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Kapitel 5 

I vilket Blixten möter Jaja och Nänä. 

Det blixtrade till i Idériks gröna huvud. 

"Jag fick en ny idé", ropade han. "Vi gör om hela museet till en djungel! 

"Ja", skrek Idérika, "med träd och blommor och lianer som man kan klättra i!" 

"Å riktiga djur, som alla barn som kommer till museet kan leka med... giraffer och lejon å 

så små gulliga apor... å sen kunde man... 

"Vilken jättebra idé!" En brandgul kula hoppade ner från en av motorerna i fabriken och 

kom dunsande mot dem. "Om man gör om museet till en djungel kommer det säkert 

massor av barn till museet." 

"Det här är Jaja", sa Mammadamm. "Hon ser bara det som är bra med alla idéer. Kom 

Jaja och hälsa på Blixten! Han kom just inrutschande genom skorstenen." 

"Det var smart", sa Jaja och dunkade Blixten i ryggen så att han nästan tappade andan. 

"Alla barn skulle säkert tycka att det är mycket roligare att rutscha in i museet genom 

skorstenen i stället för att kliva in genom en vanlig tråkig dörr." 

"Det är bara ett litet problem." En leksak, gjord av en trekantig svart plåtbit, som någon 

ritat ett ansikte på trängde sig fram mellan Idérik och Idérika. 

"Det här är Nänä", sa Mammadamm. "Det är han som ser till att vi tänker oss för innan 

vi gör något. Om man upptäcker problem i tid kan man ju hinna göra något åt dem innan 

något går på tok." 

"En del idéer kan till och med vara farliga", sa Nänä allvarligt. "Att släppa ner barn genom 

en hög fabriksskorsten kan nog ställa till med bekymmer. Dom kan fastna och om dom 

inte fastnar kan dom slå sig fördärvade när dom landar." 

"Vad var det som var problem med djungeln?" avbröt Idérik. 

"Girafferna till att börja med", sa Nänä. "Dom skulle aldrig komma in genom dörren. Vet 

du hur hög en giraff kan bli?”   
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"Fem meter och fyrtio centimeter", muttrade Magister Precis. 

"Där hör ni!" sa Nänä. "Å gulliga apor! Hur funkar det med alla barn som är allergiska 

mot pälsdjur?" 

"Det bryr jag mig inte om! Jag tycker att det är en jättebra idé!" sa Jaja. "Om man gör om 

museet till djungel så skulle alla växterna göra så att luften blir full av syre... och alla skulle 

må jättebra! Man måste se vad som funkar! Vad som kan vara till nytta! Vad som kan vara 

till glädje!" 

"Å det här med lejon" suckade Nänä. "Leka med lejon! Har ni tänkt på vad lejon äter? 

Dom skulle ju jaga alla barn som kommer hit." 

"Det är väl bra", sa Jaja. "Har du tänkt på att om det fanns lejon på museet skulle alla barn 

röra på sig mycket mer... å mycket fortare... alla skulle få bra motion och leva mycket 

längre... åtminstone de flesta." 

"Ja, som du hör är alla mina vänner här på Museet litet tokiga var och en för sig men… 

"Jag har en sång", avbröt Jaja.  

"Jag också", sa Nänä. 

De började sjunga sina sånger samtidigt. Det blev ett väldigt kackalorum. 

"Stopp, stopp, stopp", ropade Mammadamm. "En åt gången!" 

Jaja och Nänä tystnade.  

"Jo, vad jag ville säga, när jag blev avbruten var, att alla mina vänner är bra på sitt sätt. 

Idérik och Idérika behövs för att komma på idéer. Jaja behövs för att tänka ut vad som är 

bra med idéerna och Nänä behövs för att klura ut om det kan bli några problem." 

"Och fakta", sa Magister Precis, "glöm inte att man behöver kolla fakta!" 

"Jag fattar", sa Blixten. "Men man måste tänka fort också. Jag tänker blixtsnabbt. Kolla!” 

Blixten blundade och rynkade pannan. Se´n tittade han upp igen. 

"Såg ni?" sa han belåtet. "Världens snabbaste tanke!" 

"Vad var det för tanke?" undrade Mammadamm. 

"Vet inte", sa Blixten.” Jag hann inte tänka på det.” 
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Till dig som är lärare 

Några tips på vad du och dina elever kan göra tillsammans: 

- Försök tänka som Jaja 

Tänk om Jaja gick i din klass. Då skulle hon bara se allt som är kul och bra. Försök att 

tänka som Jaja du också. Vad kan du se som är bra och kul i din klass? 

- Försök tänka som Nänä 

Om du hade femton syskon så skulle det säkert vara jättekul ibland, men ibland skulle det 

kanske bli problem. Vilka problem kan du komma på? 

-Tänk först som Jaja se´n som Nänä 

Det finns bläckfiskar som har åtta armar. Tänk om alla människor också hade det? 

Vad skulle vara bra med det? 

Vad skulle vara problem? 

- Tänk om… 

- hundar kunde tala, vad tror du de skulle de skulle säga till oss människor då?

Vad tycker de är bra och är glada över? Vad är de arga på eller ledsna över? 

- Nej se det snöar… hur roligt är det? 

Jaja har aldrig varit ute på vintern. Berätta om allt som är kul med vinter. Rita gärna en 

bild så att hon förstår.  

Nänä har heller inte varit ute på vintern. Han vill gärna veta vilka problem det kan bli på 

vintern, så att han kan förbereda sig. Kan du komma på några problem? Rita gärna en bild 

så att han förstår.  
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Jajas sång 

Ja-ja mänsan, det är klart det här ska gå! 

Allt som är problem det ska man glömma å 

bara tänka på allting som kan bli bra, 

sån´t som funkar och som kan till glädje va´. 

Leta fram allt som är nyttigt! 

Tänk på allt som kan bli kul! 

Tänk på allting som är möjligt. Gör som ja`. 

Strunta i problemen, dom får andra ta! 

Ja! Jaa! 

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

Nej - Nej, det där går aldrig väl. Nu tar vi det nu försiktigt. 

Akta er! Se upp, och tänk er för. 

Man måste se problemen, för det är väldigt viktigt 

att inget går på tok av det man gör. 

Så leta efter fel och ta det varligt! 

Var finns problemen? Kan nå´nting bli farligt? 

Man måste alltid akta sig och ta det så försiktigt 

att ingenting blir fel av det man gör 
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Jaja 

Bild Peter Geschwind

Nänä

Bilder Peter Geschwind 




