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Arean är ytan  Text och musik: Richard Kristiansson  

 
Arean är ytan och ytan är arean,  

det är arean som är ytan eller hur.  

För ytan är arean och arean är ytan,  

det är ytan som är arean vilken tur.  

  

Om man vill räkna ut,  

rektangelarean på en duk.  

Då tar man längden gånger bredden eller sidan gånger sidan, 

produkten det är ytan på din duk.  

Ja, man tar längden gånger bredden eller sidan gånger sidan,  

produkten det är ytan på din duk.  

  

Arean är ytan …  

 

Om man vill räkna fram den.  

Arean på en triangel.  

Då tar man basen gånger höjden också delar man med två.  

Kvoten är svaret man får då.  

Ja, man tar basen gånger höjden också delar man med två.  

Kvoten är svaret man får då.  

 

Arean är ytan …  

 

Cirkeln är en rund, rund ring.  

Här kommer areans be-räk-ning.  

Man tar radien gånger radien och sedan gånger pi.  

Cirkelns area det är vad svaret blir.  

Ja, man tar radien gånger radien och sedan gånger pi.  

Cirkelns area det är vad svaret blir.  

 

Arean är ytan …  

 

Svara med rätt enheter.  

Jag tror du vet vad de heter.  

Kvadratcentimeter, kvadratdecimeter,  

kvadratmeter är vad några heter.   

Kvadratcentimeter, kvadratdecimeter,  

kvadratmeter är vad några heter.   

 

Arean är ytan …  
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Atomer och molekyler Text och musik: Richard Kristiansson  

 
Atomer och molekyler utgör saker och ting.  

Ungefär som legobitar bygger de upp allting.  

Om man delar en sak i bitar så en del blir pytteliten,  

då får man kvar en bit, atom kallar man partikeln.  

Men ögat kan inte se dem, atomerna är för små.  

Där finns flera miljarder i din ena tå.  

 

De finns i dej och mej,  

och i varenda grej. Atomer och molekyler.  

Atomer och molekyler finns i dej och mej.  

Atomer och molekyler, atomer och molekyler.  

 

Molekyler är atomer som förenats med varann,  

i par, eller flera stycken, håller de ihop minsann.  

Atom är ett ord från Grekland som betyder odelbar,  

man trodde för länge sedan att det var vad den var.  

Nu för tiden vet man att de kan tas isär.  

Till och med själva kärnan kan delas här och där.  

 

De finns i dej och mej …  

 

Atomen den innehåller en kärna och elektroner.  

Kärnan den består av protoner och neutroner.  

Det finns flera slags atomer, hundra stycken ungefär.  

Varje sort bildar ett grundämne, med sin egen karaktär.  

Protonerna i kärnan bestämmer vilken typ det är,  

beroende av hur många protoner kärnan bär.  

 

De finns i dej och mej …  
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Det handlar om ljud  Text och musik: Richard Kristiansson  

 
Alla dessa toner som jag kan höra,  

det är vibrationer som når mitt öra.  

Luftens molekyler börjar röra  

sig så att delar i mitt öra  

börjar vibrera fort och gärna,  

sen skickas signaler till min hjärna.  

Såna signaler gör att du  

kan höra mig sjunga nu.  

 

Det handlar om  

ljud, ljud, ljud – man pratar var dag.  

Ljud, ljud, ljud – hör du vad jag sa?  

Ljud, ljud, ljud – luften den rör sig, åh ja, jag hör dig,  

hoppas att du hör mig.  

 

Vi sjunger väl vidare på sången  

och släpper ljudet in i hörselgången.  

Där inne finns trumhinnan och tre små ben,  

hammare och städ och stigbygeln.  

Efter det så kommer där en snäcka  

och inuti snäckan finns en vätska.  

Den rör sig mer än gärna  

och gör att celler skickar ljud till hjärnan.  

 

Det handlar om …  

 

Låga mörka, höga ljusa ljud, det handlar om frekvens.  

Vi kan bara höra ljud inom en viss gräns.  

Men styrkan på ljud den mäts i decibel,  

hög musik och höga skrik och skäll,  

hög volym blir många decibel.  

