgupplevelser.
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Kan med fördel användas på A-Nivå där assistent masserar elev/brukare.  
Optimalt är att elev ligger på rygg på madrass men det händer även att vi gör den  
sittande i rullstolen. På högre nivå kan man även låta elever massera varandra. 

Vidrör eller massera den kroppsdel man 

sjunger om. följande ordning brukar 

fungera bra: Händer, Armar, Axlar, 

Mage, Ben, Fötter, Huvud, Ansikte, Öron. 

Sluta med att sjunga om händerna igen. 
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Innan man börjar frågar man 
eleverna var alla kroppsdelar som vi 
ska sjunga om sitter. Be eleverna peka 

och visa på kroppen och fråga till 
exempel, ”Erik, var har du dina öron?” 

Dra ned tempot efter varje 
refräng så att eleverna 
hinner peka på kroppsdelen 
det sjungs om. Och kom 
ihåg: dansa i refrängen!
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Capo på band 2 ger D-dur

Använd tecken till de 
förstorade orden. ”Solen 
ligger på” – ”på” tecknas 
som ”skiner”.

Vi har en YouTube-kanal där du kan se oss framföra vissa av låtarna i den här boken,  
med tecken och allt! Där finns den här till exempel!  
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Lär ut tecknen för veckodagarna och låt barnen teckna 

medan de sjunger. Spela den gärna som en svängig blues! 

”Bamban” är förresten slang för matsal i Göteborg!



Spelas som en uptempo-blues. 
Ursprungligen sjöng jag Tjena, tjena 
tjejen eller Tjena, tjena grabben. Det 
fungerar ju om man känner gruppen 
sen tidigare. Annars kan det ibland 
vara svårt att veta om man ska sjunga 
tjejen eller grabben. Det har jag lärt 
mig den hårda vägen, därav textbytet.



Den här namnsången fungerar även 
bra en bit upp i åldrarna!
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Det här är en välkomstsång med klapp och stamp som man kan  
använda i större grupper där namnsånger blir för tidskrävande.  

Sången fungerar såklart även andra dagar än torsdagar!

..
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Den här namnsången fungerar även bra till avslappning.  
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En vän kan användas som kanon och/eller som teckensång. 
Vissa ord kan tecknas, till exempel: VÄN – ÅSKAR – REGNAR 

När man kommer till raden NÅN ATT KRYPA TÄTT INTILL kan man antingen hålla om 
varandra och gunga, eller ha händerna på axlarna med armarna i kors.  

Kolla in hur vi har gjort på YouTube-kanalen!
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Den här sången handlar om barns ofta okomplicerade sätt att ta  
kontakt med varandra och fråga om man får vara med!
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Använd gärna stödtecken 

genom hela sången!

Markus stödtecknar på YouTube-kanalen.
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Använd stödtecken till vissa ord för att 

förstärka ordens betydelse. Gör den gärna 

som kanon, funkar på flera olika sätt!

På YouTube-kanalen ser du hur Markus tecknar den här! 
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Det låter bra med stämmor på 

textraden, ”Det är bara vi mot 

världen” (tycker Ubbe …).

Gruppstärkande upp-tempo sång, avsedd för kör och som är lätt att lära sig utantill.  
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Använd den gärna som kanon och varför inte 
låta någon försångare inleda!
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Prova att låta någon eller 

några sjunga solo på versen!

Den här sången är riktad till elever som har möjlighet att lära sig lite mera text. 
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Ett alternativ till de traditionella julsångerna!  
Den här hittar du med teckenstöd på YouTube-kanalen. 

Markus Molin



Plogbilen är tänkt som en rörelsesång/teckensång enligt följande: 

Fem -  håll upp handens 5 fingrar 
Jättemätta - klappa sig på magen 
Sjunger - tecknet för sjunger 
Jo-o-o-o - händerna mot golvet med handflatorna nedåt, och höj armarna så att de är rakt upp på         
                 sista o:et 
Plog - gör en plog med händerna och för dem framåt 
Bilen - greppa en tänkt ratt och styr 
Slungar bort all snö som bara tjo-o-off - händerna mot golvet med handflatorna uppåt, och höj 
armarna så att man slungar snön bakåt över huvudet. 

Det här visar på YouTube-kanalen såklart!
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2. När vi är jättemätta av all julemat 
  Så går vi ut och leker, vad kommer då med fart 
  Jo-o-o-o!  
  Då kommer plogbilen. 
  Då kommer plogbilen. 
  Då kommer plogbilen och slungar bort all snö 
  som bara tjo-o-off! 

3. När vi sitter här och sjunger så tittar vi ut 
  Vad är det då som kommer där vid skogens slut 
  Jo-o-o-o! 
  Då kommer plogbilen. 
  Då kommer plogbilen. 
  Då kommer plogbilen och slungar bort all snö 
  som bara tjo-o-off!

Den här låten kom till en gång då alla eleverna plötligt rusade till fönstret! 
Plogbilen åkte förbi! 
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Det här är också ett alternativ till de traditionella julsångerna!  
Markus stödtecknar den på YouTube-kanalen! 

Spela ganska fort  
men se till att alla  
hinner med i texten!
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Varför inte skapa en komp-

sektion med lite olika 

rytminstrument? Fjorton 

bjällror är alltid vackert!
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Avslutningssång om man vill säga hejdå till var och en i en grupp.  
Man hinner säga hej då till 6 personer i varje vers innan refrängen kommer.  
Om man istället vill använda namn så hinner man 4 personer i varje vers. 

Kan också vara en temasång; ”Blues var vår grej, nu är det tack och hej …”.
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Avslutningssång med ”tal-feeling”, vilket gör den sångvänlig  
även för elever med talsvårigheter. 

Hej då!



Markus Molin och Ubbe Byström är flerfaldigt prisbelönade 
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tongivande pedagoger med lång erfarenhet av att bemöta 

elever med olika typer av funktionsnedsättning och har 

bland annat myntat begreppet Musik i Särklass. 

Markus och Ubbe turnerar med en rad uppmärksammade 

barnföreställningar och är flitigt anlitade musiker och 

underhållare.

Mer om Ubbe och Markus hittar du på:

www.ubbebystrom.com

www.markusmolin.com
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