
Sagor	  
	  
Nivå	  A2-‐B2	  
	  
Element:	  Genrer,	  problembaserat	  lärande,	  samarbete.	  
	  

1. Deltagarna	  blir	  presenterade	  för	  olika	  sagor	  så	  att	  de	  
känner	  igen	  genren.	  

2. Deltagarna	  har	  fått	  genomgång	  av	  de	  typiska	  kännetecknen	  på	  sagor	  och	  de	  
kan	  finna	  dem	  självständigt	  i	  sådana	  berättelser.	  

3. Deltagarna	  blir	  presenterade	  för	  värderingskriterierna	  för	  att	  skriva	  en	  saga.	  
Det	  är	  dem	  som	  deltagarna	  blir	  bedömda	  mot	  när	  läraren	  ska	  gå	  igenom	  
texterna.	  

4. Deltagarna	  lämnar	  in	  ett	  första	  utkast.	  
5. De	  ska	  själva	  värdera	  det	  första	  utkastet	  med	  utgångspunkt	  från	  

värderingskriterierna.	  
6. Andra	  deltagare	  ska	  sedan	  värdera	  sagan	  och	  återkoppla.	  
7. Läraren	  återkopplar	  också.	  
8. Deltagarna	  lämnar	  in	  det	  andra	  utkastet.	  
9. Läraren	  har	  en	  slutvärdering	  av	  texterna.	  
10. Texterna	  blir	  upplästa/	  publicerade	  på	  andra	  sätt.	  

	  
	  
	  
Uppgiften	  är:	  
Skriv	  en	  saga	  där	  räven	  är	  en	  av	  figurerna	  (personerna)	  
	  
	  
	  
Typiske	  kännetecken	  i	  en	  saga	  
• Tiden	  är	  inte	  bestämd	  –	  börjar	  till	  exempel	  med	  «Det	  var	  en	  gång…»	  
• Sagor	  har	  magiska	  ting	  i	  sig	  –till	  exempel	  kan	  träd	  och	  djur	  prata.	  
• Tallmagi	  –	  3	  prövningar,	  7	  hjälpare	  eller	  liknande.	  
• Det	  är	  få	  personer	  med	  i	  handlingen.	  
• Upprepning–	  repetition-‐	  något	  sker	  ofta	  eller	  flera	  gånger.	  
• «Det	  var	  bra»,	  «Det	  var	  illa»,	  «Att	  vandringsmannen	  måste	  fråga	  om	  husrum	  för	  

natten.»	  
• Problem	  	  	  	  	  	  

	   utmaningar	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  klimax	  	  	  	  	   	   	  	  	  mål	  



• Arketyper–	  de	  är	  antingen	  bara	  snälla	  eller	  bara	  elaka,	  antingen	  väldigt	  rika	  eller	  
väldigt	  fattiga.	  

• Kamp	  mellan	  en	  hjälte	  och	  en	  som	  har	  mycket	  makt	  	  
• Lyckligt	  slut,	  gärna	  med	  en	  sensmoral.	  

Värderingskriterier	  

	  	  
• Vad	  ska	  sagan	  handla	  om?	  

• Hur	  många	  personer	  ska	  vara	  med	  i	  sagan,	  och	  vad	  heter	  de?	  	  

• Ska	  djur/plantor	  eller	  andra	  väsen	  vara	  med	  i	  sagan?	  

• Använder	  du	  obestämd	  tid?	  Hur?	  

• Använder	  du	  obestämd	  plats?	  Hur?	  

• I	  vilket	  miljö	  utspelar	  sig	  sagan?	  

• Har	  sagan	  en	  hjälte	  eller	  en	  hjältinna?	  Finns	  det	  några	  elaka	  personer	  i	  sagan?	  

• Ska	  någon	  ut	  på	  resa	  i	  sagan?	  Vem?	  Hur?	  Varför?	  

• Blir	  någon	  satt	  på	  prov/genomgår	  prövningar?	  Hur	  många?	  

• Har	  hjälten	  eller	  hjältinnan	  en	  eller	  flera	  goda	  hjälpare?	  

• Ska	  det	  vara	  en	  kamp	  mellan	  goda	  och	  onda	  krafter	  i	  din	  saga?	  

• Ska	  du	  använda	  något	  av	  de	  magiska	  talen	  3,	  7,	  9	  eller	  12?	  Hur?	  

• Ska	  du	  använda	  upprepning	  som	  medel	  i	  sagan?	  Hur?	  

• Vilka	  övernaturliga	  händelser	  ska	  du	  ta	  med?	  

• Klarar	  du	  att	  skriva	  sagan	  så	  att	  bara	  två	  pratar	  åt	  gången?	  

• Hur	  ska	  sagan	  sluta?	  

• Ska	  sagan	  ha	  en	  sensmoral	  (något	  vi	  kan	  lära	  oss	  något	  av)?	  	  

• Finns	  det	  andra	  moment	  du	  vill	  ha	  med	  i	  sagan?	  



	  


