
1. 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 kör!
Tvåornas kör! Yeah!



2. Tillsammans 
Elin Ljunggren, Anders Nyström och Julia Josephson 

Jag har vaknat, har klätt på mig, 
borstat tänderna, nu är jag här
Ätit frukost, packat väskan, 
sagt “nu drar jag”, nu är jag här

Åkt till skolan, hängt upp jackan, 
Av med skorna, nu är jag här
Värmt upp kroppen, startat rösten, 
sagt hej till kompisen, nu är jag här

Nu så får vi va tillsammans, alla får va me´
Tillsammans kan vi höras bättre, 
kom hit och sjung med!

Jag har vaknat, har klätt på mig, 
borstat tänderna, nu är jag här
Ätit frukost, packat väskan, 
sagt “nu drar jag”, nu är jag här

Nu så får vi va tillsammans, alla får va me´
Tillsammans kan vi höras bättre, 
kom hit och sjung med!
Nu så får vi va tillsammans, alla får va me´ 
Tillsammans kan vi höras bättre, kom hit och sjung med!



3. Alla barn 
M Ekwall, C Hansson-Flink, L Clausson & E Holmström

Refräng: Alla barn är lika mycket värda 
vem du är, det spelar ingen roll 
Alla barn har rätt att gå i skolan 
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

Refr. Alla barn är lika mycket värda... 

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 fika, självklart
Fattiga som rika, självklart
Det kvittar var du kommer ifrån, det kvittar var du bor. 
Alla ska va med, självklart

Refr. Alla barn är lika mycket värda...



4. Rymden
Margareta Nilsson 

Jag har en hemlis i mitt rum, kom så ska jag visa dej, 
(det är ett teleskop) 
Jag har en hemlis i garaget, kom så ska jag visa dej 
(det är en rymdraket) 
Här är dräkten, ta den på dej, så blir du en astronaut. 
Vet du inte vad det är, så visar 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 tydligt och klart 

Merkurius xxxx Venus xx Jorden xx Mars x 
Jupiter xxx Saturnus xxx Uranus xxx Neptunus xxx
Åååå-Ååååå-Schhhh-Wooou 

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 tydligt och klart 

Merkurius xxxx Venus xx Jorden xx Mars x 
Jupiter xxx Saturnus xxx Uranus xxx Neptunus xxx
Åååå-Ååååå-Schhhh-Wooou! 

Nu ska vi flyga hemåt, 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!



5. När jag får bestämma
Therese Börjesson och Johanna Linneaus

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 

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 

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 
Fri att göra vad jag vill, hur jag vill, när jag vill!



6.Kroppen 
Margareta Nilsson och Catrin Hansson-Flink 
 
Kroppen är en häftig grej, den är som en maskin  
Allting funkar av sig själv, helt utan nå´n bensin  
Lungorna vi andas med, de 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 lite pussar, sen så är det stopp!  

Hjärnan är en fiffig sak som sitter i din knopp  
Skelettet, fullt av ben är det som håller upp din kropp 
Sinnena de gör att du kan höra, du kan se 
känna, lukta, smaka, ja, hur bra är inte det? 
Å 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!!



7.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 
(one, two, three, four)
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!   (En gång till från början)

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!



8. Vokalgalen 
Catrin Hansson-Flink

Nånting här inom mig händer med mig nu 
Jag känner 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 har 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



9. Vi vill ha fred 
Margareta Nilsson

Vi vill ha fred, vi vill ha det nu 
I hela vår värld, vi vill 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 

Aaaa-Aaaa Oooo-Oooo 

Vi vill ha fred, vi vill ha det nu 
Vi vill ha fred, vi vill ha det nu



10. Botkyrkalåten
Elin Ljunggren, Anders Nyström och Julia Josephson

Hallunda - Norsborg, vi träffas på ett torg
Tullinge och Tumba - Här älskar vi att gunga
Riksten kommer sen, här hittar jag en vän!
Nu ska du få höra, om allt som finns att göra

Vi kan bada i Slagsta, åka skridskor på Lida, 
Cykla och springa, och leka med varann!

I Botkyrka - Det är här vi har vårt hem 
I Botkyrka - Här finner du en vän
I Botkyrka - Platsen där vi bor
I Botkyrka ryms alla på vår jord
I Botkyrka ryms alla på vår jord

Vi kan ha ett lopp, till Albybergets topp
I Grödinge finns fälten, där sätter vi upp tälten.
I Fittja finns en vän, nu har jag ännu en!
Tillsammans vill vi sjunga, 
och kroppen börjar gunga!

Vi kan bada i Slagsta, åka skridskor på Lida, 
Cykla och springa, och leka med varann!

I Botkyrka - Det är här...


