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      Sida 2 (av 9) 

PRICKAR PÅ EN SVAMP 
Text: Patrik Sundström 
Musik: Erik Hjärpe, Jens Lindgård, Petter Lindgård 
 
En, två, tre, fyra, fem vita prickar på en svamp 
är lika många som fem hårda stamp 
 
En, två, tre, fyra, fem vita prickar på en svamp 
är lika många som fem hårda stamp 
Fem är fem och tre är tre 
Ett antal är detsamma, vad det än är 
 
En. 
En, två. 
En, två, tre. 
En, två, tre, fyra. 
En, två, tre, fyra, fem. 
 
En, två, tre, fyra, fem vita prickar på en svamp 
är lika många som fem hårda stamp 
Fem är fem och tre är tre 
Ett antal är detsamma, vad det än är 
 
En, två, tre, fyra, fem vita prickar på en svamp 
är lika många som fem hårda stamp 
Fem är fem och tre är tre 
Ett antal är detsamma, vad det än är 
  



 

      Sida 3 (av 9) 

OM DU FÅR FLER SÅ FÅR JAG FÄRRE 
Text: Patrik Sundström 
Musik: Erik Hjärpe, Jens Lindgård, Petter Lindgård 
 
Lägg till en sak och alla ser 
att mängden ökar och det blir fler 
Lägg till en sak och alla ser 
att mängden ökar och det blir fler 
 
En. 
Lägg till! 
En, två. 
Lägg till! 
En, två, tre. 
Lägg till! 
En, två, tre, fyra. 
Lägg till! 
En, två, tre, fyra, fem. 
 
Ta bort en sak så blir det färre 
Vi räknar igen, det är inte värre 
Ta bort en sak så blir det färre 
Vi räknar igen, det är inte värre 
 
En, två, tre, fyra, fem. 
Ta bort! 
En, två, tre, fyra. 
Ta bort! 
En, två, tre. 
Ta bort! 
 
En, två. 
Ta bort! 
En! 
 
Lägg till en sak och alla ser 
att mängden ökar och det blir fler 
Ta bort en sak så blir det färre 
Vi räknar igen, det är inte värre 
 
Lägg till en sak och alla ser 
att mängden ökar och det blir fler 
Ta bort en sak så blir det färre 
Vi räknar igen, det är inte värre 
  



 

      Sida 4 (av 9) 

STOR, STÖRRE, STÖRST 
Text: Patrik Sundström 
Musik: Erik Hjärpe, Jens Lindgård, Petter Lindgård 
 
Vad är minst och vad är störst? 
Om du undrar, jämför först 
Vad är minst och vad är störst? 
Om du undrar, jämför först 
 
Vad är minst och vad är störst? 
Om du undrar, jämför först 
Vad är minst och vad är störst? 
Om du undrar, jämför först 
 
Stor, större eller störst 
Vi jämför! 
Liten, mindre eller minst 
Vi jämför! 
Stor, större eller störst 
Vi jämför! 
Liten, mindre eller minst 
Vi jämför! 
 
För den som är störst är alla andra mindre 
För den som är minst är alla andra större 
För den som är störst är alla andra mindre 
För den som är minst är alla andra större 
 
Vad är minst och vad är störst? 
Om du undrar, jämför först 
Vad är minst och vad är störst? 
Om du undrar, jämför först 



 

      Sida 5 (av 9) 

KAN MAN MÄTA MED KULLERBYTTOR?  
Text: Patrik Sundström 
Musik: Erik Hjärpe, Jens Lindgård, Petter Lindgård 
 
Hur många löv är en gren? 
Hur många grenar är en sten? 
Vi mäter allt och vi håller koll 
Långt eller kort spelar ingen roll 
 
Hur många löv är en gren? 
Hur många grenar är en sten? 
Vi mäter allt och vi håller koll 
Långt eller kort spelar ingen roll 
 
Vi mäter: Lång, längre, längst 
Vi mäter: Kort, kortare, kortast 
Vi mäter: Lång, längre, längst 
Vi mäter: Kort, kortare, kortast 
 
Hur många löv är en gren? 
Hur många grenar är en sten? 
Vi mäter allt och vi håller koll 
Långt eller kort spelar ingen roll 
 
Hur många löv är en gren? 
Hur många grenar är en sten? 
Vi mäter allt och vi håller koll 
Långt eller kort spelar ingen roll 
 
