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Kapitel 6 

I vilket Magister Precis inte är sig lik 

Vad hade hänt med Magister Precis?  Han satt med rynkad panna och stirrade på 

telefonen. Då och då suckade han tungt  

"Jag tror han är kär", fnissade Jaja. Hon hoppade upp och ner av förtjusning. "Han har 

säkert träffat ett litet mjukt måttband och nu sitter han vid telefonen och väntar på att 

hon ska ringa." 

"Det är bara ett problem", sa Nänä. "Hon ringer inte. Det är nog därför han ser så 

bekymrad ut." 

"Vad är kär egentligen?" frågade Blixten. 

"Det är när man gillar nå´n och bara vill vara med den hela tiden. Å när man inte är det så 

tänker man på den man är kär i hela tiden", sa Jaja. 

"Då kan jag aldrig bli kär", sa Blixten. "Jag kan aldrig bara tänka på en enda sak. I mitt 

huvud hoppar bara tankarna hit och dit hela tiden." 

 "Bra Blixten!" sa Idérika. "Du gav mig en idé. Vi måste få honom att tänka på något 

annat." 

"Jag kan sjunga för honom!" sa Idérik. 

Han sjöng en sång om en flicka som hette Josefin och trampade symaskin. Det var en 

förfärlig massa verser. Magister Precis höll för öronen och såg plågad ut. 

"Det var nog inte bra att sjunga om en som syr för en som ska sluta tänka på måttband", 

väste Nänä till Idérik.  

"Vi får leta upp någon annan än det där opålitlig måttbandet som han kan bli kär i", sa 

Idérik. ”Vem skulle det kunna vara?" 

"Gillar han måttband får vi väl leta upp nå´n som är lång och smal", sa Jaja. 

"Ja, vi måste hitta någon så att han blir glad igen", sa Idérika.  
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"Vem är det som ska bli glad?" frågade Mammadamm. Hon hade kommit tassande så tyst 

att de inte hört henne. 

"Magister Precis", sa Jaja. 

"Är han inte det då?" 

"Han sitter bara och stirrar på telefonen och ser bekymrad ut", sa Idérik." Jaja säger att 

han är olyckligt kär."  

Blixten kom släpande på en stor skruvmejsel. 

"Tror ni han kan bli kär i den här?" viskade han. 

"Den är inte särskilt lik ett måttband", sa Nänä. 

"Det var det enda långa och smala jag kunde hitta", sa Blixten. Vi kan måla ögon och mun 
på skaftet."  

"Det är nog lika bra du lägger tillbaka den där du tog den", sa Mammadamm. 

"Jag står inte ut med det här längre", stönade Magister Precis. 

"Hon ringer nog snart ska du se", sa Mammadamm tröstande. "Man ska aldrig ge upp 
hoppet."  

"Va´ då ringer? Vad menar du? Telefonen är ju inte inkopplad." 

"Men varför sitter du och stirrar på den då?" frågade Nänä? 

"För att jag inte vet hur den ser ut inuti såklart", sa Magister Precis. "Jag gissar och jag 

tror, men jag måste veta! Jag står inte ut om jag inte får veta!" 

Blixten höll fram skruvmejseln. 

"Då är det väl bara att sätta igång och skruva", sa han. "Hur ska man annars få veta?" 

"Vilken jättebra idé", sa Jaja.  "Jag vill också pilla sönder något och se hur det ser ut inuti! 

Får jag låna skruvmejseln?" 

Men Magister Precis hörde henne inte. Han skruvade och pillade medan han nynnade på 

sin sång. Du kanske kommer ihåg den?  Den där som handlar om att man ska ta reda på, 

inte bara gissa eller tro.  
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Så här kan man göra 

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

- Pilla, sätt ihop, upptäck, klura, bygg, visa och sortera 

Du kanske också undrar hur en telefon ser ut inuti? Eller en brödrost eller en radio? Det 

finns massor av prylar som är gamla och trasiga som du kanske kan få skruva isär… och 

se´n går det nog att sätta ihop nå´t nytt av allt du pillat isär. 

- Låt barnen göra Snilleblixtarna i de sju moment som beskrivs i häftet "Att 

arbeta med Snilleblixtarna." 


