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Björnen sover 

Björnen sover, 

björnen sover 

i sitt lugna bo. 

Han är inte farlig, 

bara man är varlig, 

men man kan dock, 

men man kan dock 

honom aldrig tro. 

 

Björnen sover, 

björnen sover 

i sitt lugna bo. 

Han är inte farlig, 

bara man är varlig, 

men man kan dock, 

men man kan dock 

honom aldrig tro. 

 

 

Karusellen (Jungfru skär) 

Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär, 

här är karusellen, 

som ska gå till kvällen. 

Tio för de stora och fem för de små. 

Skynda på, skynda på, 

nu ska karusellen gå. 

 

För ha, ha, ha, 

nu går det så bra, 

för Andersson och Pettersson och Lundström och ja’. 

För ha, ha, ha, 

nu går det så bra, 
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för Andersson och Pettersson och Lundström och ja’. 

 

Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär, 

här är karusellen, 

som ska gå till kvällen. 

Tio för de stora och fem för de små. 

Skynda på, skynda på, 

nu ska karusellen gå. 

 

För ha, ha, ha, 

nu går det så bra, 

för Andersson och Pettersson och Lundström och ja’. 

För ha, ha, ha, 

nu går det så bra, 

för Andersson och Pettersson och Lundström och ja’. 

 

Morsgrisar är vi allihopa  

 

Morsgrisar är vi allihopa, 

allihopa, allihopa 

Morsgrisar är vi allihopa, 

allihopa och ja’ me 

Ja’ me’ och du me’ och ja’ me    

 

Morsgrisar är vi allihopa, 

allihopa, allihopa 

Morsgrisar är vi allihopa, 

allihopa och ja’ me 

Ja’ me’ och du me’ och ja’ me 

 

 

Prästens lilla kråka 

Prästens lilla kråka 

skulle ut och åka, 

ingen hade hon som körde. 

Prästens lilla kråka 
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skulle ut och åka, 

ingen hade hon som körde. 

 

Än slank hot hit och 

än slank hon dit, 

och än slank hon ner i diket. 

Än slank hon hit och 

än slank hon dit, 

och än slank hon ner i diket. 

 

Prästens lilla kråka 

skulle ut och åka, 

ingen hade hon som körde. 

Prästens lilla kråka 

skulle ut och åka, 

ingen hade hon som körde. 

 

Än slank hot hit och 

än slank hon dit, 

och än slank hon ner i diket. 

Än slank hon hit och 

än slank hon dit, 

och än slank hon ner i diket. 

 

Raketen på midsommar 

Beskrivning 

1. 

Alla deltagare börjar långsamt klappa händerna, samtidigt som överkroppen 

och armarna svänger sidledes mellan axlarna.  

 

2. 

Tempot i klappandet ökas successivt.  

 

3. 
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Tempot i klappandet ökas än mer, samtidigt som deltagarna börjar stampa 

med fötterna i marken.  

 

4. 

Deltagarna sätter en hand framför sin egen mun, för att simulera ett ljud av 

en raket som startar.  

 

5. 

Leken avslutas med att alla kastar armarna upp mot himlen, hoppar och 

simulerar ett ljud likt en raket som lyfter från marken. 

 

Räven raskar över isen 

 
Räven raskar över isen, räven raskar över isen. 

Får vi lov, ja får vi lov, att sjunga flickornas visa? 

Så här gör flickorna var de går, och var de sitter och var de står. 

Så får vi lov, ja får vi lov, att sjunga flickornas visa? 

 

Räven raskar över isen, räven raskar över isen. 

Får vi lov, ja får vi lov, att sjunga gossarnas visa? 

Så här gör gossarna var de går, och var de sitter och var de står. 

Så får vi lov, ja får vi lov, att sjunga gossarnas visa? 

 

Räven raskar över isen, räven raskar över isen. 

Får vi lov, ja får vi lov, att sjunga gummornas visa? 

Så här gör gummorna var de går, och var de sitter och var de står. 

Så får vi lov, ja får vi lov, att sjunga gummornas visa? 

 

Räven raskar över isen, räven raskar över isen. 

Får vi lov, ja får vi lov, att sjunga gubbarnas visa? 

Så här gör gubbarna var de går, och var de sitter och var de står. 

Så får vi lov, ja får vi lov, att sjunga gubbarnas visa? 

 

Räven raskar över isen, räven raskar över isen. 

Får vi lov, ja får vi lov, att sjunga skomakarns visa? 

Så här gör skomakarn var han går, och var han sitter och var han står. 

Så får vi lov, ja får vi lov, att sjunga skomakarns visa? 

 

Räven raskar över isen, räven raskar över isen. 

Får vi lov, ja får vi lov, att sjunga bagarens visa? 
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Så här gör bagaren var han går, och var han sitter och var han står. 

Så får vi lov, ja får vi lov, att sjunga bagarens visa? 

 

Räven raskar över isen, räven raskar över isen. 

Får vi lov, ja får vi lov, att sjunga sotarens visa? 

Så här gör sotaren var han går, och var han sitter och var han står. 

Så får vi lov, ja får vi lov, att sjunga sotarens visa? 

 

Räven raskar över isen, räven raskar över isen. 

Får vi lov, ja får vi lov, att sjunga Grin-Olles visa? 

Så här gör Grin-Olle var han går, och var han sitter och var han står. 

Så får vi lov, ja får vi lov, att sjunga Grin-Olles visa? 

 

Räven raskar över isen, räven raskar över isen. 

Får vi lov, ja får vi lov, att sjunga Skratt-Olles visa? 

Så här gör Skratt-Olle var han går, och var han sitter och var han står. 

Så får vi lov, ja får vi lov, att sjunga Skratt-Olles visa? 

 

 

Små grodorna 
 

Små grodorna, 

små grodorna 

är lustiga att se. 

Små grodorna, 

små grodorna 

är lustiga att se. 

 

Ej öron, ej öron, 

ej svansar hava de. 

Ej öron, ej öron, 

ej svansar hava de. 

 

Koack, ack, ack 

Koack, ack, ack 

Koack, ack, ack, ack, aa. 

Koack, ack, ack 

Koack, ack, ack 

Koack, ack, ack, ack, aa. 

 

 



Sida 6 av 6 

 

 

 

 

Vi äro musikanter 

Vi äro musikanter, allt i från Skaraborg. 

Vi äro musikanter, allt i från Skaraborg. 

 

Vi kan spela fio-lio-lio-lej, 

vi kan spela basfiol och flöjt. 

 

Och vi kan dansa bomfaderalla, bomfaderalla, bomfaderalla, 

vi kan dansa bomfaderalla bomfaderallan lej. 

 

Vi kan spela fio-lio-lio-lej 

vi kan spela basfiol och flöjt. 

 

Och vi kan dansa andra hållet, andra hållet, andra hållet, 

och vi kan dansa andra hållet, andra hållet med! 

 

 


