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Idas sommervise 
Tekst: Astrid Lindgren, 1971  |  Melodi: Georg Riedel, 1971

Der findes nærmest ikke noget smukkere, end at synge Lille Idas sommervise fra Emil fra Lønneberg 
til den årlige sommerfest. Eventuelt med hjemmelavede blomsterkranse i håret. Sangen handler om 
foråret, der får vinteren til at smelte væk, så man kan med fordel begynde at synge sangen allerede, når 
de første vintergækker kigger frem og fortsætte med den til sommeren slutter. 

 
For de yngste børn er det mest en stemningsfuld lytte-sang, som kan understøttes af billeder. For at 
inddrage børnene, kan I sætte jer i rundkreds og holde hinanden i hånden, mens I vugger fra side til 
side. De større børn kan også virkelig blive opslugt af det romantiske sommerunivers.

Legebeskrivelser:

• Leg med billeder: Læg billederne tilfældigt 
ud på gulvet. En voksen synger første linje og 
beder et barn finde billedet, der passer til. Når 
billedet er fundet, starter den voksne forfra på 
sangen og beder et nyt barn finde billedet, der 
passer til anden linje i sangen. Dette fortsættes, 
indtil I har fundet den rigtige rækkefølge på 
billederne. Syng til sidst sangen alle sammen 
med hjælp fra billederne. 

• Leg med stemmen: Syng sangen på lyde – 
f.eks. på ’La la la’. Eller leg at I spiller og lyder 
som instrumenter – f.eks. violiner på ”du du 
du”, guitarer på ”dawn dawn” eller kan I fløjte 
sangen? 

• Leg med stemninger: Syng sangen med 
forskellige følelser. Eller find på en historie, hvor 
sangen passer ind. 

• Leg med blomster: Lav blomsterkranse til håret 
og dans rundt udenfor, mens I synger.

Du skal ikke tro det bli’r sommertid
hvis ikke jeg selv gi’r et skub
til som’ren og gør den lidt sommerlig
så alting kan komme i knop
først puster jeg liv i en vintergæk
nu står den og lyser så kønt
men allerførst smelter jeg sneen væk
så jorden ka’ klæ’ sig i grønt

Tip: Kan I puste vinteren 
væk? Det er både godt 
for stemme, krop og sind 
med dybe vejrtrækninger 
og lange pust ud.

Leg med flerstemmighed

Hvis I i forvejen har brugt solfa-tegn, 
så er denne sang så fin med en enkel 
MI – FA – SO-FA-MI – stemme på. 
 
       Mi.                                   Fa 
Du skal ikke tro det bli’r sommertid 
        So              Fa                Mi    
hvis ikke jeg selv gi’r et skub 
     Mi                                           Fa 
til som’ren og gør den lidt sommerlig 
     So                 Fa              Mi       
så alting kan komme i knop 
         Mi                               Fa   
først puster jeg liv i en vintergæk 
      So                  Fa             Mi
nu står den og lyser så kønt
         Mi                                       Fa
men allerførst smelter jeg sneen væk 
     So               Fa               Mi
så jorden ka’ klæ’ sig i grønt
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nu står den og lyser så kønt
men allerførst smelter jeg sneen væk
så jorden ka’ klæ’ sig i grønt

Jeg hvisker til bækken og kilderne
at nu kommer sommeren snart
så fylder jeg luften med svalepar
og myg som bli’r slugt i en fart
jeg gi’r alle træer deres grønne løv
hvor fugle kan bygge og bo
jeg maler i skumringen himlen rød
hvor solen i vest går til ro
 
Jeg gi’r jer et blomstrende æbletræ
og tror i vil syn’s det er smukt
og skovjordbær gi’r jeg til børnene
og alt hvad der findes af frugt
jeg finder de spændende steder frem
til børn der vil tumle omkring
når foråret nærmer sig næste gang
så ved i jeg sidder på spring




