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SCOUTSÅNGER 
KNAPPFABRIKEN (sånglek) 
 

Hej! Jag heter Ola och jag jobbar på en knappfabrik. En dag kom chefen fram till mig och sa “Ola, e du 

upptagen?”  

Jag sa neeej, och nu vrider jag en knapp med höger hand.    

(vrider en osynlig knapp med handen) 

 

vänster hand.             

(vrider en osynlig knapp med handen) 

höger fot.                

(snurra på foten) 

vänster fot.                

(snurra på foten) 

rumpan.           

(skaka på rumpan) 

huvudet.      

(snurra på huvudet) 

tungan.    

(sträck ut tungan samtidigt som du sjunger) 

 

Hej jag heter Ola och jag jobbar på en knappfabrik. En dag kom chefen fram till mig och sa “Ola, e du 

upptagen?” Jag sa, JOOOOO! 
 

 Gå igenom alla kroppsdelar så att man till slut skakar på hela kroppen. Efter tungan slutar sången 

med att Ola svarar jo han är upptagen.

 

TACK FÖR MATEN 

(melodi: Gubben Noa) 

 

Tack för maten, tack för maten, 

Den var jättegod! 

Hungern var förfärlig, meten den var härlig. 

Tack för maten, tack för maten, 

Den var jättegod. 

 

LAURENTIA 
 

Laurentia, ljuva Laurentia 

när får jag träffa dig nästa gång? 

På måndag. 

Laurentia, ljuva Laurentia 

när får jag träffa dig nästa gång? 

På måndag, på tisdag. 

Laurentia, ljuva Laurentia… 
 

 Börja sången från början tills ni sjungit alla veckodagar. Gå ned på huk varje gång Laurentia eller en 

veckodag sjungs. 
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107, 103, 102, 107, 6, 19, 27. 

17, 18, 16, 15, 13, 19, 14, 17, 

19, 16, 15, 11, 8, 47. 
 

 

HAJ-SÅNGEN 
 

Det va en tjej - Do do dodododo do 

Det va en grabb - Do do dodododo do 

Dom simma ut - Do do dodododo do 

Och längre ut - Do do dodododo do 

 

Men då kom... 

HAJARNA, HAJARNA, HAJARNA 

 

O Pappa haj - Do do dodododo do 

O Mamma haj - Do do dodododo do 

O Mormor haj - Do do dodododo do 

O mini haj - Do do dodododo do 

 

Dom tog en arm - Do do dodododo do 

Dom tog en till - Do do dodododo do  

Dom tog ett ben - Do do dodododo do 

Dom tog ett till -  Do do dodododo do 

Dom tog en kropp - Do do dodododo do 

 

Och det blev blooooood.... 

  

Pappa haj: gör stor haj mun med raka armar 

Mamma haj: gör haj mun med underarmarna 

Mormor haj: gör haj mun med knutna händer (mormor är tandlös) 

Mini haj: gör haj mun med pekfingrarna 
    

 

 Tips! Om dessa sånger känns obekanta kan ni gå in på webbsidan 

bit.ly/aventyrsveckansanger för melodi och sånghjälp. 
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