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Information om låtarna

Låttexterna är skrivna så som sångerna sjungs. Vi har valt att skriva på ett 
sätt som gör det enkelt att sjunga med. Detta betyder att de ej är grammatiskt
korrekta. Exempelvis saknas skiljetecken på många ställen.
   Det finns många undantag i de svenska språkreglerna och vi kommer inte 
att nämna alla undantag.

I låten De eller dem använder vi i vissa fall stavningen dom för att skilja på 
tal- och skriftspråk.

I låten TJ skriver vi tj-ljudet med tj när vi fokuserar på ljudet men stavar rätt 
vid exempelord.

I låten J skriver vi j-ljudet med j när vi fokuserar på ljudet men stavar rätt vid 
exempelord.

I låten Sj skriver vi sj-ljudet med sj när vi fokuserar på ljudet med stavar rätt 
vid exempelord.

Alla låtar hittar ni på Gåspennans Ep Sv – Fem låtar om svenska språkregler.
Du hittar den bland annat på Spotify , Apple Music och andra digitala 
plattformar.
 

Direktlänk Spotify: 
https://open.spotify.com/album/0Oft0jO9wB1WkTxuYUblLo?
si=FeR0eMTgSGqIETwMEjkF5g
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De eller dem

Är du med? Är du med? Är du med? 
Byt dom mot vi, oh yeah 

Ja, funkar vi – ska det stå de 
Är du med? Är du med? Är du med? 

Byt dom mot oss, min vän 
Ja, funkar oss – ska det stå dem 

 Dom skulle köpa en lök 
Kan du byta dom mot vi? 

Vi skulle köpa en lök – det funka 
Stava dom med de, ja, jippi 

Är du med? Är du med? Är du med? 
Byt dom mot vi, oh yeah 

Ja, funkar vi – ska det stå de 
Är du med? Är du med? Är du med? 

Byt dom mot oss, min vän 
Ja, funkar oss – ska det stå dem 

Jag köpte en lök till dom 
Kan du byta dom mot oss? 

Jag köpte en lök till oss – det funka 
Stava dom med dem, jippi 

Det är ofta så här det går till 
Har du koll på hur vi tänker 

Här kommer ett tips om du vill 
Försöka minnas hur vi tänker 
Byt de mot vi – två bokstäver 

Byt dem mot oss – tre bokstäver 
Byt de mot vi – två bokstäver 

Byt dem mot oss – tre bokstäver 
Byt de mot vi – två bokstäver 

Byt dem mot oss – tre bokstäver 
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Är du med? Är du med? Är du med? 
Byt dom mot vi, oh yeah 

Ja, funkar vi – ska det stå de 
Är du med? Är du med? Är du med? 

Byt dom mot oss, min vän 
Ja, funkar oss – ska det stå dem 

Är du med? Är du med? Är du med? 
Byt dom mot vi, oh yeah 

Ja, funkar vi – ska det stå de 
Är du med? Är du med? Är du med? 

Byt dom mot oss, min vän 
Ja, funkar oss – ska det stå dem 
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TJ

Tj - ja framför aouå
Stava tj framför hård
Tj - ja framför eiyäö

Framför mjuk, stava k

Tj, tj - är ljudet i vår sång
Säg efter mig, gång efter gång

Tj, tj - är ljudet i vår sång
Vi tänker efter, vi är igång

Tj, tj - framför hårda vokaler - Tj
Jag ger er exempel

Tj, tj - tjatig, tjuv och tjock

Tj, tj - är ljudet i vår sång
Säg efter mig, gång efter gång

Tj, tj - är ljudet i vår sång
Vi tänker efter, vi är igång

Tj, tj - framför mjuka vokaler k
Jag ger er exempel

Tj, tj -kedja, kika, kyrka,kär och kör

Och sen i vissa få ord så stavas tj-ljudet med kj -  som, ja, som kjol och Kjell

Tj - ja framför aouå
Stava tj framför hård
Tj - ja framför eiyäö

Framför mjuk, stava k

Tj - ja framför aouå
Stava tj framför hård
Tj - ja framför eiyäö

Framför mjuk, stava k

Tjej, tjänare och tjöt - är undantag
Ja, reglerna stämmer inte helt

Ibland stavar vi tj - framför e, ä och ö
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Charter, chips och check - är undantag
Reglerna stämmer inte helt

För ibland stavar vi ch, oftast vid låneord
Jaha
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J

