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Lärarhandledning

Teater
4 - 7 år

Tårtbagaren är en varm berättelse om att vara sig själv, stå upp för det 

man tror på och våga göra motstånd mot orättvisor. 

TÅRTBAGAREN
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Hej lärare!
Den här lärarhandledningen vänder sig till dig som lärare. Den är framtagen för att 
vara ett stöd till dig så att du kan förbereda din barngrupp på den upplevelse ni ska 
ta del av. Den innehåller information om produktionen/workshopen, praktiska fakta 
som är bra att känna till, några tips på hur vi tänker att upplevelsen kan kopplas till 
mål i läroplanen och övningar för att ni ska kunna arbeta med upplevelsen efteråt.

För dig som vill och kan lägga lite mer tid på arbetet med din barngrupp inför/efteråt 
finns det också material till fördjupning.

Vi hoppas att du och din barngrupp  ska få en bra upplevelse som inspirerar och 
väcker nya tankar och känslor!

Viktigt angående Covid-19!
Vi hoppas kunna genomföra våra förställningar/konserter/workshops för skolorna 
utifrån de riktlinjer som finns och de säkerhetsåtgärder som krävs för att alla parter 
ska få en trygg och säker upplevelse. 
 
Det här gör vi: 
Vi följer Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Vi har tagit fram hygien- och säkerhetsrutiner där vi ser till att ensemblen är frisk, och 
att avstånd hålls i största möjliga utsträckning. 

Det här behöver du göra: 
Hjälp oss att hjälpa barnen att hålla avstånd och god handhygien. Följ Folkhälsomyn-
dighetens rekommendationer för skola och förskola.

Förberedelse

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
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Så här förbereder du eleverna
Samtala i klassrummet om teater innan ni går på föreställningen. Det förbereder 
barnen och så får de dela med sig av erfarenheter till varandra. Skriv gärna upp 
deras svar på tavlan. 

Här är exempel på frågor ni kan samtala kring: 
•   Vad tänker de på när de hör ordet teater?
•   Fråga barnen om någon varit på en teaterföreställning förut? – vad såg de då, och   
    hur var det? 
•   Fråga barnen om de har några förväntningar på den föreställningen ni ska se nu.

Förberedelse

PRAKTISK INFORMATION
• Föreställningen är 35 min lång utan paus

• Teater för 4-7 år

• Salongen öppnar 15 minuter innan förställningen börjar

• Länk till förställningen: Tårtbagaren - Teater Västernorrland

• Kom i god tid till föreställningen
 

Fakta!

https://teatervasternorrland.se/evenemang/tartbagaren/
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Regissörens ord 
Jag ville skapa en föreställning som handlade om mod och gemenskap. Det blev en 
modig och färgsprakande smällkaramell om bakning och demokrati. Tårtbagaren 
intar ett perspektiv på det här med att vilja höra till gemenskapen så mycket att man 
förlorar sina egna ideal och sin moral. Det tycker jag är ett spännande ämne. Får man 
göra vad som helst bara för att själv få en plats i gemenskapen? Det är ett samtals-
ämne som jag och min son ofta hamnar i omkring läggdags. Hur hanterar man alla 
de sociala hierarkierna i skolan och hur står man upp för sina värderingar – det tänker 
jag att man kan samtala om efter den här föreställningen.

Håll också ögonen på att Tårtbagaren är en gestaltningsutmaning för skådespelarna. 
Ellen Hennig Öhrström står på scenen hela tiden och Victor Wigardt byter mellan tre 
olika rollkaraktärer minst 15 gånger under föreställningen.

Ha en härlig teaterupplevelse!

Kristoffer Berglund
Regissör och Teaterchef

Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer
Skolans värdegrund och uppdrag:
”Skolan ska främja förståelsen för andra människor och förmågan till inlevelse” s.7

”Elever ska få.. pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 
stämningar. Drama, rytmik, dans musicerande och skapande i bild, text och form ska 
vara inslag i skolans verksamhet.” s.10

Svenska, syfte s.247
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska elev-
erna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förstå-
else för omvärlden.

Svenska, centralt innehåll i åk 1-3 s.248
”Berättande texter och poetiska texter för barn… Texter i form av… lyrik, dramatik, 
sagor och myter.”

Samhällskunskap, centralt innehåll åk 1-3 s.216
Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamrat-
skap, könsroller, jämställdhet och relationer. 

Upplevelsen och undervisningen

Koppling
till LGR!
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Så här följer du upp med eleverna efteråt.
Så här följer du upp med barngruppen efteråt. Genom att samtala om en scenkonst-
upplevelse tränar barnen på att analysera konstnärligt och dramatiskt innehåll, som 
föreställningens budskap, pjäsens dramaturgi, olika tekniska beståndsdelar, en före-
ställnings samtida kontext och så vidare.
Det är en form av källkritisk övning där man frågar sig varför, av vem, för vem. Det 
finns tre grundförutsättningar du som lärare kan utgå ifrån och kommunicera när du 
leder ett samtal med din barngrupp: 

Vänta med värderingar som bra eller dåligt. Alla val i föreställningen är medvetna val.
Utgå från dig själv och din egen upplevelse. Börja med dessa två frågor:
 • När började föreställningen tycker du? 
 • Under hur lång tid utspelade sig pjäsen? 

Beskriva 
Börja med att så konkret som möjligt beskriva vad ni såg och hörde. Försök vara kon-
kreta! Låt barnen säga saker som du som lärare kan lista på tavlan. 
Exempel Vilka rollkaraktärer var med? Hur såg kläderna ut? Vad var det för musik och 
ljud i föreställningen? Hur såg scenografin ut?

Tolka 
Nu är det dags att tolka föreställningens beståndsdelar. Gå igenom de saker ni listat 
på tavlan. Fråga barnen varför denna detalj var med i föreställningen och vad det 
bidrog till i berättelsen?

Reflektera 
Som lärare och samtalsledare kan du med fördel uppmuntra till reflektioner under 
tolkningsdelen. Går det att associera till den verkliga världen utifrån teaterföreställ-
ningen? 

Skapa 
Tänk om du fick uppdraget att göra en affisch till föreställningen, och en ny titel. 
Diskutera och prova er fram till en titel och/eller skapa en ny affisch, i mindre grupper 
eller individuellt. Berätta för varandra hur ni tänkte och varför ni valde att göra som 
ni gjorde.

Efterarbete

Analysera!

Skapa!


