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Fællesskab er, at flere er sammen om noget bestemt. Det 
kan måske være svært at forklare med ord for de mindste 
børn, men med sang ER vi sammen om noget bestemt. Vi er 
sammen om tekst og melodi, sammen om bevægelserne og 
pauserne. 
Sang er fællesskabende, og vi håber, at I vil tage godt imod 
dette materiale. 

Som altid er der flere forslag til variationer og udvidelser. 
Det vigtigste er at lægge mærke til, hvornår børnene er 
klar til det næste skridt. Det er bedre at blive rigtig gode 
til ét vers end at være usikre på mange. Der vil være 
udviklingsmuligheder, som passer til de små og andre, som de 
store kan klare. Det er altid et valg, man tager som voksen.



Jeg hilser på dig

        F               Gm              F               Gm        

Jeg hilser på dig, og du hilser på mig.

 F             Gm         Bb             C

Tra la la la la la la la la lej.

        F               Gm              F               Gm

Jeg hilser på dig, og du hilser på mig.

 F               C           Bb        F

Tra la la la la la la la lej.

Vink til hinanden

Alle drejer rundt om sin egen akse, mens man klapper

Vink til hinanden

Alle drejer rundt om sin egen akse, mens man klapper

Tekst og melodi: Ingrid Oberborbeck

Bog: Årets gang i spirekoret

Fællesskabet styrkes, når vi hilser på hinanden, når vi ser på hinanden, og når vi føler os set. Man kan hilse på 

mange sjove måder, og det skal vi bruge i denne sang.

De yngste sidder i rundkreds, mens de ældste børn står parvis i rummet – og kigger på hinanden 2 og 2. 

I indlæringsfasen kan det være en god idé, at den voksne viser for – gerne overfor et barn – og børnegruppen 

imiterer. Sørg for at gentage mange gange, så alle er trygge ved tekst, melodi og fagter. 

Sig  klap egne hænder 

Mig   klap egne lår

Nu  klap makkers hænder eller peg på partner

Hvad  klap egne hænder 

Hedder  klap 2 gange på egne lår

Du  Klap makkers hænder eller peg på partner

(Jeg hedder…….. og jeg hedder…. ). Derefter kan man skifte partner.

Forslag til variationer:

Prøv at skifte ordene ”hilser på dig” ud med eks. ”vinker til dig” eller ”klapper med dig” eller ”smiler til dig”.

Hils på hinanden på forskellige måder: Med albuen, med foden, neje, bukke, vinke, numse mod numse – kun 

fantasien sætter grænser.

Kædedans: Stå parvis overfor hinanden, men så I samlet danner en rundkreds. Giv først højre hånd, 

herefter venstre hånd. Klap og drej rundt. Gentages. På det sidste ”Tra la lej” tager man kædefatning og 

går frem til en ny partner.

Mellemspil: Man kan også tilføje dette mellemspil, som er rap/bodypercussion inspireret (valgfri):

Husk mindst 3 
gentagelser!



Jeg hilser på dig

Tekst og melodi: Ingrid Oberborbeck

Bog: Årets gang i spirekoret

Jeg hilser på dig, og du hilser på mig.
Tra la la la la la la la la lej.

Jeg hilser på dig, og du hilser på mig.
Tra la la la la la la la lej.

Musik og tekst: Copyright © Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag



Jeg kan lave ansigter

Tekst og melodi: Lonnie Kristiansen

     C
Jeg kan lave ansigter
 F                        G
Prøv at se på mig.
     C
Jeg kan lave ansigter
 F                             G
Se hvad jeg viser dig.
     C
Når jeg gør sådan her,
   F                   G              C
så ligner jeg en der er _______!

I et fællesskab er det vigtigt, at vi kan aflæse hinandens kropssprog, ansigtsudtryk og følelser. Netop det kan vi 

øve med denne rammesang.

Alle sidder eller står i en rundkreds. 

Snak om, hvordan man kan vise forskellige følelser med sit ansigt, og børnene kommer med bud på, hvordan 

man ser ud, når man er sur, glad, overrasket, ked af det, bange osv. Vis det gerne uden lyd, men med fokus på 

ansigtsudtryk og kropssprog.

