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”De tre små fisk” og den 4. fisk (comfort fish – inklusion) 

Der findes en dejlig sang som hedder ”De tre små fisk” som har en skøn lidt jazzet musik til. Jeg 

synes der er så skøn en energi i sangen og undrede mig over der ikke var en sangleg knyttet til den, 

og besluttede mig derfor til at opfinde kostumerne og sanglegen selv. 

Historien i sangen handler om tre små fisk, som svømmer rundt i havet fordi deres mor har sagt at 

svømning er sundt. Pludselig dukker en fisker op, som fanger dem i sit net én efter én, og de 

spjætter fortvivlet i nettet i et forsøg på at slippe væk. Fiskeren tager dem op ad nettet én efter én 

og grinder og siger de er alt for små og kaster dem ud i havet igen. Hvor fiskene glade svømmer 

rundt igen. 

Jeg lavede først en fisker som bestod af en fiskehat (sydvest), en kappe og et fiskenet. Så fulgte 

først tre fisk, som blev vidt forskellige. En fisk blev den lidt frække fisk, som godt kan lide at drille 

lidt, men kun på den sjove måde. Den anden fisk blev til Ole. En rar og god kammerat som altid 

opfører sig som sådan. Den tredje fisk blev pigefisken (og hvad mon den så hedder – hvad synes 

I?). Det var egentlig de kostumer og dele jeg skulle bruge til sanglegen. MEN SÅ SKETE DER NOGET. 

Det fortæller jeg videre om efter gennemgang af sanglegen nedenfor. 

 

Sanglegen opførtes på denne måde:  

• Man spørger hvem der har lyst til at være fisker, og barnet bliver iført fiskerhat, -kappe og 

får det tomme fiskenet (det lavede jeg lidt som en ruse, og satte nogle syede 

muslingeskaller på).  

• Fiskeren står så midt på gulvet og alle de andre børn, sidder/står i en cirkel rundt om 

fiskeren og udgøre ”havet”. 

• Idet man begynder at synge sangen gives de tre fisk ud til tre forskellige ”havet”-børn, og 

de giver dem videre til barnet ved siden af, så fiskene nærmest svømmer rundt i havet. Og 

de kan svømme højt, de kan svømme lavt og de kan også snurre rundt eller hoppe op, hvis 

der er brug for at få brugt kroppen. 

• Når teksten i sangen så komme til at fiskeren fanger fiskene én efter én, går fiskeren hen til 

de børn som har fiskene, og de putter fisken op i nettet.  

• Når der synges ”fiskeren så på de tre små fisk og lo”, så tager fiskeren dem op en ad 

gangen og sætter dem ud i havet (til børnene) igen, hvor de fortsat svømmer rundt. 

• SLUT 

 

http://www.muttergmus.dk/
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DET SOM SKETE VAR, at der ligesom var en til fisk som bankede på i min fantasi og sagde: Hey, jeg 

skal også være med. Det var Rokke, og han kom til at se sådan ud. Rokke har en lang hale som han 

ikke bryder sig om at blive trukket i, men ellers er han glad. Han er gode venner med de andre tre 

fisk, men er ikke en del af legen, men synes det er sjovt at se på mens de andre leger. 

 

 

Jeg har været ude i børnehaver med min guitar og lavet sanglegen, som er dejlig nem og simpel at 

lære. Jeg kommer med en taske hvor jeg har alle delene til sangen. I tasken ligger også Rokke. Og 

en dag var der et barn som ikke havde lyst til at være med, og satte sig for sig selv. Jeg tog Rokke 

op af tasken, gik hen til barnet og spurgte om hun ikke kunne passe på Rokke, mens hans venner 

legede, for han syntes, det var så sjovt at kigge på. Hun tog nænsomt Rokke og holdt ham mens 

hun kikkede på at de andre børn legede. På den måde var hun indirekte en del af legen, og det kan 

være at det at være med næste gang, legen leges, ikke er så langt væk.  Og Rokke tiltrak sig også 

en del opmærksomhed fra de andre børn da de var færdig med legen.  

Det var en fantastisk sjov oplevelse, fordi den ikke var planlagt, men er et resultat af fantasi – dels 

det at skabe ham, men også at bruge ham som en del af en leg. Og allermest fordi han viste sig at 

være et fantastisk redskab til at inkludere pigen i legen.  

Her kunne komme en fortælling fra kinesiske pædagoger på Nordfyns Højskole om hvordan de var 

ellevilde med den, nok fordi det ligger et stykke væk fra deres tankegang, dels at pigen ikke ønsker 

at være med, og at der bliver forsøgt at inkludere hende på denne måde. 

En anden fordel med denne historie er at den nemt kan overføres til andre lege, ved at man har 

”noget ekstra”, som kan anvendes til at inkludere på samme måde som Rokke blev brugt. 
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