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LÖJLIGA FAMILJERNA ÄTER MIDDAG EN VANLIG TISDAGSKVÄLL    
 
 JAJAMENSSON    INGALUNDA    
Barn 1 Får vi glass till efterrätt idag?   Det blir väl ingen efterrätt idag HELLER?  
Mamma Jajamensan!     Nej, verkligen inte.   
Barn 2 Får vi ta glass ISTÄLLET för middag?   MIDDAGEN kanske blir god.  
Pappa Jajamensan!     Nej, det blir den verkligen inte.   
 
 Föräldrarna serverar maten till familjen   Föräldrarna serverar maten till familjen 
 
Barn 1 Åh, min favoriträtt, Köttbullar och makaroner!  Nej fy, det här ser INTE gott ut. Slipper jag? 
Mamma Ja, precis som du får varje dag!   Nej. Tyst och ät. 
Barn 2 Åh Pizza, MIN favoriträtt!    Kan vi få köttbullar någon gång?   
Pappa Ja, precis som du får varje dag!   Nej, verkligen inte. 
 
Barn 1 Får jag en egen teve om jag diskar efter maten?   Oj, nu börjar mitt favoritprogram på teve. Får jag vänta med att diska? 
Mamma Jajamensan!     Nej, det är din diskdag.  
Barn 2 Då ska jag OCKSÅ ha en egen teve.   Men JAG har inte diskdag. Får JAG se på teve? 
Pappa Jajamensan!     Nej, jag ska på Nyheterna. 
 
Barn 1 Sen får vi vara uppe extra sent och leka, snälla?  Får vi leka efter maten? Vi vill leka "Ja eller Nej-leken".  
Mamma Ja, det tycker jag att ni ska få.   Nej, det tror jag inte att ni vill.  
Barn 2 Vi kan väl få leka i bilen, och köra den själva!  Men FÅR vi leka "Ja eller Nej-leken" om vi VILL? 
Pappa Ja, det tycker jag att ni ska få.   Nej. Bara "Nej-leken". 
 
Barn 1 Jag såg en så söt hund. Kan vi skaffa hund?  Jag såg en så söt hund. Kan vi skaffa hund? 
Mamma Ja, om du vill ha hund så är det klart att vi köper en.  Nej, ingalunda! Hundar skäller och morrar och tappar hår.  
Barn 2 Jag vill ha en ubåt.    Jag vill ha en segeljolle. 
Pappa Om du vill ha en ubåt så är det klart att vi köper det.  Nej, ingalunda! Det kan gå hål i den, så blir du våt om strumporna och får snuva. 

	

Barn 1 Jag kom på att det blir sommarlov snart. Jippie!  Jag kom på att det blir sommarlov snart. Fast det blir väl inte så kul. 
Mamma Ja, vi ska ha det jätteroligt i sommar.   Nej, det blir det inte. Grå vardag ska det vara. 
Barn 2 Och bada nästan varje dag.   Men vi kan åtminstone BADA på sommarlovet. 
Pappa Ja, det ska bli jätteroligt.    Nej du, då får man vatten i öronen och snuva. 



LÖJLIGA FAMILJERNA ÄTER MIDDAG EN VANLIG TISDAGSKVÄLL 
 
 PÅSTUBBEN    NANNANDA 
Barn 1 Sätt fram glassen direkt, jag har bråttom!  Jag är faktiskt lite HUNGRIG. Får vi ingen MIDDAG?   
Mamma Ja, men den ligger redan i kastrullen med köttbullarna. Vad stressad du låter, klockan är ju bara halv nio.  
Barn 2 Varför ligger glassen i kastrullen med köttbullarna?  Frukosten från i morse är fortfarande framdukad. Vi kan äta DEN.  
Pappa Det går fortare både att laga om allt är blandat.  Nej, jag ska laga riktig mat åt er. I morgon. 
 
 Föräldrarna serverar maten till familjen   Ingen serverar någonting. 
 