 

Det handlar om …  
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Du duger    Text och musik: Richard Kristiansson  

 
Sluta med att retas,  

sluta med att tetas,  

sånt gör bara mesar, inte vi.  

 

Hör du vad jag säger?  

Gör nu snälla grejer,  

sprida glada färger, så ska det bli.  

 

Hör du, hör du att du duger.  

Strunta i de där som ljuger.  

Hör du, hör du att du duger som du e´.  

 

Hör du, hör du att du duger.  

Strunta i de där som ljuger.  

Hör du, hör du att du duger, hej, hej, hej.  

 

Att va´ schysst det är lätt.  

Att va´ schysst det är rätt.  

Att va´ schysst på alla sätt är underbart.  

 

Säg ”Hallå vill du va´ med?”  

”Bara bra då blir vi fler”.  

Säg ”Hallå vill du va´ med?”  

är snällt och rart.  

 

Hör du …  

 

Du är häftig,  

du är bra  

och du rockar,  

rockar fett såklart.  

 

Hör du …  
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Elvisan    Text och musik: Richard Kristiansson  

 
Kylskåp och spis, frysen full av is,  

telefonen ringer på ett ringande vis.  

Teveapparat och radioprat,  

ugnen är på och den värmer min mat.  

Allt detta händer i min lägenhet,  

tack vare ström, elektricitet.  

 

Ström är elektroner som rör sig omkring.  

Runt, runt, runt, runt i en ring.  

Om elektronerna stannar till  

finns där ingen ström, den kan inte stå still.  

Runt, runt, runt i en ring,  

strömmar elektronerna omkring.  

 

Min tvättmaskin gör min tröja fin.  

En annan maskin diskar mitt porslin.  

Lampan lyser och jag sitter och myser,  

hör hur min kaffekokare pyser.  

Allt detta händer i min lägenhet,  

tack vare ström, elektricitet.  

 

Ström är elektroner som rör sig omkring …  
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Hjärtat slår   Text och musik: Richard Kristiansson  

 
Dunk, dunk, dunk, hjärtat det slår.  

Timme, timme efter timme, år efter år,  

så dunkar hjärtat på så blodet kan nå från topp till tå.  

 

Hjärtat är en muskel stor som en hand.  

Det har fyra rum och vet du att de kan,  

fyllas med blod som pumpas fram.  

Förmak och kammare är rummens namn.  

 

Blodet åker i ådror vet du vad de heter?  

De som leder till hjärtat kallar man för vener,  

de som leder från heter artärer,  

mellan de två finns kapillärer.  

 

Dunk, dunk, dunk, hjärtat det slår …  

 

Blodet viner genom vener till höger förmak  

och vidare till samma sidas kammare så klart.  

Därifrån till lungorna med en himla fart,  

där blodet tar upp syre, det är underbart.  

 

Från lungorna går blodet till hjärtat igen.  

Till den vänstra sidan men vad händer sen?  

Ut i artärer är vart det bär hän,  

i kapillärer ges syre till varenda cell.  

 

Dunk, dunk, dunk, hjärtat det slår …  

 

På samma gång tar blodet faktiskt upp,  

koldioxid ute i ens kropp,  

och det tar det med sig genom detta blodomlopp  

tillbaka till lungorna och andas bort.  

 

Blodet gör också mycket, mycket mera  

till exempel temperaturen är nåt det kan reglera  

och näringen från maten det transporterar  

och skyddar oss mot sådant som infekterar.  

 

Dunk, dunk, dunk, hjärtat det slår …  
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It´s all about sound  Text och musik: Richard Kristiansson 

 

All of these tones that I can hear,  

is some vibrations coming to my ear.  

Atoms starts to moving in the air,  

making parts vibrate in my ear.  

So that some signals loud and sane,   

will be abel to come to my brain.  

All of these signals make me do  

So I can hear you too.  

 

It´s all about,  

sound, sound, sound – We talk every day.  

Sound, sound, sound – hear what I say.  

Sound, sound, sound – The air is on, moving.  

Atoms are ruleing.  I hope that you hear me.  

 

We`ll keep on singing, yes we can.  

Let the sound in to the ear canal.  