J-ljudet
Stavas oftast med j framför hårda vokaler

J-ljudet
Skriv ett j framför våra hårda vokaler

Aouå, våra hårda vokaler
J, j, j, j-ljudet med j

Aouå, våra hårda vokaler
J, j, j, j-ljudet med j

Låter j, låter j
Låter j, låter j
Låter j, låter j
Låter j, låter j

J-ljudet
Stavas oftast med g framför mjuka vokaler

J-ljudet
Skriv ett g framför våra mjuka vokaler

Eiyäö, våra mjuka vokaler
J, j, j, j-ljudet med g

Eiyäö, våra mjuka vokaler
J, j, j, j-ljudet med g

Låter j, låter j
Låter j, låter j
Låter j, låter j
Låter j, låter j

Ljudet låter j, låter j, j, j
Ja, ljudet låter j, låter j, j, j

Så, framför de hårda stava j, är du med?
Och framför de mjuka, stava med g

Hj, lj, gj eller y - eller dj
Ja, det är undantag

Regler, ja de funkar inte jämt
Till exempel framför ä, kan stavas j, min vän
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Sj

Framför hårda vokaler
Framför hårda vokaler

Sj
Framför a som i sjal

Sj
Framför o som i sjok

Sj
Framför u som i sjuk

Sj
Framför å som i sjå

Så är det med det
Ett och två och tre, oh yeah

Sj, framför aouå
Stava sj framför hårda, åh

Sj, framför aouå
Stava sj framför hårda, åh

Framför eiyäö
Stava sk framför mjuka, jö

Framför eiyäö
Stava sk framför mjuka, jö

Framför mjuka vokaler
Framför mjuka vokaler

Sk
Framför e som i sked

Sk
Framför i som i skick

Sk
Framför y som i skygg

Sk
Framför ä som i skägg

Och framför ö som i sköld
Oh yeah
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Reglerna,ja, de funkar inte jämt
De är bra att kunna men
Vissa ord kan stavas skj

Medans andra ord
Kan stavas stj

Även ch eller sch
Men våra regler

De är bra att förstå
Så

Sj, framför aouå
Stava sj framför hårda, åh

Sj, framför aouå
Stava sj framför hårda, åh

Framför eiyäö
Stava sk framför mjuka, jö

Framför eiyäö
Stava sk framför mjuka, jö
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Var eller vart

En grej som inte känns uppenbart
När man undrar, skriver man var eller vart?

Ja, en grej som inte känns uppenbart
När man undrar, skriver man var eller vart?

Var, om det är nuläge, ja
Som var nån befinner sig, vad bra

Var, om det är nuläge, ja
Som var nån befinner sig, jaha

Och var, för en plats, är du med?
Var ligger staden Fabbe? Oh yeah

Ja, var, för en plats, är du med?
Var ligger staden Fabbe? Oh yeah

Var, om det är ett statiskt läge
Var tog nycklarna vägen?

Ja, var, om det är ett statiskt läge
Var köper du dina kläder?

Var
Eller vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart

Var, kan man ofta svara – Här eller där
Vart, kan man ofta svara - Hit eller dit

Var, kan man ofta svara – Här eller där
Vart, kan man ofta svara -Hit eller dit

En grej som inte känns uppenbart
När man undrar, skriver man var eller vart?

Ja, en grej som inte känns uppenbart
När man undrar, skriver man var eller vart?

En riktning, en rörelse – skriv vart
Och när något är på väg, såklart

Ja, en riktning en rörelse – skriv vart
Och när något är på väg, såklart

Du hittar Gåspennan på
Facebook: Gåspennan       Instagram: @Gaspennan        Spotify: Gåspennan       Youtube: Gåspennan Official



Vart är hon på väg?
Vart rullar kulan?
Vart ska ni åka?

Skriv, vart, vart, vart

Ja, vart är hon på väg?
Vart rullar kulan?

Och vart ska ni åka?
Skriv vart, såklart

Var
Eller vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart

Var, kan man ofta svara – Här eller där
Vart, kan man ofta svara -Hit eller dit

Var, kan man ofta svara – Här eller där
Vart, kan man ofta svara -Hit eller dit

Okej, var ligger Fabbe min vän?
Där – Skriv var, kom igen

Men, hej – Var la jag min keps?
Skriv var, yes

Gissa var jag gömmer mig
Jag är här – Skriv var okej

Ja, gissa var jag gömmer mig
Jag är här – Skriv var, okej

Okej, vart rullar kulan? Hej
Dit – Skriv vart, okej

Vart är hon på väg? Käre vän
Hit – Skriv vart, kom igen

Vart ska vi åka? Yippiyeaj
Dit – Skriv vart, okej

Vart ska vi åka? Yippiyeaj
Dit – Skriv vart, okej
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