Barn 1 Vilket är vilket av glassen och köttbullarna?  Vi kan väl äta frukostresterna i alla fall, för jag är hungrig NU.   
Mamma Oj då, är köttbullarna fortfarande frysta ?  Jaha, men mackorna brer inte sig själva, så det måste du göra själv. 
Barn 2 Det är klart att dom är. Pappa stängde av spisen direkt. Hur vet du det? Mackorna kanske VISST brer sig själva. Vi väntar och ser!  
Pappa Ja, jag är jättebra på att vara snabb. Men ÄT nu! Skynda på! Eller så kan vi äta dom utan smör. Vi kan äta smöret senare.   

	

Barn 1 NI får diska för jag har jättebråttom till fotbollen!  Det finns inga rena muggar till chokladen.  
Mamma NI får diska för jag har jättebråttom till kvällskursen i spanska! Men det är inte MIN tur att diska idag. 
Barn 2 NI får diska för jag ska göra läxor och bygga leksakståg! Vem har pratat om "IDAG". Ingen har ju diskat sedan i påskas!  
Pappa NI får diska för jag är sen till kvällskursen i avslappning! Man kanske ska skaffa såna där engångsmuggar av plast? 

	

Barn 1 Innan vi lägger oss ska vi spela Monopol och Fia och dataspel.  Det skulle vara roligt att leka något i kväll. 
Mamma Men det få ni bara göra om ni också hinner hälsa på hos mormor.  Men du har ju redan varit skolan och ätit macka idag. 
Barn 2 Stackars mormor, hon är så gammal att hon inte kan springa alls.  Vi kanske kan fortsätta på schackpartiet? 
Pappa Nej det är synd. Så passa på att skynda ORDENTLIGT medan ni är UNGA! Man ska akta sig så att man inte blir överansträngd. 

	

Barn 1 Jag såg en så söt hund. Kan vi skaffa hund?   Jag såg en så söt hund. Kan vi skaffa hund? 
Mamma Ja, en sån där vinthund som är snabbare än tåget.   Fast hundar måste rastas. Vi har det väl stressigt nog? 
Barn 2 Jag vill ha en racerbåt.     Jag vill ha en roddbåt. 
Pappa Ja men racerbåtar är inte så snabba som man tror. Ta en med lasermotor! Men vart har DU så bråttom att du måste ta genvägen över SJÖN? 

	

Barn 1 Jag kom på att det blir sommarlov snart. Oj, vad mycket vi ska göra då! Jag kom på att det blir sommarlov snart.Då får man äntligen VILA! 
Mamma Jag har räknat alla länder vi ska till. Tretton stycken!   Ja, men du kan inte BARA vila, för den 19 juli ska vi gå och bada. 
Barn 2 Och i ALLA länder vill jag BADA!    Åååh, varför kan man inte ta det LUGNT för en gångs skull? 
Pappa Det hinner du knappast! Sommarlov har man inte för att lata sig.   Jag håller med. Om vi bara sitter kvar här blir vi ändå inte så smutsiga 

	 	 	 	 	 	 	 och	då	behöver	vi	inte	bada.	



LÖJLIGA FAMILJERNA ÄTER MIDDAG EN VANLIG TISDAGSKVÄLL 
	

	 HÅLLIGÅNG	 	 	 	 	 	 LÄGGAV	 	 	 	 	
Barn 1 Idag vill jag bara ha glass till middag!    Det är ingen idé att fråga om glass till efterätt va? 
Mamma Oj, du verkar kalas-sugen! Då blåser vi upp ballonger också!  Lägg av, det är en helt vanlig tisdag. Skärp dig! 
Barn 2 Jag ska ha kolasnören - det ser precis ut som spaghetti!   Lägg av att prata om glass. Jag blir SUKTAD. 
Pappa Ta fram saft! Ta fram saft!     Lägg av att prata om glass SJÄLV. 

	

 Föräldrarna trixar jublande fram all "mat"    Föräldrarna serverar maten till familjen 
 
Barn 1 Kolla! Jag rullar chokladglassen till köttbullar!   Men lägg av, blir det köttbullar IGEN! 
Mamma Kasta dom på oss, så leker vi köttbullskrig!   Jag gör allt för att variera maten. Lägg av att klaga. 
Barn 2 Då binder jag er med kolasnörena!    Vi får köttbullar och makaroner varje dag...  
Pappa Och med ketchup till så blir det SÅ GOTT!   Lägg av nu, i går var det faktiskt SPAGHETTI. 

