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Spinderella Tarantella
1
 - en dramatisering 

 Bearbetningen endast är tillåten för användning inom undervisningssituationer i förskola/skola och ej tillåten för 

kommersiellt bruk. 

Roller 

Några barn 
Spinderella Tarantella 

Spyder, Spinderellas kille  
Några flugor 

En tant 
En gubbe 
Två hundar 

Flera äggigläggisar 

 

Scen 1 

(�ågra barn springer in på scenen) 
 

Barn 1  

Titta en spindel! 

Barn 2 

Vardå? 

Barn 1  

Där, i nätet!  

Barn 3 

Nej, nu försvann den. 

Barn 1 

Har ni hört den här? Imse Vimse spindel.. 

Alla barn 

Klättrar upp för tråd, ned faller regnet, spola spindeln bort,  

upp stiger solen, torkar bort allt regn,  

Imse Vimse Spindel, klättrar upp igen 

En fröken 

Nu är det mat! 
                                                 

1 Lindahl & Gimbergsson 2012, Spinderella Tarantella, Alvina Förlag 
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(Alla barn springer ut) 

 

 

Scen 2 

Spinderella 

(Spinderella kommer ut från sitt gömme med en kikare i handen. 
Hon går fram och skådar mot publiken) 

 
Vad skådar mina åtta ögon? Barn! 

Barn är läskiga. De drar mig i benen jämt och så sjunger de så förfärligt. HJÄLP! 

Men jag kan inte skrämma barn även om jag försöker.  

Men tanter och farbröder, de brukar bli rädda.  

Vänta nu kommer det några här 

 

Scen 3 

(Två hundar kommer in på scenen och rusar fram och nosar på publiken. 
 Söker sig därefter mot Spinderellas gömställe) 

 

Hund1 

Grr.. Andas med tungan ut 
 

Hund 2  

Voff, voff 
 

(Därefter kommer en tant och en gubbe. Han pratar i mobiltelefon. Hon följer efter hundarna.) 
 

Gubbe 

Ja, tjabba! 

Ja det blir bra, vi säger så. Vi ses i morgon! 

 

Tant 

Fido, Fluffe! 

(Går fram mot Spinderellas gömställe där hundarna nosar) 

Vad har ni hittat nu då? 

(Gubben kommer också och tittar) 
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Spinderella 

(Hoppar ut med alla sina ben i vädret) 

BÖÖH! 

 

Tant  

Iiiiih!  

 

Gubbe 

En spindel! 

(Båda hoppar åt sidan och springer ut från scenen) 

 

Hund 1 

(Hundarna blir inte rädda för Spinderella, den ena kramar ett av hennes ben) 

Voff, voff 

 

Tant 

Fot Fido! Fot Fluffe! 

(Hundarna springer ut med tanten och Gubben) 

 

Spinderella 

Vad var det jag sa? Tanter och gubbar blir jätterädda för mig.  

Men hundar och barn …. Det är lite värre.. 

Annars är jag världsbäst på allting så det är inte riktigt klokt! 

Hänga i lian. Väva. Packa matsäck. Och känna på mig saker i när jag sitter i väven. 

Men titta vad som kommer här.  

 

Scen 3 

(några flugor och fjärilar flyger in på scenen, en fastnar i nätet medans de andra flyger vidare) 

Spinderella 

(Går fram till flugan och tar den i hand och leder den mot köket) 

Flugor, de är goa de! Men man måste packa in dem ordentligt innan man äter. 

(Börjar vira in flugan i plastband) 
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De kan ju vara lite hårda ibland. Men om man kräks på dem blir de mjukare. 

(Spinderella kräks i köket, kommer ut med ett paket inslaget i toapapper med sugrör i) 

SAMARRESMASKENS! 

 

 

Spinderella 

Nu måste jag berätta! Jag har fått kontakt med en man på NÄTET! hihi 

Jag tänker gifta mig. Jojomänsan. 

Tycker det är dags nu.  

Jag längtar efter man och barn, särkilt efter barn. 

Jag vill ha flera hundra. Jag skrev en kontaktannons Hör här! 

(går fram till datorn och läser) 

Grymt giftig spindelkvinna med stor aptit på livet, söker god make för äktenskap och barn. Svar till 

Spinderella Tarantella Björkvägen 9 

 

Knack, knack 

(Det knackar på dörren) 

 

Spinderella 

Åh, nu kommer han! 

(Öppnar dörren) 

Åh, välkommen 

 

Spyder 

(lyfter på hatten) 

Åh, God dag. Jag heter Spyder. 

 

Spinderella 

Åh, hej. Spinderella. Kom in 

 

(De går in och sätter sig ned) 

Spyder 

När jag läste din annons blev jag så glad. Jag vill också ha barn. 
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Spinderella 

Vad kul. Vill du ha lite middag? 

 

Spyder 

Gärna, jag tog med mig min gitarr. 

(Tar upp gitarren) 

 

Spinderella 

Åh, jag älskar musik! Kan du inte spela något? 

 

Scen 4 

(Spinderella sitter själv på stolen och stryker sig över magen. Vid sidan av bordet ligger mannens 

hatt.)  

Spinderella 

MMMmmm, verkligen go man! Ovanligt läcker. Jag har precis ätit upp honom nu. Det blir högsta 

betyg. En åtta! Smaskens gubbe faktiskt. Jag ska gifta mig flera gånger. Men nu ska ni få se på några 

RIKTIGA skönheter. Mina små äggigläggisar! 250 stycken! 

Flugskit vad söta de är! Shhhh, de sover fortfarande.  

 

 

Att få barn är himmelriket. Jag ska flytta dit nu. Till himmelriket. Så jag har packat väskan. Bara det 

nödvändigaste. Kikaren struntar jag i. Behöver den inte där uppe. Jag kan se ändå. Hur långt som 

helst! Jag ser på mina små gläggisar och lyssnar på när de sjunger. 

 

Gläggisarna 

Mamsi mamsi gosing klättrat upp för trån. Sitter i sin himmel ser oss därifrån… 

 

 


