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Sånglek: Vi ska ut på björnjakt 

För vem: 

Lågstadiet årskurs 1–3 

Var: 

I klassen 

Del i Vildmarkpasset: 

Viltvård 

När:  

Under alla årstider 

Inlärningsmål: 

Bekanta sig med björnen som stort rovdjur. 

Material: 

- 

Längd: 

15 min 

Personalresurser: 

1 

INSTRUKTIONER 

Melodi "Vi ska ut på lejonjakt" 

Sång 

 1. 

Försångaren: Vi ska ut på björnjakt.  

Försångaren: Ut och jaga björnar. 

Försångaren: Jag är inte rädd.  

Försångaren (säger): Vi kommer till en äng.   

Försångaren (säger): Med högt, tätt gräs.  

Försångaren (sjunger): Vi kan inte gå över det. 

Övriga: Vi ska ut på björnjakt. 

Övriga: Ut och jaga björnar. 

Övriga: Jag är inte rädd. 

Övriga: Vi kommer till en äng. 

Övriga: Med högt, tätt gräs. 

Övriga: Vi kan inte gå över det. 

     (gör en kulle i luften i höjd med bröstet) 

Försångaren: Vi kan inte gå under det.  Övriga: Vi kan inte gå under det. 

     (gör en grop i luften med händerna). 

Försångaren: Vi kan inte gå runt det.  Övriga: Vi kan inte gå runt det. 

 (gör en horisontell cirkel i brösthöjd med händerna, 

     så att båda händerna gör en halvcirkel). 

Försångaren: Vi måste gå igenom det.  Övriga: Vi måste gå igenom det. 

 Alla: Svisch, svisch, svisch, svisch, svisch, svisch, svisch, svisch 

     (samtidigt rör man handflatorna fram och tillbaka mot varandra så att det hörs ljud) 
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2.  

Vi ska ut på björnjakt.  

Ut och jaga björnar.  

Jag är inte rädd.  

Vi kommer till ett träsk.  

Ett vått, geggigt träsk.  

Vi kan inte gå över det.  

Vi kan inte gå under det. 

Vi kan inte gå runt det.  

Vi måste gå igenom det. 

 Alla: Smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack  

     (samtidigt sätter man ihop alla fingrar på samma hand och rör händerna upp-ner framför kroppen) 

3.  

Vi ska ut på björnjakt.  

Ut och jaga björnar.  

Jag är inte rädd.  

Vi kommer till en älv.  

En kall, strömmande älv.  

Vi kan inte gå över den.  

Vi kan inte gå under den. 

Vi kan inte gå runt den.  

Vi måste gå över bron.  

 Alla: Stamp, stamp, stamp, stamp 

     (stampa med fötterna samtidigt).  

4.  

Vi ska ut på björnjakt.  

Ut och jaga björnar.  

Jag är inte rädd.  

Vi kommer till en kulle. 

I kullen finns en grotta. 
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Vi kan inte gå över den.  

Vi kan inte gå under den. 

Vi kan inte gå runt den.  

Vi måste gå in i den!  

I grottan är det mörkt. 

I grottan är det kallt. 

Någonting är mjukt.  

Någonting har päls.  

Aah, en björn! 

Försångaren: Blicken ner! Övriga: Blicken ner! 

     (alla sätter sig på huk och tittar ner i golvet) 

Försångaren: Backa långsamt! Övriga: Backa långsamt! 

 (alla smyger några steg bakåt) 

Försångaren: Björnen ger sig av, den är inte intresse-

rad! 

Försångaren: Fort hem!  

Försångaren: Över älven!  

Försångaren: Genom träsket! 

Övriga: Björnen ger sig av, den är inte intresserad! 

Övriga: Fort hem! 

Övriga: Över älven (alla stampar fort) 

Övriga: Genom träsket  

     (alla gör rörelserna och ljudet snabbt) 

Försångaren: Genom ängen!  Övriga: Genom ängen! 

     (alla gör rörelserna och ljudet snabbt) 

Försångaren: Öppna dörren! Övriga: Öppna dörren! 

     (alla öppnar en osynlig dörr) 

Försångaren: Stäng dörren!   Övriga: Stäng dörren! (alla stänger dörren) 

Försångaren: Äntligen hemma. Övriga: Äntligen hemma. (alla suckar av lättnad) 

Länktips 

• Mer information om björnen på webbplatsen Suurpedot.fi:

https://www.suurpedot.fi/sv/art/bjornen.html

https://www.suurpedot.fi/sv/art/bjornen.html