Inside, the eardrum and three boanes,  

and they start to move with the tones.  

Malleus, incus, stapes the names,  

after that signals goes to the brain.  

All of these signals make me do  

So I can hear you too.  

 

It´s all about, sound, sound, sound…  

 

Low and dark and high and lighty sound,  

frequency it´s all about.  

We can only hear some voice  

that is coming out.  

But the volume of sound  

is measured in decibel.  

Rock n roll, and pumping up the jam  

lots of yell are many decibel.  

 

It´s all about, sound, sound, sound…  
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Jag är ett litet träd  Text och musik: Richard Kristiansson  

 
Jag är ett litet träd och vet du vad?  

När solen skiner blir jag så glad.  

För alla mina gröna blad,  

tar energi från strålarna var dag.  

 

Koldioxid som du andas ut,  

det tar jag och andas in.  

Och det som jag andas ut,  

är syre som du andas in.  

 

Markens vatten suger rötterna upp,  

genom stammen till min högsta topp.  

Allting samlas på särskilda platser,  

som kallas för kloroplaster.  

 

Där blir det ett riktigt partaj.  

Fotosyntesen är världens grej.  

Tack vare den så har du mig,  

tack vare den så har jag dig.  

 

Solenergi och koldioxid och vanligt vatten,  

gör jag om till socker, som jag tycker om  

och sen vilar jag på natten.  

 

Sockret från detta recept,  

är en delikatess,  

och det blir vid nästa process  

cellulosa, stärkelse och fett.  

 

Stärkelsen sparar jag på,  

och fettet likaså,  

som energi i mitt förråd,  

tills mörkret kommer, jag tar det då.  

 

Cellulosan gör mig stor och stark  

och jag får en kraftig bark.  

Jag blir också hög och bred,  

av gammal och ny ved.  

 

Solenergi och koldioxid och vanligt vatten …  

 

 

 

 

 

 

http://www.richardkristiansson.se/


 

9 
 

www.richardkristiansson.se  

Kraft och rörelse  Text och musik: Richard Kristiansson  

 

Håll balansen där i dansen  

kan du sjunga när du gungar?  

Eller rulla fram på marken  

med cykeln eller sparken?  

 

När du hoppar in i dansen  

på ett ben så har du chansen  

att riktigt känna kraften  

balansera upp balansen.  

 

Känn hur tyngden varierar  

när du gungar kontrollerat  

du blir lätt och du blir tung  

i varje pendling varje gung.  

 

Håll balansen …  

 

När du rullar fram på marken  

med cykeln eller sparken  

så beror det på friktion  

om det går trögt eller kanon.  

 

Känn hur krafter får igång dig  

på ett sätt så att du rör dig,  

men en kraft får också stopp  

så din rörelse stannar upp.  

 

Håll balansen …  

 

Känn hur krafter får igång dig  

på ett sätt så att du rör dig,  

men en kraft sätter också stopp  

så din rörelse stannar upp.  

 

Håll balansen …  
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Kroppen är toppen  Text och musik: Richard Kristiansson  

 

Kroppen är toppen,  

toppen är kroppen,  

kroppen är toppen eller hur.  

 

Ja, kroppen den är toppen  

för toppen är kroppen  

detta vet varenda kul figur.  

 

Fötter och tår,  

armar, ben och lår.  

Händer, fingrar, axlar, knä och hår.  

 

Muskler och skelett,  

brosk och kraniet.  

Tänder, käke, naglar det är lätt.  

 

I kroppen finns organ  

mag- och tarmkanal.  

Lever, lungor, hjärta med dess slag.  

 

Hjärnan i vår knopp,  

snippa och snopp.  

Näsa, mun och ögon tittar upp.  

 

Kroppen är toppen … 

 

(Verserna spelas en gång till)  

 

Kroppen är toppen … 

detta vet varenda kul figur, eller hur.  
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Kämpa på    Text och musik: Richard Kristiansson  

 
Inställning till inlärning  

att tänka på rätt sätt.  

Spännande, utmanande  

kan vara ett tankesätt.  

 

Du kan det inte än  

men du lär dig det snart.  

