
Bedste ven

Tekst: Rikke Vibeke Birkeholm

Melodi: Povl Christian Balslev

Bog: Glem at få det hele med

Fællesskaber og venskaber er tæt sammenknyttede, og i denne sang sætter vi ord på, hvad en bedste ven kan 

være. Vælg det eller de vers ud, som du synes passer til din børnegruppe.

Sid i rundkreds og introducer sangen ved at tale med børnene om venskab. Hvad er et venskab? Hvornår er 

man en god ven? Hvad kan gode venner lave sammen? Kan gode venner blive uvenner – og hvad gør man så? 

Syng vers 1 med fagter, og bemærk hvordan fagterne understøtter indlæringen og den tekstlige forståelse. 

Leg med forskellige bevægelser til ”Dubi dubi du og jeg”.

      C         Am  Dm7             G

1. Bedste ven nogen kan ha
Am     G/b  D7               G

Du er den jeg holder af
C/e      F        E             Am 

Følgesvend af klasse A
F                  G         C

Dubi dubi du og jeg

2. Du er skør, ærlig og rar
Når jeg spørg´ gir du mig svar
Hvis du tør, så er jeg klar
Dubi dubi du og jeg

3. Finde sten, snakke i fred
Spænde ben, fare afsted
Dele en hemmelighed
Dubi dubi du og jeg

4. Aldrig mer´ føle sig glemt
Hvis der sker noget som er slemt
Er du der 100 procent
Dubi dubi du og jeg

5. Du kan få alt på et fad
Gør mig så modig og glad
Ingen må skille os ad
Dubi dubi du og jeg

Tommelfinger op, tommelfinger op

Pege frem, lav hjerte med fingrene

Tegn et A med fingrene i luften

Peg frem, peg på dig selv

                do do fa so

                do do fa so

                do do (schy, schy)

                fa so doooo



Forslag til variationer:
Når I har lært sangen godt, kan I stå op og synge. Det giver større kropslig frihed til at synge og lave fagter/

bevægelser.

• Lav selv fagter til flere vers: Det er sjovt at finde på sine egne fagter, så lad gerne børnene byde ind 

med gode ideer til bevægelser eller fagter, som kunne passe til teksten. Som voksen kan du hjælpe ved at 

inspirere og guide børnene. 

• Fokusord: Find og tal om fokusord fra teksten.  Hvad vil det sige at være en bedste ven? Kan man have 

flere bedste venner? Hvad er en følgesvend? Og hvad vil det sige at være ”klasse A”? Find selv flere i 

teksten.

• Variationskort: I kan lege med stemmekortene og eks. synge piano/forte (svagt/kraftigt) eller staccato/

legato (korte toner/lange toner). Børnene kan skiftes til at vælge 1 eller 2 kort og dirigere deres 

kammerater.

• Indsæt et ”mellemspil” mellem versene: Lær børnene solfa-stemmen (do do fa so) og de tilhørende solfa-

håndtegn (se video). Brug solfastemmen som mellemspil. 

• Syng tostemmigt: Hvis I er vant til at arbejde med solfa, kan man dele børnene i 2 hold og synge 

tostemmigt. Husk, at der skal være mindst én voksen på hvert hold til at lede børnene.  Lyt og følg 

hinanden, selv om I synger noget forskelligt. Det er meget vigtigt at have en fælles puls. At synge 

tostemmigt er en svær disciplin, så fortvivl ikke, hvis ikke det lykkes i første, anden eller tredje omgang.

Find stemmekort og video med 
introduktion til øvelsen med 
”mellemspil” på sangglad.dk/
smaa-synger-sammen.

Det er sjovt at synge 
sammen med min 
bedste ven!

Du er også min bedste ven!
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