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Lärarhandledning till: Songs and rhymes 
 
7 radioprogram á 11 minuter  
Målgrupp: skolår 0 - 3 
Av-nr: 102265ra 1-7 
 
Songs and rhymes är en serie radioprogram för skolår 0 – 3 på lätt engelska. I varje 
program spelas ett antal låtar ur barnfilmer, barnprogram och ur den anglosaxiska 
populärkulturen. I flera av programmen finns också ramsor på lätt engelska. Mellan 
sånger och ramsorna pratar programledaren och Lucy som är åtta år om saker som 
musiken handlar om – som att önska sig något, att uppleva regnväder eller att tycka 
om vilda djur. Samtalen är på svenska och tar upp ord och innehåll som återkommer 
i sångerna och ramsorna. 
 

 
 
Av upphovsrättsskäl kan vi inte publicera sångtexterna här, men man hittar dem lätt 
på internet. 
 
Vissa ord återkommer många gånger i ett program. Barnen kan uppmanas att lägga 
märke till när dessa ord återkommer och kanske göra ett ord-bingo medan de lyssnar 
efter ord som: star, rain, teddy bear, wild, dream, rainbow, green.  
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1. Little star 

 

Twinkle, twinkle, little star 
Eight little notes – ur Sesame Street 
When you wish upon a star – ur Pinocchio 
The second star to the right – ur Peter Pan 
 
Vad sjunger man egentligen när man sjunger om den lilla stjärnan som blinkar? Kan 
du spela den? Många kompositörer har hittat på egna variationer av Blinka lilla 
stjärna.  
Har du sett en stjärna som faller? Vad skulle du önska dig om du såg en stjärna 
falla? Vad var det Pinocchio önskade sig när han såg en stjärna falla? 
Barnen i Peter Pan får lära sig adressen till Landet Ingenstans av Peter Pan – man 
flyger bara rakt fram och sen svänger man vid andra stjärnan till höger! 
 

 

2. A rainy day 

 

It’s raining, it’s pouring, the old man is snoring (ramsa) 
Rainy day – The Crayonettes 
Robots in the rain – The Crayonettes 
Raindrops keep falling on my head – Billie Joe Thomas 
 
Tycker du om regn? Åska? 
Vad kan man leka när det regnar? 
Hur skulle det vara att vara en robot i regnet? 
Finns det de som blir sura eller arga eller ledsna av regn? 
 
Ramsa: 
 
It's raining; it's pouring. 
The old man is snoring. 
He went to bed and bumped his head, 
And he couldn't get up in the morning. 
 
 

3. Teddy bear, teddy bear 

 

Teddy bear, teddy bear, touch the ground (ramsa) 
Up and down – björnen Fozzie och Kakmonstret 
The teddy bears’ picnic 
Your teddy bear – Elvis Presley 
 
Har du någon ramsa du säger när du hoppar rep? 
Kan du någon annan ramsa som det passar att hoppa till? 
Björnen Fozzie och Kakmonstret undrar var Kakmonstrets kaka tog vägen, flög den 
upp? Ramlade den ner?  
Har du en nallebjörn? Vad kan man leka med dem? 



3 

 

Vad händer när nallebjörnar går ut i skogen på picknick? Finns det någon som skulle 
vilja vara en nallebjörn? 
 
Teddy bear-ramsan finns i olika versioner. Ofta hoppar man hopprep samtidigt och 
beskriver rörelserna man gör medan man ramsar. 
 
Ramsa: 
 
Teddy bear, teddy bear, touch the ground. 
Teddy bear, teddy bear, turn around. 
Teddy bear, teddy bear, walk down the street. 
Teddy bear, teddy bear, tickle your feet. 
 
Alternativ: 
 
Teddy bear, teddy bear, turn around! 
Teddy bear, teddy bear, touch the ground. 
Teddy bear, teddy bear, jump up high. 
Teddy bear, teddy bear, touch the sky. 
Teddy bear, teddy bear, bend down low. 
Teddy bear, teddy bear, touch your toes. 
Teddy bear, teddy bear, turn off the light. 
Everybody say, ssh! 
Teddy bear, teddy bear, say goodnight. 
 
 

4. Born to be wild 

 

The lions sleep tonight – The Tokens 
Wild thing – Kermit ur Mupparna 
Born to be wild – Ozzy Osbourne och Miss Piggy 
 
Hur är man när man är vild? Vad menas med att vara vild? 
Hur är det i djungeln tror du? 
Vilka djur kallar man vilda? 
Är myror vilda djur? 
Vad skulle du göra om du kom till en djungel? 
Kan musik vara vild eller tam? 

 

 

5. What a day for a daydream 

 

What a day for a daydream – ur Mupparna 
All I have to do is dream – Linda Ronstadt 
Dream a little dream – The Mamas & The Papas 
 
Hur gör man när man dagdrömmer? 
Kan man drömma när man är vaken? 
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En dagdröm kan vara som en film som man tänker ut och fantiserar om – som när en 
vit och ljusbrun kanin plötsligt skuttar runt på mattan. 
 
 

6. The rainbow connection 

 

Over the rainbow – Erroll Garner 
Over the rainbow – Judy Garland 
The rainbow connection – ur Sesame street 
She’s a rainbow – The Rolling Stones 
 
Vad finns där regnbågen tar slut? 
Varför finns det så många sånger om regnbågar? 
Om det finns en skatt där – vad kan det vara i den? 
Eller finns det ett annat land ovanför regnbågen? 
Hur är det där? 
 
 

7. It’s not easy being green 

 

Rock-a-bye, baby, thy cradle is green (ramsa) 
Bein’ green – ur Sesame street 
Green, green grass of home – Johnny Cash 
Little green apples – The Temptations 
Ten green bottles (ramsa) 
 
Rock-a-bye baby sjunger man när ett barn ska sova. 
När Lucy tänker på grönt tänker hon på maskrosor och päronglass. 
Vad är grönt för färg? Är det naturens färg? Är grönt hår naturligt? Eller grönt skinn – 
jo, om man är en groda som Kermit. 
 
Johnny Cash sjunger om det gröna gräset han minns från sitt barndomshem, och 
The Temptations sjunger på tvärtomspråket att det inte finns äpplen som är gröna. 
 
Ramsa: 
 
Rock-a-bye, baby, thy cradle is green; 
Father's a nobleman, mother's a queen; 
And Betty's a lady, and wears a gold ring; 
And Johnny's a drummer, and drums for the king. 
 
Ramsa: 
 
Ten green bottles, hanging on the wall, 
Ten green bottles, hanging on the wall, 
And if one green bottle should accidently fall, 
There'll be nine green bottles hanging on the wall. 


