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Vi re ser- hit, vi re ser- dit.

G

När vi är här,

A

då vill vi bort.
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När vi är där,

G

så vill vi hem.
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Bor ta- bra, men hem ma- bäst!
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Vi läng tar- ut på re sa,- vill
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in te- va ra- kvar, hem ma- är det trå kigt,-
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Borta bra men hemma bäst!
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3 Borta Bra men hemma Bäst!
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Borta bra men hemma bäst! 

Refr. 
Vi reser hit, vi reser dit.

När vi är här, då vill vi bort.
När vi är där, så vill vi hem.
Borta bra, men hemma bäst!

1. Vi längtar ut på resa, vill inte vara kvar,
hemma är det tråkigt, nästa flyg vi tar.

Framme sent på dagen, hittar vårt hotell,
packar upp vår väska och har en mysig kväll.

2. Vi vill ut på landet där allting andas ro,
borta i en hage står en fläckig ko.

Inne i affären finns traktens goda sill,
ut och in på loppis, fynda och slå till.

Refr. 
Vi reser hit, vi reser dit.

När vi är här, då vill vi bort.
När vi är där, så vill vi hem.
Borta bra, men hemma bäst!

3. Vi åker in till staden, shoppar, går omkring,
upp i utkikstornet, sen konsert med swing.

Ner i tunnelbanan, upp på Karla Plan,
in på ett museum, program för hela dan.

4. Nu har vi sett allting, orkar inte mer.
Fötterna är trötta, står här dumt och ler.
Lanthandel, museer, loppisar, konsert,
jag vill bara hemåt. När går flyget, när?

Refr. 
Vi reser hit, vi reser dit.

När vi är här, då vill vi bort.
När vi är där, så vill vi hem.
Borta bra, men hemma bäst!
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Sjung med! är ett motiverande komplement i undervisningen 
i svenska som främmande språk som kan användas både i 
Sverige och utomlands. Sångerna tar upp olika aspekter som 
knepig grammatik och speciella utryck och ord på ett under-
hållande sätt. I Sjung med! finns sånger från nybörjarstadiet 
till avancerad nivå. Få fart! av Louise Mårtensson Mussweiler 
kompletterar Sjung med! med skräddarsydda aktiva övningar 
till sångerna.

Gratis ljudfil till Sjung med!: 
www.hej-schwedischkurse.com
 
Få fart!: ISBN 978-3-00-056128-3

Sjung med!    ISBn 978-3-00-056089-7
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