Forslag til variationer:

Brug meget gerne følelseskort, for at tydeliggøre og visualisere hvilken følelse vi skal udtrykke. Kortene er 

vedhæftet dette materiale. Udvælg nogle få følelser; f.eks. glad, sur, rasende, ked af det. Gentag disse og 

overdriv gerne mimikken. Prøv at lægge følelseskortene på gulvet og lad børnene skiftes til at vælge.

Klap på lårene, mens I synger. Det giver øget fokus på puls og er med til at skabe god energi, når man 

synger sammen. For ekstra god energi kan man rasle med rasleæg på pulsslagene.

Sæt efterhånden mere krop og bevægelse på legen ved at stå op og udvide indholdet i sangen.

Leg ”Gæt en følelse”: Et barn vælger et følelseskort uden at vise det til sine kammerater. Når alle har 

sunget sangen, skal barnet prøve at vise den følelse de har valgt, og kammeraterne skal gætte.

Forslag til følelser: Glad, Sur, Trist, Ked, Træt, Forelsket, Bange, Fjollet/skør mfl.

Både vuggestuebørn 
og børnehavebørn 
kan være med.

Syng den 
mange gange!

Find følelseskort på sangglad.
dk/smaa-synger-sammen.



Jeg kan lave ansigter

Tekst og melodi: Lonnie Kristiansen

Jeg kan lave ansigter
Prøv at se på mig.

Jeg kan lave ansigter
Se hvad jeg viser dig.

Når jeg gør sådan her,
så ligner jeg en der er _______!



Min bamse

Tekst: Lotte Salling

Bog: Fagter og grimasser

I et fællesskab skal vi passe godt på hinanden og være omsorgsfulde og kærlige overfor hinanden. Det kan 

vi arbejde med, med denne søde remse, som I måske allerede kender fra ”Fri for mobberi”. I ”Små Synger 

Sammen”-udgaven er der tilføjet fagter, rytme og sang til remsen.

Sid i rundkreds. Snak om bamser. Har du en bamse eller et tøjdyr? Hvordan ser den ud? Hvornår er det dejligt 

at have en bamse?

Sig remsen meget langsomt og gentag gerne linjerne 2 gange lige efter hinanden. Husk fagterne. Når alle linjer 

gentages, giver det børnene mulighed for bedre at ”komme med” på tekst og fagterne.

Lille bamse, kom til mig

Jeg vil gerne kramme dig

Dine øjne, de er søde

Dine kinder, de er bløde

Snuden her er dejlig varm

Li´som pelsen på din arm

Godt vi bor i samme hus

Kom og få et BAMSE-KNUS.

Lok med pegefingeren

Slår armene om sig selv

Peger på øjnene

Aer kinderne

Gnider på næsen

Aer armene

Form/tegn et hus

Laver knuse-bevægelse

Man kan f.eks sige/rappe remsen, man kan sige remsen med fagter, man kan synge remsen, man kan synge 

og lave rytmeklap samtidig, man kan lave fagter uden sang og lave rytmeklap som mellemspil/break. Kun 

fantasien sætter grænser for de mange variationsmuligheder.

Forslag til variationer:

Syng og lav fagter: Bamserimet kan eks. synges på Mariehønen Evigglad, Heksemutter lod en tudse og 

Sprøjterne kom susende.

Sig remsen – nærmest som en rap, mens I klapper en fed rytme i hænderne og på lårene: f.eks. ”gung, gung, 

ga” eller ”lår, lår, klap”.

Prøv at lave fagterne uden at synge – det er en sjov øvelse at forestille sig remsen/melodien inde i hovedet. 

Se om I kan følge hinanden alligevel!

Brug humørkortene og sig/syng med forskelligt humør. Det er sjovt at sige noget sødt, når man lyder rigtig 

vred. Snak om, hvad I synes der passer bedst.

Del børnene op i 2 grupper: En gruppe kan f.eks. synge eller rappe, mens en anden kan klappe. Prøv af 

skifte og husk at lytte til, hvor sejt det lyder.