Kämpa kom igen  

det är så du blir smart.  

 

Smart är nåt man blir,  

inte nåt man är.  

Smart är nåt man blir  

om man kämpar hårt och lär.  

 

Man måste kämpa och plugga på.  

Träna sin hjärna tills man förstår.  

Man måste kämpa och plugga på.  

Hjärna ge järnet allt man förmår.  

 

Utmaning, ansträngning  

kämpa och ta i.  

Anspänning, hård träning,  

ha en strategi.  

 

Att lära dig lära  

är viktigast av allt  

för kan du lära dig  

kan du lära dig allt.  

 

Smart är nåt man blir,  

inte nåt man är.  

Smart är nåt man blir  

om man kämpar hårt och lär.  

 

Man måste kämpa …  

 

Vi är stora vi är små  

och vi kämpar bara på.  

Vi är stora vi är små  

men vi rockar fett ändå.  

 

Man måste kämpa …  
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Man gör rätt om man kan Text och musik: Richard Kristiansson  

 
Man försöker pricka rätt  

när man ska lägga straffen,  

ingen skjuter snett med flit i matchen.  

Man vill ju spela rätt  

och inte passa snett,  

man vill ju bara göra allt korrekt.  

 

Man gör rätt om man kan  

så funkar det minsann.  

Ingen vill ju göra fel med flit.  

Man gör rätt om man kan,  

kan som ingen ann.  

En tanke som jag ger stor tillit.  

 

Man stavar inte fel  

om man vet hur ordet stavas,  

man räknar inte fel  

om man kan svara.  

Nej, man stavar om man kan  

och räknar rätt minsann.  

Man vill ju bara göra allt man kan.  

 

Man gör rätt om man kan …  

 

Man vill sitta still  

när man sitter där i skolan.  

Inte vill jag hoppa runt på stolen.  

Jag vill inte störa,  

va´ skrikig och förstöra  

men ibland blir allting bara en sån rör.  

 

Man gör rätt om man kan …  
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Matspjälkningsapparaten Text och musik: Richard Kristiansson  

 
Frukost, lunch och middag och så mellanmål bör man ha två.  

Tänderna de tuggar och saliven smörjer maten jag åt.  

Svalget sväljer födan till matstrupen som pressar ner,  

pressar ner käket till magsäcken är vad som sker.  

I säcken där i magen där spjälkas kosten till en mos,  

enzym och saltsyra de delar nästan alltihop.  

 

Mat – spjälkningsapparaten,  

mat – spjälkningsapparaten,  

mat – spjälkningsapparaten,  

finfördelar maten som man äter upp,  

delar som sedan bygger upp ens kropp,  

nere från tårna till din knopp.  

 

I tolvfingertarmen där spjälkas maten ännu mer.  

Bukspott och galla gör den flytande, den rinner ner.  

Ner till tunntarmen där näring absorberas upp,  

och transporteras ut till kroppen via blodet i ditt blodomlopp.  

Till tjocktarmen kommer det kroppen inte vill ha kvar  

och ändtarmen tömmer avföring varenda dag.  

 

Mat – spjälkningsapparaten …  

 

Kolhydrat och fett och proteiner ska man ha,  

och mineral och vitaminer så att kroppen den kan må bra.  

Kolhydrater finns i pasta, potatis och ris.  

Smör och olja det är fett, allt det nämnda ger oss energi.  

Protein gör dig stark och finns i kött och ägg och fisk.  

Vitaminer hittar man i frukt och grönt, du blir pigg och frisk.  

 

Mat – spjälkningsapparaten …  
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Näringskedjor   Text och musik: Richard Kristiansson  

 

Tänk dig ett blad, masken den blir glad  

och tänker vilken härlig dag för blad det gillar jag.  

Tänk dig en mask, fågeln säger smask  

och smaskar i sig masken för masken smakar smask.  

Tänk dig en gås, räven ”nu så ska det mås”  

och smörjer sitt krås med fågeln som åts.  

Tänk dig en räv, vissa säger blä,  

men andra säger vilket käk nu äter vi den där.  

 

Näringskedjor funkar så,  

den ene äter någon på.  

