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Kapitel 4 

I vilket Blixten får träffa Idérik och Idérika 

"Aj! vad var det?" skrek en ilsken röst.  

"De var någon som flög på dig! Det bara blixtrade till", sa en annan röst. 

"Åh, vad har han nu hittat på?" sa Mammadamm bekymrat. 

"Han ligger på golvet där borta", pep en av tussarna. "Han verkar ha slocknat." 

Två leksaker med kroppar av rörstumpar och huvuden gjorda av gröna glödlampor lutade 

sig över Blixten.  

"Han kan gott ligga där", sa det ena lamphuvudet.  

"Bara flyga på nå´n så där! Vad är det för knäppgök?" sa det andra. 

"Han heter Blixten och har precis fallit ner från ett moln", sa Mammadamm. "Nej men så 

blek han är. Han verkar helt urladdad." 

"Han rör på sig", sa magister Precis. 

Blixten öppnade ögonen och gned sig om nosen. 

”Det var några skojiga blixtar som zick-zackade inuti en grön bubbla”, sa han ynkligt. "Ja 

ville bara träffa dom och leka." 

"Det var mig du träffade", sa det ena lamphuvudet. "Mitt i skallen. Den kunde ha gått 

sönder." 

"Tänkte inte på det", sa Blixten olyckligt. 

"Mig träffade han mitt i magen", sa magister Precis. 

"Om du vill träffa mina vänner här på museet måste du nog försöka träffa dem på ett litet 

mjukare sätt", sa Mammadamm. "Det här är Idérik och Idérika. Dom är påhittare och 

varje gång det poppar upp en idé i deras huvud så blixtrar det där uppe i den gröna 

huvudknoppen." 
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"Kan inte jag få komma in och träffa dom där blixtarna?" undrade Blixten. 

"Man kan väl inte störta in i andras huven och stöka till", skrek en av tussarna. "Då 

kanske alla tankar blir en enda röra!" 

 "Nä, den som rår om huvudet kanske inte ens kan hitta vad han själv heter. Han kanske 

hittar ett annat namn istället. Skruttenrumpf eller nå´t annat konstigt", sa Idérik.  

Nu började det blixtra i Idérikas huvud. 

"Jag fick en jättebra idé! Vi sätter nya namn på alla!" 

"Ja", sa Idérika. "Namn så man förstår direkt vem det är." 

"Magister Precis får heta Rakritaren", sa Idérik. 

"Och Mammadamm kallar vi Ludentassen." 

"Men vad ska vi kalla den här odågan till blixt?" undrade Idérik. 

"Säg bara Supersnabba, Supersmarta Snilleblixten. Det räcker", sa Blixten. 

"Du kanske också vill bli påhittare?" frågade Mammadamm. 

"Vad gör man då?" 

"Hittar på idéer så klart", sa Idérik."Ju fler desto bättre." 

"Det viktiga är att det kommer nya idéer hela tiden", sa Idérika. Vi har en sång om det. 

Vill du höra?" 
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Så här kan man göra 

Några tips på vad du och dina elever kan göra tillsammans 

- Träna på att spruta idéer som Idérik och Idérika 

Låtsas att det ska byggas en riktigt rolig lekpark där du bor. Vad skulle det finnas där? 

Kom med massor av idéer. Ju fler desto bättre! Det får gärna var tosiga idéer. Det gör 

inget om man säger nästan samma sak som någon annan redan sagt. ALLA IDÈER ÄR 

BRA! 

Skriv upp alla förslag på en tavla eller ett stort papper. Trots att barnen inte kan läsa är det ett sätt att 

visa att alla idéer bejakas och tas till vara. Här handlar det om att koppla bort kritik och självkritik. 

Ett alternativ är att läraren upprepar varje idé, varefter alla i korus ropar ett entusiastiskt: Jaa!   

- Hitta på tosiga namn 

Kalle har en stor vit hund med lurvig päls och yvig svans. Den viftar nästan alltid på 

svansen och hoppar och skäller. Favoritleksaker är: skor, disktrasor och kuddar. Han stjäl 

gärna mat om han kan. Kalle brukar kalla honom "Viftande Vilden." Kalles mamma kallar 

honom "Korvknyckaren." Kan du komma på andra saker man skulle kunna kalla Kalles 

hund?  

- Dagdröm 

Om barn fick bestämma allting i hela världen - vad skulle du bestämma då? 

- Tänk om… 

- det skulle vara natt hela tiden - vad skulle hända då?

- alla människor hade svans - vad skulle man ha den till då?

- alla vuxna blev små som teskedar - vad skulle hända då?
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Idériks och Idérikas sång 

När det grönskar i min huvudknopp 

börjar strax idéer poppa opp. 

Man kan göra si. 

Man kan göra så. 

Eller helt tvärt om. 

Det kan också gå. 

All min fantasi 

ska va´ vild och fri 

Kritisera får ni låta bli. 

När det grönskar i min huvudknopp 

är allt bra som poppar opp 

Plopp. Plopp.

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



Blixten och hans Vänner – kapitel 4

© Margareta Lindberg 

5 

. 

Idérik och Idérika 
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