Variér: Hvis man sørger for at skifte mellem de mange variationsmuligheder, som er beskrevet ovenfor, kan 

man fortsætte med at lege med Bamserimet i en evighed:

Gentag flere 
gange!



Tekst: Lotte Salling

Bog: Fagter og grimasser

Lille bamse, kom til mig
Jeg vil gerne kramme dig

Dine øjne, de er søde
Dine kinder, de er bløde

Snuden her er dejlig varm
Li´som pelsen på din arm
Godt vi bor i samme hus

Kom og få et BAMSE-KNUS.

Min bamse



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)



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!



Bedste ven

Tekst: Rikke Vibeke Birkeholm

Melodi: Povl Christian Balslev

Bog: Glem at få det hele med

1. Bedste ven nogen kan ha
Du er den jeg holder af
Følgesvend af klasse A

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

Musik og tekst: Copyright © 2010 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag



Nydningen
Fra Bamse og Kylling

I denne lytteøvelse kommer vi helt ned i gear. I sangen møder vi et fællesskab mellem ”dig og mig” og ”mig 

og dig”, men vi hører og lærer også, at der altid er plads til flere i et fællesskab.

Denne lyttesang er for både små og store børn. Hvis energiniveauet skal ned, kan en lytteøvelse være med 

til at skabe en dejlig ro hos børn og voksne.

Forslag til aktivitet:

Lad børnene mærke, at de voksne er til stede, og hjælp børnene til at opretholde roen. Giv børnene 

tryghed, til at kunne hvile i og mærke deres egne kroppe.

• Nus børnene, massér børnene, stryg hen over deres kroppe, vift luft på dem – mulighederne er mange.

• Blæs sæbebobler: En rolig visuel stimulans kan hjælpe børnene til at fastholde roen.

• Vift med farvede tørklæder i rolige bevægelser til musikken.

• Snak om sangen: Kunne I høre, hvem det var der sang? Hørte I nogle instrumenter? Hvad handlede sangen 

om? Hvad betyder mon ”nydning”? Og hvad er ”nydning” for børnene? ”Og hvis der vil, må der godt komme 

flere…” – snak om situationen om at inkludere sine venner i eks. en god leg…  

• Tegn en tegning: Måske af Bamse og Kylling, eller af Aske der sidder med sin guitar og synger, eller om en 

nydnings-stund, som børnene kender fra deres liv.

• Syng sangen: Måske begynder børnene selv at efterspørge at synge sangen efter en periode. Måske hører 

I, at sangen bliver sunget på legepladsen eller i andre legesituationer.

LYTTESANG
LYTTESANG

Forberedelse:

Inden musikken høres, kan det være vigtigt at skabe et godt ”Lytterum” for børnene. Det kan gøres på 

følgende måde:

Alle børn ligger på gulvet med god plads. Pædagogen guider børnene i at lukke øjnene og trække vejret 

helt ned i maven. Brug tid på, at alle børn finder ro.
Alle børn sidder i en rundkreds med lukkede øjne og tager hinanden i hænderne. Træk igen vejret helt 

ned i maven. Brug tid på, at alle børn finder ro.
Sluk eventuelt lyset, og tænd for en lyskæde eller en anden belysning, som kan være stemningsgivende.

11

22

33

Trut trut. Find 
teksten til sangen 
på næste side!



Nydningen

1. Det har en god betydning,
at sidde i aftnens nydning.
Dig og mig, og mig og dig.

Ja det har en god betydning
at sidde i aftnens nydning.
Dig og mig, og mig og dig.

//: Og hvis der vil, 
må der godt komme flere.

Der er nydning nok til,
så nu kom der lidt mere. ://

2. Jeg synes det bedste vi har,
det er når du spiller på guitar.

Mest for mig, og mig og dig.
Aftnen begynder at tusse,

det er dejligt at sidde og nusse.
Mig og dig, og mig og dig.

//: Og hvis der vil,
må der godt komme flere.

Der er nydning nok til,
så nu kom der lidt mere. ://

Tekst: Elin Bing

Melodi: Aske Bentzon

Fra Bamse og Kylling


