
Så går vi rundt om en enebærbusk

Tekst: Gammel sangleg

Melodi: Ukendt

1. Så går vi rundt om en enebærbusk,

enebærbusk, enebærbusk,

så går vi rundt om en enebærbusk,

tidlig mandag morgen.

Så gør vi såd’n, når vi vasker vort tøj,

vasker vort tøj, vasker vort tøj,

så gør vi såd’n, når vi vasker vort tøj,

tidlig mandag morgen.

2. Skyller vort tøj... (tirsdag)

3. Tørrer vort tøj... (onsdag)

4. Ruller vort tøj... (torsdag)

5. Stryger vort tøj... (fredag)

6. Skurer vort gulv... (lørdag)

7. Til kirke vi går... (søndag)

Gå rundt om ”enebærbusken” med hinanden i 

hænderne, eller gå efter hinanden i rundkredsen

Vis med store bevægelser, hvordan man vasker tøj

Med denne gamle sangleg ønsker vi at styrke den fællesskabsfølelse, det giver at synge sammen. Sangen er 

kendt på tværs af landet og generationer, og børn vil kunne synge sangen med forældre, bedsteforældre og 

oldeforældre.

Alle står i en rundkreds.

Stil evt. en genstand i midten af rundkredsen, som kan agere enebærbusk, så det bliver tydeligt for børnene, 

at vi går rundt om noget. Gå eller tramp i takt til musikken. Det er svært for børnene, men I voksne kan være 

gode forbilleder, og lyden af jeres skridt vil styrke børnenes puls-fornemmelse.

Lav jeres egen moderne udgave af sangen:

Lad børnene byde ind med ideer til, hvad man kunne gøre. Sæt evt. en ramme, som børnene skal byde ind i. 

Det kan være ”bevægelser”, ”lege i børnehaven” eller ”noget man gør om morgenen” – kun fantasien sætter 

grænser.

Idéer til bevægelse: Hopper omkring, tramper omkring, løber omkring, lister på tæer, kravler omkring, ruller 

afsted, triller afsted, drejer omkring, klapper i takt…

Idéer til leg: Kravler i træer, graver i sand, kaster en bold, cykler afsted, sjipper i tov, hinker afsted, bygger et 

tårn, krammer en ven, er supermand, bygger en hule…

Idéer til en morgensituation: Strækker vor krop, tager et bad, dækker vort bord, spiser vor mad, børster vort 

hår, børster vore tænder, ta´r skoene på, ta´r jakken på, cykler afsted, kører afsted, vinker til mor/far...

Forslag til variationer:

Prøv at lege med tempo og dynamik. Måden I går på, viser børnene, hvad der skal ske. Hurtigt/langsomt, 

liste/trampe o. lign.

Leg med stemmevariationer: Syng med en stor stemme og lav kæmpe bevægelser, eller syng med en lille 

stemme som en mus og lav bittesmå bevægelser. Find selv på flere.

Tal med børnene om, hvordan det var i ”de gamle dage”. Hvem tror I lavede alle de huslige pligter i ”de 

gamle dage”? Hvad lavede mændene? Hvad lavede kvinderne? Hvilke pligter havde drengene, og hvilke 

pligter havde pigerne? Hvordan gør vi i dag? Hvad er det samme – og hvad er anderledes? Har børn 

pligter, eller leger de mere?



Så går vi rundt om en enebærbusk

Tekst: Gammel sangleg

Melodi: Ukendt

1. Så går vi rundt om en enebærbusk,
enebærbusk, enebærbusk,

så går vi rundt om en enebærbusk,
tidlig mandag morgen.

Så gør vi såd’n, når vi vasker vort tøj,
vasker vort tøj, vasker vort tøj,

så gør vi såd’n, når vi vasker vort tøj,
tidlig mandag morgen.

2. Skyller vort tøj... (tirsdag)
3. Tørrer vort tøj... (onsdag)
4. Ruller vort tøj... (torsdag)
5. Stryger vort tøj... (fredag)
6. Skurer vort gulv... (lørdag)
7. Til kirke vi går... (søndag)


