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1. Tvåorna, vi är här nu 
2. Tjalla Balla Tjing Tjing 
3. Alla barn 
4. Rymden 
5. När jag får bestämma 
6. Kroppen 
7. Music makes me happy 
8. Vokalgalen 
9. Vi vill ha fred 
10. Stockholm 
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Tvåorna, vi är här nu Margareta Nilsson 

Tvåorna 
Tvåorna  
Ja,  nu är  det  dags  
Ja,  nu är  vi  här  
Laddade till  max  
Vilken atmosfär  
 
Detta är  vår  första sång  
Och  vi  är  på  gång  
Här  står  vi  
 
Tvåorna,  vi  är  här  nu  
Tvåorna,  allihopa  
Här  är  vi:  Tvåornas  kör!  
 
Tvåorna,  vi  är  här  nu  
Tvåorna,  allihopa  
Här  är  vi:  Tvåornas  kör!  
Tvåornas  kör1  
Tvåornas  kör!  
Yeah!  
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Tjalla balla Tjing Tjing Catrin Hansson Flink 

Tjalla balla tjing tjing  
Oki  doki  ding  ding  
Det  betyder  ungefär  
”jag ä r glad a tt se  dig  här”  
Tjalla  balla  tjing  tjing  
Oki  doki  ding  ding  
Det  säger  vi  varenda  gång  vi  ses  
 
Det  finns  många sätt  att  hälsa på  
Man  kan  börja  med  ett  hej  
En puss  på kind eller  kanske  två  
Eller  bara ”hej  på dig”  
Man  kan  hälsa  på  alla  språk  
Det  är  väldigt  bra att  kunna  
Men  här  i  våran  kör  
Vill  vi  hälsa med att  sjunga:  
 
Tjalla balla tjing tjing  
Oki  doki  ding  ding  
Det  betyder  ungefär:  
”jag ä r glad a tt se d ig h är”  
Tjalla balla tjing tjing  
Oki  doki  ding  ding  
Det  säger  vi  varenda  gång  vi  ses!  
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Alla barn Magnus Ekwall, Catrin Hansson–Flink, Lisa Clausson, Elin Holmström 

Alla  barn,  är  lika  mycket  värda  
Kille,  tjej,  det  spelar  ingen  roll  
Alla  barn,  har  rätt  att  gå  i  skola  
Och  alla  barn,  det  är  ju  faktiskt  vi  
 
Hör  på  vad  vi  säger,  självklart  
Det  är  viktiga  grejer,  självklart  
Det  kvittar  var  du kommer  från,  
Det  kvittar  var  du  bor.  
Alla  ska  va  med,  självklart  
Alla  ska  få  leka,  självklart  
Det  är  ingen  tvekan,  självklart  
Det  kvittar  var  du  kommer  från  
Det  kvittar  var  du  bor.  
Alla  ska  va`  med,  självklart   
 
Alla  barn,  är  lika  mycket  värda  
Kille,  tjej,  det  spelar  ingen  roll  
Alla  barn,  har  rätt  att  gå  i  skola  
Och  alla  barn,  det  är  ju  faktiskt  vi  
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Hör  på  vad  vi  säger,  självklart  
Det  är  viktiga  grejer,  självklart  
Det  kvittar  var  du kommer  ifrån,  
Det  kvittar  var  du  bor.  
Alla  ska  va´med,  självklart  
Alla  ska  få  äta,  självklart  
Fattiga  som  täta,  självklart  
Det  kvittar  var  du kommer  ifrån,  
Det  kvittar  var  du  bor.  
Alla  ska  va  med,  självklart  
 
Alla  barn,  är  lika mycket värda  
Kille  ,tjej,  det  spelar  ingen  roll  
Alla  barn,  har  rätt  att  gå  i  skola  
Och  alla  barn,  det  är  ju  faktiskt  vi  
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Rymden Margareta Nilsson 

Jag ha r  en hemlis i  mitt  rum,  
Kom  så ska jag visa dej  
(Det är ett teleskop)  
Jag ha r  en hemlis i  garaget  
Kom  så ska jag visa dej  
(det är en rymdraket)  
Här  är  dräkten,  ta  den  på  dej,  
Så b lir  du en astronaut.  
Vet  du  inte vad det  är  
Så vi sar  jag dej  snart  
 
10, 9 ,8, 7, 654321  NU!  
Åååå-ååå-Schhhh-Woooou!  
 