Det är nödvändigt livets nöd,   

den enes död den andres bröd.  

 

Tänk dig en växt som äts av en insekt,  

insekten blir mätt men växten den blir knäckt.  

Tänk dig en insekt. Musen fångar den direkt.  

Det där gick ju lätt att få sin dagens rätt.  

Tänk dig en mus. Katten ”nu så blir det bus”.  

Katten, musen tio tusen, katten blir mätt i sin buk.  

Tänk dig en katt, visa jublar glatt.  

Själv blir jag matt och tänker py katt-en.  

 

Näringskedjor funkar så …  

 

(Första versen en gång till)   

 

Näringskedjor funkar så …  
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Om det brinner   Text och musik: Richard Kristiansson 

Om det börjar brinna där det inte ska,  

om lågorna flammar opp.  

Om elden är lös är det inte bra,  

då gäller det att sätta stopp.  

För elden är farlig den kan skada en,  

när den brusar upp är man liten och klen.  

Så lär dig nu detta och kom ihåg  

vad du ska göra då.  

 

Saker brinner upp och de brinner ner,  

elden slukar allting som den ser.  

Lågorna kan sätta djupa spår.  

Skynda dig och ring till närmsta brandkår,  

genom att slå, ett, ett, två,  

från en telefon ett, ett, två.  

 

Om du ser en brand där du befinner dig,  

måste du få detta gjort.  

Rädda dem du kan utan att skada dig,  

och tänk på att agera fort.  

Varna alla andra, bara vråla på.  

Det brinner, det brinner, ring sen ett, ett och två.  

Prova sen att släcka själv om det går,  

eller ta dig därifrån.  

 

Saker brinner upp och de brinner ner …  

 

En sak som kan brinna behövs för att  

eld ska kunna tändas på.  

Men även frisk luft som är syresatt  

och hög temperatur också.  

Dessa tre faktorer ger elden liv,  

mycket av dem alla gör den intensiv.  

Men tas en sak bort dör elden ut,  

då slocknar den och tar slut.  

 

Saker brinner upp och de brinner ner …  
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Omkretsen   Text och musik: Richard Kristiansson 

Omkretsen, den går hela vägen runt,  

från där man börjar tillbaks till samma punkt.  

Omkretsen, ta och börja vid en punkt  

och gå ett varv hela vägen runt.  

 

En rektangel en kvadrat,  

fyra sidor har de så klart.  

Lägger man ihop dem,  

ja, då får man fram.  

 

Omkretsen … 

 

En triangel, en trekant  

har tre sidor inte sant  

lägger man ihop dem,  

ja, då får man fram.  

 

Omkretsen … 

 

I en cirkel mäter man,  

diametern ja minsann,  

sedan tar man gånger pi,  

och då så får man fram.  

 

Omkretsen … 
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Planetresan   Text och musik: Richard Kristiansson  

 

Ska jag berätta en hemlighet,  

jag har färdats med en komet.  

Jag tappa´ balansen  

och fick tag i svansen  

for iväg som en raket.  

 

Jag åkte sicksack mellan varje planet,  

där finns åtta tro mig jag vet.  

Men först stjärnan solen  

som allt är en stor en  

brinnande gas som är het.  

 

Vid Merkurius såg jag en buss  

och vid Venus fick jag en puss.  

På jorden har jag va´tt  

så jag styrde mot Mars  

och träffa´ en som ville få skjuts.  

 

Han sa han kallade sig ju för Pitter  

och han åkte med mig till Jupiter.  

Sen hoppa´ han av,  

sa tack ska du ha,  

och jag for iväg med ett fnitter. 

 

Sen satte jag fart mot Saturnus.  

Genom ur och skur till Uranus.  

Sen gjorde jag en lop  

hoppa´ över en grop  

och stannade nära Neptunus.  

 

Och innan resan den tog slut så,  

åkte jag till dvärgen Pluto  

som är en plutoid  

gjord av sten och is  

och då var resan slut och finito.  

Från Pluto drog jag hem  

till jorden igen  

och då var resan slut och finito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.richardkristiansson.se/


 

18 
 

www.richardkristiansson.se  

Skala    Text och musik: Richard Kristiansson  

         

Ritning, karta, skiss och tavla.  

