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Kapitel 3 

I vilket Blixten träffar Magister Precis 

Blixten låg på rygg och tittade upp på figuren han krockat med. Det var en smal vit man 
med mittbena och glasögon.  

"Jag ser att du har träffat en av mina vänner", sa Mammadamm.  

"Mitt i magen", stönade den smale mannen. "Han träffade mig mitt i magen." 

"Det här är Blixten", sa Mammadamm. "Han föll ner från himlen alldeles nyss så han vet 
inte riktigt hur man ska uppföra sig än." 

"Hm", sa Magister Precis, "fallen från skyarna. Då är det bäst vi börjar direkt. Det man 
inte vet måste man ta reda på." Han tittade strängt på Blixten. 

"Hur då?" Blixten gned sig på nosen. Den var lite öm efter smällen. 

"Om du vill veta något, kan du fråga någon som vet… mig till exempel." 

"Då vill jag veta om det bor några så´na där påhittiga barn här, som jag kan leka med." 

"Inte nu, men när fabriken var igång bodde det barnfamiljer här. De bodde i små trånga 
enrummare med vedspis och dass på gården. När barnen kom från skolan fick de hjälpa 
till. De bar slask och ved och vatten och passade småsyskon." 

"Men de fick väl leka ibland?" 

"Jo, när de var klara med läxorna och arbetet hemma kunde det kanske bli en stund 
över… men några leksaker hade föräldrarna inte råd med." 

"Vad lekte de med då?" frågade Blixten. 

"De gjorde leksaker själva av sån´t de vuxna hade kastat bort... och kan du tänka dig … 
museipersonalen hittade några av de leksakerna." 

"Var är de nu?" Blixten studsade upp och började zicka och zacka fram och tillbaka. Han 
var trött på att sitta stilla och lyssna. 

"Här", sa magister Precis. 

Blixten såg sig omkring.  

"Här finns inga leksaker. Du har bara hittat på alltihop." 
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"Jag hittar aldrig på. Jag tror aldrig. Jag gissar aldrig. Jag håller mig till fakta", sa magister 
Precis bestämt.  

"Men hur kan du veta så säkert?" 

"För att jag är en av leksakerna.”  

Nu såg Blixten att Magister Precis var gjord av en gammal linjal som någon ritat hår och 
glasögon på. 

"Personalen som hittade oss leksaker la oss i en låda. Ingen lekte med oss och vi hade 
jättetråkigt, så vi rymde ur den där lådan." 

"Jag var med redan på den tiden också", sa Mammadamm, "och nu lever vi här i 
hemlighet. Vi visar oss aldrig för människorna." 

"Jag fattar", sa Blixten. "Tror ni jag också kan bli en så´n där "hemling." 

"Jag tror aldrig nå´nting", sa Magister Precis. "Lyssna nu riktigt noga!" 

Magister Precis började sjunga. 

Blixten suckade. Han ville susa iväg och titta på alla maskinerna. Som tur var var det en 
mycket kort sång. 

Till dig som är lärare 

Några tips på vad du och dina elever kan göra tillsammans 

- Forska om fabriker 

Vad kan man göra i fabriker? Hjälps åt att komma på saker. Gör en väggtavla tillsammans, 

med urklippta bilder och teckningar! 

Hur gjorde man saker innan det fanns fabriker? 

- Forska om motorer 

Man använder motorer i båtar och bilar idag. Hur tog man sig fram över land och vatten 

innan motorerna hade uppfunnits? Berätta och rita! 
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- Fundera på vad fakta är 

Magister Precis pratar om fakta, men vad är det? Om han säger: "Jag heter Magister 

Precis." Är det fakta? Om han säger: "Museer är mysiga." Är det fakta? Om han säger: 

"Mitt favoritlag kommer att vinna elitserien." Är det fakta?     

Vad är fakta av det här? Fabriker är fula. Katter är söta. Kalle vill bara bråka. Det är sju 

dagar i veckan. Gröt är äckligt. Det börjar nog snöa snart. Jag tycker att alla i klassen är 

snälla. En hammare är ett verktyg.  

Fortsätt med egna exempel. 

- Lek Tjugo frågor 

Läraren tänker på en sak t.ex. en linjal. Eleverna ska lista ut vad det är genom att ställa 

faktafrågor. Läraren svarar med fakta. Leken fortsätter till dess eleverna listat ut vilken sak 

det gäller. Om det blir fler än tjugo frågor spelar ingen roll. 
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Magister Precis sång 

När något måste göras då är fakta A och O 

Jag måste kontrollera allt, för jag får ingen ro, 

förrän jag fått ställa alla frågor som jag har 

och tagit reda på vad mina frågor har för svar. 

Jag måste veta, inte bara tycka eller tro! 

När något måste göras då är fakta A och O 

En CD-skiva kan beställas från www.pythagorasmuseum.se 
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