Merkurius,  Venus,  Jorden  och  Mars  
Jupiter,  Saturnus,  Uranus,  Neptunus  
Vi  flyger  runt med  en  väldig  fart  
Ändå ser  man  allting så ty dligt och k lart  
 
Merkurius  
Venus  
Jorden  
Mars  
Jupiter  
Saturnus  
Uranus  
Neptunus  
Åååå-Ååååå-Schhhh-Wooou!  
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Nu  är  vi  uppe  i  rymden,  
Kom  så ska jag visa dej  (schhh)  
Nu  har  vi  landat  på  månen  
Kolla vilken häftig grej  (ssschhh)  
Här  är  stjärnor  och  planeter,  
Där  är  solen  me´  
Vi  är  astronauter,  
Och  nu  vet  du  va´  de´  e´!  
 
Merkurius,  Venus,  Jorden  och  Mars  
Jupiter,  Saturnus,  Uranus,  Neptunus  
Vi  flyger  runt med  en  väldig  fart  
Ändå ser  man  allting  så ty dligt och k lart  
 
Merkurius  
Venus  
Jorden  
Mars  
Jupiter  
Saturnus  
Uranus  
Neptunus  
Åååå-Ååååå-Schhhh-Wooou!  
 
Nu  ska  vi  flyga h emåt,  min  vän  
Nu  ska  vi  landa  på  jorden  igen  
Det  kommer  att  gå med en  väldig fart  
Ja,  vi  är  framme alldeles snart  
10,9,8,7, 654321 NU!  
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När jag får bestämma text: Åk 2 Östberga/Therése Börjesson 

När  jag  får  bestämma   
Då  är  jag  fri  
Fri  att  göra  vad  jag  vill,  hur  jag  vill,  
när  jag vill  
 
Då  äter  jag  chokladglass   
Och  godis  hela  dagen  
Och  hoppar  trampolin  
Så  det  kittlar  i  magen  
Jag  åker  linbana  mellan   
husen på vår  gata  
Och  inga  vuxna  får  vara  där  och  tjata  
 
 
När  jag  får  bestämma   
Då  är  jag  fri  
Fri  att  göra  vad  jag  vill,  hur  jag  vill,  
när  jag vill  
 
När  jag  får  bestämma   
Då  är  jag  fri  
Fri  att  göra  vad  jag  vill,  hur  jag  vill,  
när  jag vill  
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Då  tar  jag  pappas  bankkort   
Och  flyger  ner  till  Grekland  
Och  lägger  mig  och  solar   
på en jättelång sandstrand  
Jag  dyker  ner  som  en  delfin  i   
havets  vatten  
Och  sedan  spelar  jag  Playstation   
hela natten  
 
När  jag  får  bestämma   
Då  är  jag  fri  
Fri  att  göra  vad  jag  vill,  hur  jag  vill,  
när  jag vill  
När  jag  får  bestämma   
Då  är  jag  fri  
Fri  att  göra  vad  jag  vill,  hur  jag vill,  
när  jag vill  
 
Fri  att  göra  vad  jag  vill,  hur  jag  vill.  
När  jag  vill!  
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Kroppen        

Kroppen är  en häftig grej,          
Den  är  som  en  maskin                 
Allting  funkar  av  sig  själv,           
helt  utan nå´n bensin                  
Lungorna  vi  andas  med,             
Det  samlar  syret  där                    
Hjärtat  pumpar  runt  allt  blod,   
ja, ungefär såhär.  
Men  för  att  allt  ska  funka           
Ska  du tänka  på  det  här:            
 
Du  behöver  äta!                           
Du  behöver  sova!                         
Du  behöver  känna!                      
Du  behöver  röra  dej!                   
 
Du  behöver  äta!                           
Du  behöver  sova!                         
Du  behöver  känna!                      
Du  behöver  röra  dej!                   
 
Armarna i  luften,                          
Fötterna  i  golvet.                          
Rumpan shaky,  shaky                  
Livet  är  på  topp                            
Nicka  med  ditt  huvud                  
Vinka  till  publiken                        
skicka l ite p ussar                         
Sen så  är  det  stopp!                     
                                                        

     Hjärnan  är  en  fiffig  sak  
     som  sitter  i  din  knopp  
     Skelettet,  fullt  av  ben  
     är  det  som hål ler  upp din kropp  
      Sinnena  de gör,  
      att  du  kan  höra,  du  kan  se  
      känna  ,  lukta  ,  smaka,  

Ja, hur bra är inte det?  
       Och  nu när  du har  hört  allt,  
       får  du gärna  sjunga  med:  

  Du  behöver  äta!  
  Du  behöver  sova!  
   Du  behöver  känna!  
   Du  behöver  röra  dej!  

   Du  behöver  äta!  
   Du  behöver  sova!  
   Du  behöver  känna!  
    Du  behöver  röra  dej!  