Vi håller på med skala.  

Skala upp och skala ner,  

förstora förminska mer och mer.  

 

Skala 1:1 det är så himla lätt  

lika stor på bilden som i verkligheten.  

 

Men skala 1:100 hur funkar det då,  

du kan sluta undra så lätt att förstå.  

Det är en förminskning av det du ritar av.  

Hundra gånger mindre som skalan avgav.  

En centimeter på teckningen  

är hundra centimeter i verkligheten.  

 

Ritning, karta, skiss och tavla …  

 

Skala 1:1 det är så himla lätt  

lika stor på bilden som i verkligheten.  

 

Men skala 5:1 då förstorar man upp  

nåt litet och nätt som syns i en lupp.  

Man gör det större det kan vara en insekt.  

Fem gånger mer betyder 5:1.  

Fem centimeter på teckningen  

är en centimeter i verkligheten.  

 

Ritning, karta, skiss och tavla …  
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Snippor och snoppar  Text och musik: Richard Kristiansson  

         

Här är en sång om snippor och snoppar  

det som finns mitt fram på våra kroppar.  

Det mesta är likt hos pojkar och flickor  

det gäller även snoppar och snippor.  

När man går in i puberteten  

då väcker man upp nyfikenheten.  

Målbrottet kommer pojkars röster mörknar,  

hårbeklädnad och flickor får boppar.  

Testesteron och östrogen,  

hormonerna hoppar runt utan hejd.  

Humöret svajar både upp och ner,  

det hör liksom till det är så de e´.  

 

Jag sjunger om snippor (snippor och snoppar),  

jag sjunger om snoppar (snippor och snoppar). 

Det som finns mitt fram (snippor och snoppar),  

mitt på våra kroppar (snippor och snoppar).  

Jag sjunger om snippor (snippor och snoppar),  

jag sjunger om snoppar (snippor och snoppar).  

 

Puberteten är en särskild grej  

som alla går igenom varje kille och tjej.  

Flickor blir kvinnor, pojkar blir män. 

Killar får skägg och tjejer får ägg.  

En gång varje månad lossnar där ett  

som suttit på äggstocken och varit berett.  

Med hjälp av mensen blöder det ut  

ifall det inte blir träffat av ett sprut.  

 

Jag sjunger om snippor …  

 

Snippor och snoppar, snoppar och snippor. Snippor och snoppar, snoppar och snippor.  

Snippor och snoppar, snoppar och snippor. Snippor och snoppar, snoppar och snippor.  

 

När man är vuxen kan man få barn,  

om man är mogen att bli mor eller far.  

Så här går det till när ägget befruktas,  

spermierna simmar för fulla muggar.  

En sperma når ägget och smälter samman,  

detta händer inne i mamman.  

Det blir ett embryo som växer till ett foster,  

har mamman en syster blir hon en moster.  

Nio månader är vad det tar,  

sedan är det dags för barnets födelsedag.  

 

Jag sjunger om snippor …  
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Ta en titt    Text och musik: Richard Kristiansson  

 
Släng en blick och ta en titt,  

spana hit och kolla dit,  

ta och titta fram så ser du mer.  

 

Flukta upp och glutta ner,  

stirra på vad ser du då?  

Så här går det till när man ser.  

 

Ljuset studsar omkring på saker och ting,  

det heter att ljuset reflekteras.  

 

Det slinker in i ett hål, pupillen är ett hål,  

där mängden av ljuset det regleras.  

 

I ögat där finns, en liten, liten lins  

där ljusstrålarna fokuseras.  

 

Och de bryts till en bild, upp och ner blir den till,  

något som hos hjärnan sen justeras.  

 

Släng en blick och ta en titt …  

 

Senhinna, hornhinna, iris och pupill,  

efter det så kommer där en lins.  

 

Glaskropp och näthinnan med den gula fläcken  

och synnerven där också finns.  

 

Extra intressant är näthinnan minsann,  

där stavarna och tapparna de sitter.  

 

Stavarna ser svartvitt, tapparna ser färg,  

det är en förmåga de besitter.  