	

Barn 1 Pax för att diska! Jag ska ta med disken i badkaret!   Pax för att inte diska! 
Mamma Skumbad går lika bra som diskmedel.    Lägg av, man slipper inte bara för att man paxar. 
Barn 2 Badkaret är upptaget, jag håller på med experiment.   haha, haha, haha, haha. DU måste diska (retmelodi till syskonet). 
Pappa Jaha, jag undrade just varför det låg gräs och gegga och filmjölk där. Lägg av att retas, annars hinner du inte dammsuga. 
 
Barn 1 Ska vi bjuda hit KLASSEN i kväll?    I kväll måste det vara tyst hemma för jag skriva i min dagbok. 
Mamma Ja, så kan vi ha disko så att det dånar!    Lägg av, det har vä inte hänt något som måste stå i dagboken. 
Barn 2 Och skjuta upp raketerna som är kvar från nyårsafton!  Jo, att det blev köttbullar och makaroner till middag. 
Pappa Om vi öppnar fönstrena så kan vi skjuta direkt från vardagsrummet! Lägg av att tjata om dagböcker och köttbullar. Jag ska se på Nyheterna. 
 
Barn 1 Jag såg en så söt hund idag. Ska vi SKAFFA en hund till kalaset i kväll? Jag såg en så söt hund idag. Ska vi SKAFFA en hund?   
Mamma Jaa, vi sticker till djuraffären och köper några hundar!  Lägg av, hundar kanske SER söta UT men det är dom inte. 
Barn 2 Vi kan ta dom i min gummiflotte som jag ska bygga av tejpade ballonger! Jag vill ha en plastbåt att leka med i badkaret. 
Pappa Det funkar inte att åka flotte mitt på gatan. Gör en luftballong istället! Lägg av, leksaksbåtar är lika farliga som riktiga. Den kan välta av  

       minsta våg! 
	

Barn 1 Jag kom på att det blir sommarlov snart! Då ska jag bo i tält på balkongen! Jag kom på att det blir sommarlov snart. Men lägg av, DET blir inte kul. 
Mamma Och jag ska bo i tält på taket.    Lägg av, det kan visst bli kul. Vi kan läsa högt ur telefonkatalogen. 
Barn 2 Jag ska binda fast min luftballong i skorstenen och bo där hela sommaren. Lägg av, det är en dålig idé. 
Pappa Jag ska tälta i frysen, där alla dom trevliga GLASSARNA bor. Hahaaaa! Har du någon bättre idé själv då? Nej, tänkte väl det, så lägg av. 



SÅNG:	FAMILJEN	JAJAMENSSONS			 	 	 	 SÅNG:	FAMILJEN	INGALUNDA	
(röd	text	sjungs	kör	och	improviseras	ej)	 	 	 (röd	text	sjungs	kör	och	improviseras	ej)	
(blå	text	är	talad	och	framförd	solo,	kan	improviseras)	 	 (blå	text	är	talad	och	framförd	solo,	kan	improviseras)	
	

VERS	1	 	 	 	 	 	 VERS	1	

Pappa!	 	 	 	 	 	 Pappa!	

Ja,	vad	är	det?	 	 	 	 	 Nej,	vad	är	det?	 	 	 	 	

Vi	tänker	slåss	ett	tag.	 	 	 	 	 Vi	sticker	ut	och	går.	 	

Ja,	vad	trevligt!	 	 	 	 	 Nej,	det	behövs	inte!	

Pappa!	 	 	 	 	 	 Pappa!	 	 	

Ja,	vad	är	det?	 	 	 	 	 Nej,	vad	är	det?	

Vill	du	ha	rutten	choklad?	 	 	 	 Vi	städar	om	vi	får.	 	 	 	

Oh	ja!	 	 	 	 	 	 Nej	fy,	det	var	det	värsta!	
Pappa!	 	 	 	 	 	 Pappa!	

Ja,	vad	är	det?	 	 	 	 	 Nej,	vad	är	det?	 	 	 	 	

Vi	får	väl	bara	bara	glassar	till	middag	idag?	 	 	 Vill	du	berätta	vad	du	önskar	när	du	fyller	år?	