   Armarna i  luften,fötterna i  golvet  
   Rumpan shaky,  shaky  
   Livet  är  på  topp  
   Nicka  med  ditt  huvud  
   Vinka till  publiken  
   Skicka  lite pussar  
    Sen så  är  det  stopp!  
    Snart  så  är  det  stopp!   
     Nu  så  är  det  stopp!!  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Catrin Hansson-Flink, Margareta Nilsson 
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Music makes me happy Margareta Nilsson 

I feel happy when I sing and dance  
I feel happy when I clap my hands  
I feel happy when I stamp my feet  
And  I  feel  happy  when  I  feel  the  beat  
(go-gong-chi,  gong-go-gong-chi)  
 
Music  makes  me  happy  
Music  makes  me  happy  
Every day,  hey-hey-hey!  
 
Music  Music  Music  hey-hey-hey!  
Music  Music  Music  hey-hey-hey!  
 
Music  makes  me  feel  so  good  
Music  makes  me  feel  so  fine  
 
Music  Music  Music  hey-hey-hey!  
Music  makes  me  happy  
Music  makes  me  happy  
Every day,  hey-hey-hey!  
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Vokalgalen Magnus Ekwall, Catrin Hansson-Flink 

Någonting här  inom  mig händer  med mig nu  
Jag kä nner  hur  det  bränner,  
Bara kolla på mig du  
När  jag blir riktigt galen  
När  jag  blir  riktigt  arg  
Blodet  börjar  bubbla,  
jag ylar som en varg  
 
A,  O,  U,  Å  
E , I, Y,   Ä,  Ö  
A,  O,  U,  Å  
E , I, Y,   Ä,  Ö  
 
Jag ha r  länge letat,  
I vårat alfabet.  
Men  inte  förrän  nu,  
Kan jag säga att  jag vet:  
Att  alla konsonanter  
Är  svåra att  få till  
Men  vokalerna  dom passar  
När  jag  skrika  vill!!  
 
A,  O,  U,  Å  
E , I, Y,   Ä,  Ö  
A,  O,  U,  Å  
E , I, Y,   Ä,  Ö  
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Vi vill ha fred Margareta Nilsson 

Vi  vill  ha fredag   
Vi  vill  ha det  nu  
I hela vår värld  
Vill  vi  ha det  nu  
Sluta  att  döda  
Sluta  att  slå  
Ni  måste  lyssna,  
måste  förstå  
Vi  vill  ha fred Vi  vill  ha det  nu  
 
Aaaa-Aaaa  
Oooo-Oooo  
 
Nu  står  vi  här  och  vill  säga  vad  vi  känner  
Vi  vill  att  alla världens  länder  ska va´  vänner  
Sluta  att  kriga  sätt  er  ner  och  prata  
Prova  att  älska  istället  för  att  hata  (hata-hata-hata)  
 
Aaaa-Aaaa  
Oooo-Oooo  
Vi  vill  ha fred,  vi  vill  ha det  nu  
Vi  vill  ha fred,  vi  vill  ha det  nu  
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Stockholm Therése Börjesson & Agneta Öst 

Kom  så går  vi  ut  och  spanar  
På  den stad  som  är  vårt  hem  
Vi  tar  dig  med på tunnelbanan  
Se  upp  för  dörrarna  som  stängs  
Vi  stannar  till  vid Gullmarsplan  
På  vår  resa  genom  stan  
 
Å å  
Stockholm,  Stockholm  
Du  och  jag,  jag  och  du  
Tillsammans  är  vi  allihopa  
Stockholm,  Stockholm  
Du  och  jag,  jag  och  du  
Tillsammans  är  vi  allihopa  
Stockholm  
 
Titta  ut  igenom  fönstret  
Där  ser  du  Globen  som  en  boll  
Fortsätt  sedan  bort  mot  Slussen  
Där  tar  vi  färjan  och  på  håll  
Ser  du Skansen  och  Gröna  Lund  
Där  vill  vi  stanna  en  lång  stund  
 
Å å  
Stockholm,  Stockholm  
Du  och  jag,  jag  och  du  
Tillsammans  är  vi  allihopa  
Stockholm,  Stockholm  
Du  och  jag,  jag  och  du  
Tillsammans  är  vi  allihopa  
Stockholm  
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Hägersten  (Hägersten)  
Vårby  gård (Vårby  gård)  
Hässelby  (Hässelby)  
Tillsammans  är  vi  Stockholm  
Södermalm  (Södermalm)  
Rinkeby  (Rinkeby)  
Gamla  stan  (Gamla  stan)  
Tillsammans  är  vi  Stockholm  
 
Å å  
Stockholm,  Stockholm  
Du  och  jag,  jag  och  du  
Tillsammans  är  vi  allihopa  
Stockholm,  Stockholm  
Du  och  jag,  jag  och  du  
Tillsammans  är  vi  allihopa  
Stockholm  
 
Tillsammans  är  vi  allihopa  
Stockholm  
 
Tillsammans  är  vi  allihopa  
Stockholm  
 
Tillsammans  är  vi  allihopa  
Stockholm  
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