 

Släng en blick och ta en titt …  
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Teknikbiten   Text och musik: Richard Kristiansson  

 
Teknikbiten, jag är biten av teknik,  

Teknikbiten, jag är biten av teknik,  

Teknikbiten, jag är biten av teknik,  

Teknikbiten, det är en härlig bit.  

 

Teknik, handlar om att härma naturen  

inspireras av växterna och djuren.  

Teknik, handlar om coola konstruktioner,  

broar, byggen och andra kreationer.  

Teknik, handlar om saker som rör sig,  

bilar, båtar, helikoptern en sån cool grej.  

 

Teknikbiten …  

 

Teknik, handlar om att överföra krafter,  

exempelvis med en hävstång har du haft en.  

Teknik, handlar om elektriska kretsar,  

ljud och ljus och andra komponenter.  

Teknik, handlar om våran utveckling.  

Historien är viktig för vår nya inriktning.  

 

Teknikbiten …  
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Tufft med luft  Text och musik: Richard Kristiansson  

 
Tufft med luft, luften är tuff,  

visst är det tufft med luft.  

Tufft med luft, ja luften är tuff,  

så tufft, tufft med luft.  

 

Luften syns inte men den finns åndå,  

ända från marken och upp i det blå.  

Runt omkring hela vår jord  

från öst till väst och syd till nord, det är  

  

Tufft med luft …  

 

Inuti luften finns syre till oss,  

koldioxid till växterna förstås.  

Många andra gaser de flyger överallt,  

en åtta, nio stycken men kväve framförallt, det är  

 

Tufft med luft …  

 

Runt hela jorden finns atmosfären  

en del av den kallas troposfären.  

I troposfären finns olika väder,  

därför går vi i olika kläder, det är  

 

Tufft med luft …  

 

När vinden viner och blåser ibland  

susar luften över hav och land.  

Vind är luft som rör sig fram  

när det blåser, stormar och fläktar lite grann, det är  

 

Tufft med luft …   
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Vattnet åker runt  Text och musik: Richard Kristiansson  

 
Vattnet åker runt, runt, runt,  

runt, runt på en upptäcktsfärd,  

genom luft och hav och mark  

och träd runt hela vår värld.  

När vattnet blir varmt så stiger  

den upp till himmelen.  

Där uppe blir det moln med snö  

och regn som åker ner igen.  

 

När du kokar vatten hemma i ditt kök,  

bildas det en massa rök,  

som ryker upp i luften för den blir lätt.  

Tänk dig en härlig dag  

när solen värmer upp ett hav,  

då flyger vattnet upp på samma sätt.  

Men du ser det inte för det är en gas,  

genomskinlig precis som glas.  

Det kallas för vattenånga när detta skett.  

 

Vattnet åker runt, runt, runt …  

 

Högt uppe kan gasen inte existera.  

Den börjar då att kondensera,  

vattnet blir flytande igen.  

Det bildas moln, men innan droppar faller,  

fryser de och blir iskristaller.  

Sen smälter de på färden och blir till regn.  

Kanske hamnar de igen i havet eller,  

träffar på en person som gnäller.  

Kanske träffar de på dig min lille vän.  

 

Vattnet åker runt, runt, runt …  
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Vikten av vikt   Text och musik: Richard Kristiansson  

 
Har du hållit i ett gram,  

har du vägt det i din hand.  

Det är lätt inte sant,  

ungefär som en nypa salt.  

Ett gram kan vara exempelvis,  

en liten bit av en pepparkaksgris,  

en liten spik, en tesked med ris.  

 

Riktigt viktigt, vikten av vikt.  

Riktigt viktigt, vikten av vikt.  

Riktigt viktigt, riktigt vikten av vikt.  

 

Lördagsgodis är gott minsann,  

man pratar om hektogram.  

Ett hektogram det är hundra gram,  

tänk på det när du handlar nam nam.  

Ett hektogram det är hundra gram,  

ja hundra gram är ett hektogram.  

Som en kiwifrukt, som en äppelskrutt.  

 

Riktigt viktigt …  

 

Varenda tös, varenda påg,  

när du står uppå en våg,  

i kilogram mäts vikten då,  

det kvittar om du står på tå.  