Ja,	det	tycker	jag	verkligen	att	ni	ska	få.	 	 	 Nej,	vilket	trams.	Jag	behöver	ingenting.	
	

	

"Runda"	där	ett	barn	i	taget	kommer	med	 	 	 "Runda"	där	ett	barn	i	taget	kommer	med	

ett	förslag	och	alla	svarar	ja	på	något	vis.	 	 	 ett	förslag	och	alla	svarar	ja	på	något	vis.	

Komp	på	rundan:	En	vamp	på	C,	C,	Dm,	Dm,	G7,	G7,	C,	C	(ungefär).	 Komp:	En	vamp	på	Cm,	Cm,	Dm7b5,	Dm7b5,	Dm7b5,	G7,	Cm,	Cm	(ungefär).	 	
	

VERS	2	 	 	 	 	 	 VERS	2	

Mamma!	 	 	 	 	 	 Mamma!	 	 	 	

Ja,	vad	är	det?	 	 	 	 	 Nej,	vad	är	det?	 	 	 	

Vi	vill	ha	anarki.	 	 	 	 	 Vi	rastar	hunden	sen.	 	 	 	

Ja,	vad	trevligt!	 	 	 	 	 Nej,	det	är	onödigt!	 	 	 	 	 	

Mamma!	 	 	 	 	 	 Mamma!	

Ja,	vad	är	det?	 	 	 	 	 Nej,	vad	är	det?	 	 	 	 	 	

Vi	släpper	tigern	fri.	 	 	 	 	 Vår	hund	har	lagt	en	rem.		

Ja	det	är	bra!		 	 	 	 	 Nej	fy,	det	var	det	värsta!	
Mamma!	 	 	 	 	 	 Mamma!	 	

Ja,	vad	är	det?	 	 	 	 	 Nej,	vad	är	det?	 	

Vi	kastar	splatschar	från	balkongen	när	nån	går	förbi.	 	 Vi	tänker	läsa	alla	läxor	som	vi	har	fått	hem.	

Ja,	det	var	verkligen	en	bra	idé.	 	 	 	 Nej,	det	får	ni	absolut	inte	göra!	 	 	 	
	

	



	

	

	

SÅNG:	FAMILJEN	PÅSTUBBEN	 	 	 	 SÅNG:	FAMILJEN	NANNANDA	
Det	ryker	hos	grannen.	Tänk	om	det	brinner!	 	 	 Det	ryker	hos	grannen.	Tänk	om	det	brinner.	 	

Kasta	er	dit	med	vattenhink	medan	jag	ringer	brandkårn!	 	 Jaja,	men	det	kanske	bara	är	ånga	från	spagettikastrullen.	Vänta	och	kolla	sen.	

Oj,	det	kommer	ösregn	och	tvätten	hänger	ute	på	tork!	 	 Oj,	det	kommer	ösregn	och	tvätten	hänger	ute	på	tork.	 	

Kasta	er	ut	och	ta	ner	alla	kläder,	dom	ska	in	på	momangen!	 	 Fast	enligt	väderrapporten	blir	det	sol	igen	till	våren.	 	 	

Titta	grannens	bebis	kryper	rakt	ut	i	gatan!	 	 	 Titta	grannens	bebis	kryper	rakt	ut	i	gatan.	 	

Kasta	er	ut	och	dra	tillbaka	bebin,	så	stoppar	jag	trafiken	som	kommer!	 Det	är	inte	lämpligt.	Vi	kanske	skulle	säga	till?	 	

Hurra	det	snöar	och	nu	det	jul	igen!	 	 	 	 Hurra	det	snöar	och	nu	det	jul	igen.	 	

Då	är	det	sommar	snart	-	fram	med	badkläderna!	Jippie!		 	 Då	kan	vi	väl	öppna	paketen	från	förra	julen,	de	ligger	ju	kvar	under	granen!		

Klockan	är	redan	nio	på	kvällen!	 	 	 	 Klockan	är	redan	nio	på	kvällen.	 	

Och	frukosten	står	på	bordet!	Ät	den	ikväll,	ät	den	ikväll!	 	 Okej,	dags	att	göra	middag,	eller	orkar	vi	verkligen	det?	

	 	
	

	
 


