
KÄFTOPERA – En tandlös historia       2020 

 

En saga att läsa för barnen 

 

Välkommen till munnen! 

 

Munnen står inför en stor förändring. De gamla mjölktänderna har gjort sitt. De börjar 

tappa fästet och vissa är faktiskt redan på väg att lossna. Detta är en stor förändring i varje 

mun. I vår mun har tandbeskyddarna Plack och Spene tagit sig in för att till varje pris försöka 

rädda kvar mjölktänderna som sjunger på sista versen. Tandbeskyddarna har varit med länge 

och bevarat mjölktänder. I många år har de arbetat i olika munnar med att få tänderna att 

sitta kvar. Men deras rykte är det lite sådär med. De har av någon tex kallats för slöa troll, 

och några som kallar sig för Nya Vassare försöker att få tandbeskyddarna att förstå att 

mjölktänderna måste få lossna. De Nya Vassare är det dock ingen som riktigt vet vilka eller 

vad det är; de är mest något eller några som som man har hört talas om och som är ytterst 

okända. 

 

Hur skall det gå? 

 

01 HUVUD AXLAR GNÄR OCH GOM 

 

Tandberskyddarna Plack och Spene är väldigt måna om att allting skall vara precis som det 

alltid har varit och de fullkomligt älskar mjölktänder. De vill absolut inte att de skall lossna. 

Därför sjunger de en sång om hur man gör för att de skall finnas kvar i munnen så länge det 

bara går. 

 

02 BORSTA GNUGGA 

 

Alla däggdjur tappar sina tänder - människan är inget undantag. Att tappa tänder är en 

ganska stor sak, tycker många. Vissa barn tappar sina tänder ganska tidigt, andra väntar och 

längtar länge. 

 

03 SÄG NÄR SKALL DET BLI MIN TUR? 

 

Tandbeskyddarna blir sura när de hör att vissa barn längtar att få tappa sina tänder. Hur kan 

man önska sig något sådant dumt, undrar de. De blir allt mer bestämda. De är i det 

närmaste besatta av sina älskade mjölktänder. De sjunger en sång som handlar om just detta 

samtidigt som de börjar sätta fast tänderna med olika saker som tejp och rep. 

Mjölktänderna skall vi ju ha hela livet, menar de. 

 

04 MJÖLKTÄNDERNA ÄR ALLT VI HAR 

 

Plack och Spene beter sig allt konstigare. Vet de inte om att mjölktänderna kommer att 

lossna? Vare sig de vill det eller ej. De verkar faktiskt lite knäppa. Hur är det möjligt att de 

inte förstår?  
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Efter ett tag börjar vår mun att kännas lite svajig. Som om något snart kommer att lossna. 

Tänderna vet själva mycket väl att de så småningom kommer att lossna för att ge plats åt 

nya vassare tänder. 

 

 

05 VI SÄGER INGENTING 

 

Till slut händer det som Plack och Spene inte ville skulle hända. En tand lossnar. Vilken grej! 

De blir jättenervösa och frusrerade och försöker på alla sätt och vis att sätta tillbaka den. 

När de håller på som mest lossnar dock en till tand; och en till och en till.  

 

 

06 HURRA JAG HAR TAPPAT EN TAND 

 

Plack och Spene är rejält uppgivna. Deras försök till att fästa mjölktänderna har misslyckats. 

De sjunger en sång tillsammans med kören om hur det kan kännas att vara alldeles tandlös 

 

07 TANDLÖS HOPPLÖS VÄRDELÖS 

 

Munnen har förvandlats till ett öde landskap. Alla tänder är borta. Samtidigt börjar dock 

något fantastiskt att hända. Det börjar växa i munnen. Små piggar som är helt oanvända 

börjar titta fram som små groddar. Tandbeskyddarna förstår ingenting men de tycker 

faktiskt att det är väldigt häftigt när de nya tänderna tittar fram. När sedan hela munnen blir 

full med nya vassare tänder så förstår Plack och Spene att mjölktänderna faktiskt måste 

lossna för att de nya tänderna skall kunna komma fram. Det måste beredas plats för att 

någonting nytt skall kunna växa fram. 

 

08 HÄR KOMMER VI 

 


