VERKTYGSLÅDA TILL FÖRESTÄLLNINGEN

HEJ LÄRARE!
Vi på ung scen/öst är mycket glada över att vi får komma ut i ert klassrum och
spela vår föreställning Tårtbagaren.
För dig som vill följa upp föreställningen pedagogiskt har vi sammanställt detta
material. Det är tänkt att inspirera dig som lärare till att arbeta vidare med
föreställningens form och teman. Materialet innehåller förslag på ämnen,
övningar och diskussionsfrågor som både går bra att prata om i stor eller liten
grupp, och som du kan låta dina elever rita och skriva kring enskilt.
Känn dig fri att utveckla och förändra det här materialet utifrån vad som passar
er! Du som lärare vet bäst vad som passar din grupp och vilka erfarenheter och
kompetenser som finns bland eleverna. Lycka till!
Om du har frågor till oss, vänd dig till:
Elin Andersson
Publik- och bokningsansvarig
013-37 77 77
elin.andersson@ungscen.se

ATT EFTERSNACKA I KLASSRUMMET
När du ska prata om en föreställning med eleverna finns det ett par saker som
är bra att tänka på. Det är lätt att samtalet strandar i ”den var bra” eller ”den var
dålig”. Då är det ofta mer spännande att prata om den egna upplevelsen och
tolkningen av konstverket. Varför tror du Russin Bull var så elak? Kunde man äta
alla tårtorna på scenen? Varför fick Melissa lämna staden?
Genom att prata om föreställningen efteråt kan ni få en fördjupad förståelse för
varför ni tolkade saker som ni gjorde, och möta andras versioner och berättelser
om världen.
Syftet är INTE att ni ska komma fram till EN TOLKNING, TVÄRTOM!

När ni pratar om scenkonst kan det vara bra att ha några principer att gå
efter
- Tolka hellre än tycka! Vänta med ”det var bra” eller ”det var dåligt”
- Allt i konstverket går att tolka, inget är med av en slump
- Utgå från dig själv

KOM IHÅG/EFTERSAMTAL
BESKRIV
Hur såg rummet ut? Ni kan prata eller rita.
Exempelvis: Vilka saker fanns på scenen? Hur många? Färg? Storlek?
Beskriv karaktärerna! Samma här, prata eller rita.
Exempelvis:
•
•
•
•
•
•

Vilka karaktärer var med i föreställningen?
Vad hette de?
Hur såg de ut? Kläder, hår, färg, smink?
Hur pratade de?
Hur rörde de sig?
Hur var de? Sorgsna, spralliga, elaka, rädda, nervösa, lojala, egoistiska?

TOLKA
Nu när ni har radat upp en massa detaljer ur föreställningen är det dags att tolka
dem. Att tolka betyder att tänka på vad detaljen fyllde för funktion i berättelsen.

REFLEKTERA
Vad handlar föreställningen om, tycker du?
Tycker du att det finns ett budskap i föreställningen? Vad är det i så fall?
Håller du med om budskapet?
Har ni liknande upplevelse i klassen eller hade ni olika?

TIDSLINJE
Ett annat sätt att minnas tillsammans. Rita upp en tidslinje på ett jättelångt
papper eller på tavlan. Be eleverna skriva eller rita in saker som hände i början,
mitten och slutet. När öppnade Melissa sitt bageri? När fick minnesklubben
igenom de nya lagarna? När byggdes muren? När blev Istevia helikopterpilot?

FRÅGOR TILL FÖRESTÄLLNINGEN
•
•
•

När började föreställningen, tycker du?
Finns det någon detalj från föreställningen som du minns särskilt?
Varför minns du just den tror du?

VAD TYCKER DU?
•
•
•
•
•
•

Vad är de olika karaktärerna rädda för, tror du?
Vad är viktigast för respektive karaktär, tror du?
Om du skulle ändra något i föreställningen, vad skulle du ändra då? Varför?
Om du fick bli kompis med en karaktär, vem hade du valt och varför?
Om du fick röra vid en sak som var på scenen och känna hur den kändes,
vilken hade du valt? Varför?
Om Tårtbagaren hade varit en dokumentär istället, vad tror du att
skillnaderna hade varit?