  



 

      Sida 6 (av 9) 

SMÖRGÅSENS ALLA FORMER 
Text: Patrik Sundström 
Musik: Erik Hjärpe, Jens Lindgård, Petter Lindgård 
 
En form med tre hörn 
kallar vi triangel 
Hittar vi ett fjärde 
kan det vara en rektangel 
 
En form med tre hörn 
kallar vi triangel 
Hittar vi ett fjärde 
kan det vara en rektangel 
 
En, två, tre. Triangel! 
En, två, tre, fyra. Rektangel! 
En, två, tre. Triangel! 
En, två, tre, fyra. Rektangel! 
 
Cirkeln är rund. Vad innebär det? 
Inte ett hörn så långt ögat kan se 
En form med tre hörn 
kallar vi triangel 
Hittar vi ett fjärde 
kan det vara en rektangel 
 
Cirkeln är rund. Vad innebär det? 
Inte ett hörn så långt ögat kan se 
En form med tre hörn 
kallar vi triangel 
 
Hittar vi ett fjärde 
kan det vara en rektangel 
Cirkeln är rund. Vad innebär det? 
Inte ett hörn så långt ögat kan se 
  



 

      Sida 7 (av 9) 

SORTERA MERA 
Text: Patrik Sundström 
Musik: Erik Hjärpe, Jens Lindgård, Petter Lindgård 
 
Vi ser saker på vårt eget sätt 
Ibland är saker lika, då är det lätt 
Om du ser en färg och jag ser en form 
då är de olika, skillnaden enorm 
 
Vi ser saker på vårt eget sätt 
Ibland är saker lika, då är det lätt 
Om du ser en färg och jag ser en form 
då är de olika, skillnaden enorm 
 
Rund, snabb, god eller ful 
Välj hur du ska sortera så kommer det fungera 
Rund, snabb, god eller ful 
Välj hur du ska sortera så kommer det fungera 
Rund, snabb, god eller ful 
Välj hur du ska sortera så kommer det fungera 
Rund, snabb, god eller ful 
Välj hur du ska sortera så kommer det fungera 
 
Vi ser saker på vårt eget sätt Ibland är saker lika, då är det lätt 
Om du ser en färg och jag ser en form 
då är de olika, skillnaden enorm 
 
Vi ser saker på vårt eget sätt 
Ibland är saker lika, då är det lätt 
Om du ser en färg och jag ser en form 
då är de olika, skillnaden enorm 
 
Rund, snabb, god eller ful 
Välj hur du ska sortera så kommer det fungera 
 

  



 

      Sida 8 (av 9) 

LETA FRAMFÖR OCH BAKOM 
Text: Patrik Sundström 
Musik: Erik Hjärpe, Jens Lindgård, Petter Lindgård 
 
Framför är allt som näsan pekar på 
Bakom har du en bak att skaka på 
Över är himlen oändligt stor 
Under är marken där maskarna bor 
 
Framför är allt som näsan pekar på 
Bakom har du en bak att skaka på 
Över är himlen oändligt stor 
Under är marken där maskarna bor 
 
Framför! 
Bakom! 
Över! 
Under! 
 
Framför är allt som näsan pekar på 
Bakom har du en bak att skaka på 
Över är himlen oändligt stor 
Under är marken där maskarna bor 
 
Framför är allt som näsan pekar på 
Bakom har du en bak att skaka på 
Över är himlen oändligt stor 
Under är marken där maskarna bor 
  



 

      Sida 9 (av 9) 

PÄRLOR I ETT MÖNSTER 
Text: Patrik Sundström 
Musik: Erik Hjärpe, Jens Lindgård, Petter Lindgård 
 
Handklapp, fotstamp, 
handklapp, fotstamp 
Handklapp, fotstamp, 
handklapp, fotstamp 
Handklapp, fotstamp, 
handklapp, fotstamp 
Handklapp, fotstamp, 
handklapp, fotstamp 
 
Handklapp, fotstamp, handklapp igen 
Vad som kommer efter har vi på känn 
Fotstamp, handklapp, fotstamp igen 
Mönstret visar vad som kommer sen 
 
Handklapp, fotstamp, handklapp igen 
Vad som kommer efter har vi på känn 
Fotstamp, handklapp, fotstamp igen 
Mönstret visar vad som kommer sen 
 