Kilo det betyder tusen  

och visst tusan gör det susen.  

Ett kilogram, är ettusen gram.  

 

Riktigt viktigt …  

 

Om du ser mig i profil,  

när jag kommer i en bil.  

Gör som jag och börja sjung  

om att bilen den är tung.  

En bil den väger runt ett ton,  

som en krokodil har du sett en sån.  

Ettusen kilogram, är ett ton minsann.  

 

Riktigt viktigt …  
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Volymen    Text och musik: Richard Kristiansson  

 
Dryck i kylen (tja-la, la-la-la).  

Ryck kapsylen (tja-la, la-la-la).  

Mät volymen (tja-la, la-la-la).  

Volym det är matematik i kubik. 

Volym det är matematik.  

 

Om man är krasslig och behöver medicin.  

Kanske en kur med Kåvepenin.  

Då häller man upp i ett milliliter mått,  

en tio milliliter eller nåt.  

Det går tusen milliliter på en liter,  

det kan va´ bra att känna till.  

 

Dryck i kylen …  

 

33 centiliter är en vanlig volym,  

bland burkar och flaskor i affärens kyl.  

33 centiliter ryms det i en burk,  

klart man blir sugen på en slurk.  

Det går hundra milliliter på en liter,  

det kan va´ bra att känna till.  

 

Dryck i kylen …  

 

Om man ska ta och blanda lite saft,  

baka bullar sätta en sats.  

Då är det bra med ett decilitermått,  

saft och en bulle det är gott.  

Det går tio deciliter på en liter,  

det kan va´ bra att känna till.  

 

Dryck i kylen …  

 

Milliliter, centiliter, deciliter också liter  

och ibland pratar man om kubik.  

Milliliter, centiliter, deciliter också liter  

och ibland pratar man om kubik.  

En kubikdecimeter är en liter så är det,  

tusen liter en kubikmeter.  

En kubikdecimeter är en liter så är det,  

tusen liter en kubikmeter.  

 

Dryck i kylen …  
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Ö från A som i atom  Text och musik: Richard Kristiansson  

 

A som i atom  

B som Big Bang  

Celler så coola  

Diafragman   

 

Energi och  

Fotosyntes  

Gravitation, ställ en  

Hypotes  

 

Immunförsvar  

Jorden på vår jord  

Kapillär. Kraft  

Ljud kan bli ord  

 

Materias massa  

Newtons lagar  

Osmos  

Pistiller på prästkragar  

 

Q-skalet  

Röntgenstrålar  

Synceller  

Tappar färger fångar  

 

UV-ljus  

Vitamin D  

Watt och effekt, gasen  

Xe  

 

Ytspänning  

Zink en metall  

Åska, blixt, knall och  

Ädelmetall  

 

Ögon, öron  

nu börjar vi om  

Ö från A  

som i atom  

 

A som i atom …  
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LÄROMEDEL I NO & TEKNIK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antons anekdoter innehåller naturvetenskapliga faktatexter som är invävda 

i en berättelse om kärlek och vänskap.  

 

Anton går i sexan på en liten skola. Han tänker på Emma nästan hela tiden. 

Det går liksom inte att låta bli. Han råkar också ut för pinsamheter jämt och 

ständigt. Mellan pinsamheterna och kärlekstankarna upptäcker han 

spännande saker inom naturkunskap. Bland annat om vatten och luft, om 

fotosyntesen, om blodomlopp, ljud, magnetism och kemiska reaktioner. 

 

Förlag: www.pedagogikmedmusik.se  

Gratis lärarhandledning 

Teknik i kubik är en lärarhandledning i Teknik som 

innehåller 24 filmade teknikövningar för årskurs 1-6. 

Till övningarna finns bland annat lektionsbeskrivningar 

och faktaförklaringar.  

Förlag: www.pedagogikmedmusik.se  

http://www.pedagogikmedmusik.se/
https://malmodelar.malmo.se/arbetsomrade/rk-lararhandledning-till-boken-antons-anekdoter-experiment-karlek-och-pinsamheter/
http://www.pedagogikmedmusik.se/