LIKT OCH OLIKT
•
•

Rada upp alla skillnader mellan tårtbagarens värld och din värld!
(till exempel: hur de pratar, hur de ser ut…)
Rada upp alla likheter. (att det finns murar, att alla gillar tårtor…)

INTERVJU:
Hanna Cecilia Lindkvist, scenograf och kostymdesigner
Berätta om scenografin till Tårtbagaren.
I Tårtbagaren förvandlas hela klassrummet till ett konditori. Eleverna får gå in
i sitt klassrum genom konditoridörren, och när de väl är inne ser de skylten
”Tårtor”, fast bakifrån. Det var viktigt att det var ett helt scenografibygge, med
material som man inte brukar se i ett klassrum. Jag ville förmedla känslan av
att teater kan vara att man går in genom en dörr, och fastän det är samma dörr
som man går in i varje dag så hamnar man plötsligt i en helt ny värld.
Hur gör man en tårta som håller i fyra månader?
Det är det ingen som vet! Vi hoppas att de ska hålla, men det kommer vi märka
först sen. En del av att skapa tårtorna har varit att umgås med riktiga tårtor – vi
har ätit tårtor, tittat på tårtor, lyft tårtor. Sedan har vi experimenterat mycket. Hur
spritsar man nåt som ska se ut som smörkräm, men som inte är smörkräm? Hur
bakar man in en kavel i en sjuvåningstårta? Hur tar man på en riktig tårta? När
blir man kladdig? Hur är man rädd om den?
Det var viktigt att tårtorna inte skulle se helt plastigt perfekta ut, för då skulle
det inte bli trovärdigt. Vi har försökt göra tårtor som är lite mer moderna. Först
skissade vi dem, sen skar vi ut i frigolit som vi kasherade med trälim, vatten och
tidningspapper. Sen var det dags att måla och glasera dem. Efter många olika
test kom vi fram till att det funkade bra att spritsa en blandning av potatismjöl,
trälim och färg på frigolittårtorna. Skådespelarna äter också en hel del grejer i
föreställningen – kolasås, socker och godis. Det hjälper fiktionen på traven.

ÖVNINGAR OCH TEMAN
Övning: Gå som om...
Ett lekfullt sätt för eleverna att umgås med föreställningens karaktärer och
teman. Be dem gå fram och tillbaka i rummet, fylla ur rummets alla hörn snarare
än att gå i en cirkel i mitten. Be dem sedan härma karaktärerna och känslorna
nedan med kroppen. Det handlar inte om att de ska göra ”rätt”, utan att de ska
få testa och experimentera!
Gå som..
Russin Bull, Melissa, Istevia, Semlon, Maring…
Gå som om…
… du har ätit en hel tårta själv
… du skäms för att du inte delade med dig
… du är utsvulten
… du äger hela staden, bestämmer över alla
… du måste lämna staden fast du inte vill
… du är kär i nån
… din dröm precis gått i uppfyllelse
… du är ensammast i världen
… du har en stor peruk på huvudet
… du balanserar en tårta på ena handen
Övning: Lagen är påhittad av människor med makt
Ibland kan man tro att världen är byggd på ett sätt som inte kan ändras – det är
som det är. Men allt är påhittat av människor! Att det finns bestick, att
grundskolan är nio år, att träd har olika namn, snapchat – allt! Samma sak om
lagar och regler. Och om nåt är påhittat så kan vi ju ändra det, eller hur?
I Tårtbagaren bestämmer Russin Bull och de andra om nya regler: staden ska bli
mindre, man måste ha tillstånd från grindvakten för att få komma in, och de kör
ut Melissa och Semlon. Syftet med den här övningen är att identifiera orättvisor,
och att väcka tanken att de kan ändras.
Gör såhär:
Eleverna får sitta två och två eller i smågrupper. Be dem första prata om:
- Vad finns det för regler och lagar i Sverige, i skolan eller någon annanstans,
som är orättvisa, som borde ändras?
- Varför är de orättvisa?
- Är de orättvisa för en grupp människor eller en enstaka människa?
(Här kan du som lärare lyfta skillnaden i en orättvisa som slår mot en eller några
individer, eller diskriminering, rasism eller hatbrott som slår mot en hel grupp
människor. Att det ena handlar om orättvisor men det andra handlar om makt).

