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Tårtbagaren



Om berättelsen
Var öppnade Kokos sitt bageri?

Vem var Kokos?

Var kom Kokos ifrån?

Vem var Istevia Sockerina?

Vad jobbade Istevia med?

Vem var Maring Sviss?

Maring Sviss fick ett nytt jobb, vad  
var det för jobb?

Vad gjorde Maring när han fick  
börja bestämma?

Varför satte han upp en mur?

Varför ville han att Kokos skulle lägga 
gift i tårtan?

Ville Kokos göra det?

Varför bakade Kokos en tårta  
med arspenik?

Vem var Semlon Gräddlock?

Vem var kollegan?

Vad hände när Kokos lämnat sitt bageri?

Om föreställningen
Var spelade pjäsen?

Hur såg rummet ut?

Hur satt vi?

Hur såg vagnen ut?

Vad var det för vagn?

Vad fanns inuti vagnen?

Vilka personer var med i berättelsen?

Vad hade de på sig?

Vad var det för ljud i föreställningen?

Hur lät ljuden?

Måla!
Måla hur det såg ut i pjäsen.

Bygg!
Bygg egna drömtårtor med hjälp av papper, 
klister, tapetprover, tyg, lera eller annat ni  
är sugna på.

Till dig som är pedagog:

Vad roligt att ni har sett Tårtbagaren. Vi har här ställt samman ett pedagogiskt 
material som vi hoppas ni får användning av på skolan.

Se det pedagogiska materialet som ett inspirationsmaterial för att fördjupa 
teaterupplevelsen. Använd det som du själv tycker känns bra. Ett bra sätt kan 
vara att börja prata om det ni har varit med om.

Några tips inför samtalet: 

När man diskuterar en konstnärlig upplevelse, kan det vara bra att börja med att 
prata om det som är konkret, för att sedan tolka. Tänk på att associera helt fritt. 
Eftersom vi alla har olika erfarenheter och olika sätt att se på världen, så tolkar 
vi också olika. Alla svar är rätt när man diskuterar en konstnärlig upplevelse. 

Tårtbagaren



Fortsättning följer…
Skriv eller måla fortsättningen  
på Tårtbagaren:

Vad hände sedan?

Vad gör Kokos och Isteva när de har flyttat?

Vad gör Semlon Gräddlock och kollegan?

Vad händer med Maring Sviss?

Hur blir det med muren?

Tårtbagaren 2
Använd bilderna eller berättelsen från 
”fortsättning följer” till att göra en ny pjäs: 

Tårtbagaren 2. Ett bildmanus kan vara en bra 
utgångspunkt för att göra en föreställning.  
Då ser vi vad som ska hända i varje scen.  
Repliker är inte så viktiga. 

Samtal om att flytta
I pjäsen finns människor utanför muren  
som vill flytta in i staden.

Har du någonsin flyttat?

Vet du varför ni flyttade?

Hur känns det att komma ny till en plats?

Vad kan vi göra för att någon nyinflyttad  
ska känna sig välkommen?

Flyttleken
En person sitter ensam på en stol och  
väntar. Person 2 kommer fram och börjar  
tyst leka något (imaginärt), t ex måla, bygga 
med lego, simma, pärla eller något annat.  
Person 1 börjar leka med. Pedagogen frågar 
vad de leker. Barnen som tittar på berättar 
vad de ser. Person 1 går och sätter sig hos  
de andra och person 2 sätter sig på stolen 
och väntar. Person 3 kommer fram och  
börjar leka något… och så vidare.

Bagerileken
Bygg upp ett eget bageri med egna fantasi
tårtor. I bageriet finns olika tårtor som alla 
representerar en känsla eller en handling. 
Bestäm vilken tårta som är skratttårtan, 
vilken som är flygtårtan, vilken som är den 
ledsna tårtan, vilken som är ensamhetstårtan, 
vilken som är kramtårtan, fistårtan… et.c.
Låt någon i gruppen vara Kokos Kanel  
och någon annan kund.

– Hej, jag skulle vilja ha en tårta.

– Vilken är du sugen på?

– Den där ser god ut.

– Varsågod.

Kunden och kompisarna smakar på tårtan och 
vips blir alla glada, ledsna eller flygiga.
Turas om att vara bagare och kund.
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