Be dem sedan rita:
- Om ni skulle göra om reglerna, vad hade gällt istället?
Diskutera tillsammans:
- Om barn bestämde alla regler och lagar istället för vuxna, vad hade skillnaden
varit mot reglerna som gäller idag?
Övning: Tårtor som förändrar
Melissas tårtor förändrar saker i Tårtbagaren – de ändrar historien om Russin
Bull, förgiftar och frigör. Melissa smugglar ut en kavel av guld för att hjälpa till att
göra hål i muren. Om du skulle smuggla något i en tårta, vad skulle det vara?
Rita din drömtårta och vad du skulle smuggla i den! Ni kan också göra det på
riktigt – en tårta i papier maché eller gips, med smuggelgods inuti. Syftet med
övningen är att få umgås med tårtor och föreställningens teman.
Övning: Murar och gränser
I Tårtbagaren byggs det en mur runt staden för att stänga ute de som inte tillhör.
Syftet med den här övningen är att diskutera gränser och murar och vad de får
för konsekvenser.
Gör såhär:
- Gränser i ditt liv: Be eleverna diskutera i smågrupper och skriva upp vad de
kommer fram till: Vad finns det för gränser i skolan? Mellan låg och
mellanstadiet? Mellan olika skolgårdar? Mellan skolor? Lärarrummet och
elevernas utrymmen? Finns det gränser i ditt bostadsområde? Mellan gårdar?
En gata som dina föräldrar säger att du inte får passera?
- Gränser i världen: Be eleverna komma på olika murar i världen som de känner
till, som stänger människor ute. Trumps mur mot Mexiko, Berlinmuren, Israels
mur mot Västbanken… Om de inte kommer på några kan de googla någon av
de tre och läsa på mer.
Be eleverna komma på andra gränser som fungerar på liknande sätt. Det kan
vara nationsgränser, hav…
- Privilegier: Ofta innebär en gräns större konsekvenser för vissa än för andra.
Med ett svenskt pass kan du exempelvis röra dig över stora delar av världen
utan visum. Välj ut en gräns och undersök: Vilka kan röra sig lättare över
gränsen? För vilka innebär det en livsfara?
Det kan också vara spännande att tänka på gränserna i ens vardag. Vilka får fritt
röra sig över dem? Lärarna? Föräldrar?
- Jämför! Jämför nu, vad är skillnaden mellan gränser? Vilka är bra och viktiga,
och vilka får allvarliga konsekvenser för människors liv? Kan en gräns både vara
bra och dålig? De i världen stoppar människor som söker en fristad.

Men de kan också vara bra – stoppa smuggling etc.
- Diskutera i helgrupp: Varför tror du att människor bygger murar? Vad skulle
hända om det inte fanns några gränser mellan länder? Vad skulle hända om det
inte fanns några gränser i ditt liv?
Övning: Packa en väska
Om din kompis var tvungen att fly som Melissa måste i föreställningen, och bad
dig hjälpa till att packa väskan, vad hade du packat då?
Den här övningen syftar till att prata om hur det är att fly.När du gör övningen,
var uppmärksam på att det kan finnas erfarenheter av flykt i klassrummet,
antingen att eleverna själva har tvingats fly eller deras föräldrar eller släktingar.
Gör såhär:
1. Be eleverna gå ihop i smågrupper. Be dem använda någons ryggsäck och
dela ut tio lappar till varje grupp. Sedan får de diskutera: Om ni skulle hjälpa er
kompis att packa väskan inför att han ska åka på semester, vad hade ni packat
då? Skriv på lapparna och lägg i ryggsäcken.
2. Det är skillnad på att fly och resa, det ena är frivilligt och det andra är
ofrivilligt. Dessutom sker det ofta under tidspress och man måste lämna
släktingar och ägodelar när man flyr. Be eleverna plocka ut sju saker och bara
ha tre saker kvar – vad hade de sparat?
3. Första dagen i skolan: din kompis har nu kommit till ett nytt land och börjat
skolan. Be eleverna lista upp saker de tror skulle få kompisen att må bra och
känna sig trygg första dagen i skolan och tvärtom, saker som skulle få kompisen
att vantrivas eller/och må dåligt.
4. Diskutera alla tillsammans:
- Hur kändes det att göra övningen?
- Har någon du känner, nån i din familj eller du själv varit med om att ni var
tvungna att fly, eller flytta fast ni inte ville?
- Hur känns det att tvingas lämna sitt land?
Fortsätt diskussionen:
Enligt UNHCR är 68,5 miljon människor på flykt från sina hem i världen idag. Det
har aldrig någonsin varit så många tidigare i historien.
Fråga eleverna: varför flyr människor? Vilka orsaker finns det? Krig,
översvämningar, fattigdom, politisk förföljelse, hatbrott mot en viss folkgrupp…
Ta reda på: Vad händer när man kommer som asylsökande till Sverige? Ta reda
på och redovisa i helgrupp.
Ta reda på: Att fly är en viktig erfarenhet som gör stort avtryck i mångas liv.

Ta reda på: Att fly är en viktig erfarenhet som gör stort avtryck i mångas liv.
Exempelvis, ta ett ämne som musik. Finns det artister de känner som flytt sina
länder? Fotbollsspelare, finns det några som flytt? Från vilket land till vilket.
Varför flydde dem? Samma sak med kända personligheter.
LÄS VIDARE:
Anna Berg, Prata scenkonst. En enkel metod för klassrummet.
http://www.regionteatervast.se/laerarrum/prata-scenkonst/
Forum för levande historia, för klassrummet: Sofia Z-4515
https://www.levandehistoria.se/klassrummet
Amnesty skola, övningar och lektioner för klassrummet.
https://skola.amnesty.se/
UNHCR, FN:s flyktingorgan: https://sverigeforunhcr.se/
Ensamkommandes förbund: https://ensamkommandesforbund.se/

Om du har frågor till oss, vänd dig till:
Elin Andersson
Publik- och bokningsansvarig
013-37 77 77
elin.andersson@ungscen.se

