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Sagor enligt cirkelmodellen inom 
genrepedagogik
• Genre: Berättande text – sagor
• Målgrupp: Åk 7 SV2
• Mål: att känna igen sagor; sagors struktur och att kunna skriva en 

saga
• Mål: att känna igen verb och att kunna böja verb i presens och 

preteritum
• Mål: att känna igen adjektiv och att kunna använda adjektiv i sagan 

för att beskriva personer, saker eller platser.



Fas 1: Förförståelse /före läsningen

• Berättande text – berättelse – har vi jobbat med på hösten.
• Vi har planerat och skrivit berättelser enligt Mia Kempes stödmall för 

berättande text enligt strukturen: början, personer, problem, lösning och 
slut.                       

• Nu fokus på en viss typ av berättelser: sagor
• Jag visar bilder från olika sagor – vi diskuterar vad som finns på bilderna 

och vilken typ av text/berättelse kan det vara frågan om?
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Bilder från olika sagor – vi diskuterar vad 
som finns på bilderna och vilken typ av 
text/berättelse kan det vara frågan om?
(Bilder: Lilla barnkammarboken - Grodor, prinsar och 
prinsessor. Bonnier Carlsen 2012)



Känner ni till dessa sagor?

• Snövit
• Askungen
• Bockarna Bruse
• Aladdin
• Hans och Greta
• Mästerkatten
• Rödluvan
• Prinsessan på ärten
• Skönheten och odjuret
• Kejsarens nya kläder

• Vi diskuterar:
• Vilka sagor har ni hört, läst eller 

sett på film?
• Vad är typiskt för sagor?
• Har ni någon favoritsaga?



Före läsningen av Askungen

Med hjälp av tre bilder som illustrerar sagan återberättar jag sagan i korthet 
muntligt åt eleverna. 
• Jag valde sagan Askungen, eftersom jag tror att de flesta känner till den. 
• Bilder: Lilla barnkammarboken - grodor, prinsar och prinsessor. Bonnier Carlsen Bokförlag 2012.)
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Fas 2:
Under läsningen.

• De läste sagan.

• De svarade på frågor och svaren 
finns på raderna och mellan 
raderna. 

• Till sist skulle de sammanfatta 
sagan med tre meningar och även 
förutspå vad som hände efter 
sagan.



Efter läsningen: Hur är en saga uppbyggd?

• Vi funderar tillsammans hur sagan är uppbyggd.
• Hur börjar en saga? Tid? Plats?
• Vem? Huvudpersoner?
• Händelser? Magi/övernaturlig varelse – en fågel som trollar fram 

vackra kläder och skor
• Upprepningar? Magiskt tal
• Problem - >Lösning – Hur slutar en saga? Lyckligt



”Sagoingredienser” – ord och begrepp som vi kan 
hitta i sagor 
(Källa: Gröna skrivarskolan av Hydén, Görel och Klepp, Anneli. Adastra Läromedel. 2006)



Efter läsningen
Hitta alla verb (strecka under dem) på första 
sidan. (Källa: Lilla barnkammarboken –
prinsar, prinsessor och grodor.)

Fyll i dem i tabellen: infinitiv, presens och 
preteritum

Många verb står i preteritum i en saga -> en 
saga är skriven i preteritum.

Hur beskrivs personer och saker? Med hjälp 
av vilka ord? Adjektiv.

Vi streckade också under adjektiv.



Leta efter verb på första sidan Askungen

Infinitiv Presens Preteritum

Att vara är var

Gifte sig

fick

tog

hämtade

eldade

lagade

tvättade

hade



Vi läste flera sagor för att få förståelse för hur 
en saga kan vara uppbyggd. 
• I läroboken Studio Svenska 2 finns några korta sagor att läsa.
• Hans och Greta, Haren från Inaba eller de åttioen prinsarna (en 

japansk saga), Prinsessan på ärten och Guldhönan (en afrikansk 
dilemmasaga).

• Vi läste och diskuterade och plockade ut ”sagoingredienser”.
• Hur börjar sagan? Plats och tid? Huvudpersoner? Magi? Övernaturliga 

väsen? Magiskt tal? Hur slutar sagan?



Fas 3 
Skriva en gemensam text: Rödluvan 
• Med hjälp av bilder ur boken Rödluvan och vargen av Jan Gustavsson 

(2005) och stödord på tavlan (stuga, korg, mat,  sjuk mormor) skriver 
vi en saga tillsammans.

• Hur börjar sagan? Var? När? Vem?
• Vad händer i skogen?
• Vargen besöker mormor?
• Rödluvan kommer till mormors stuga. Vad händer?
• Jägaren kommer till mormors stuga och räddar mormor och 

Rödluvan.
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Vår gemensamma saga: Rödluvan



Fas 4: Att skriva 
en egen saga

• Eleverna börjar med att planera sin saga.
• Vem handlar sagan om?
• Var och när utspelar sig sagan?
• Vad måste huvudpersonen göra?
• Hur bygger du spänningen?
• Problem?
• Hur löses problemet? Hur slutar sagan?
• Kom ihåg typiska sagoelement. Ex. ”Det var en gång...”, 

huvudpersoner som kung, prins, barn, övernaturliga väsen som 
drake, häxa, talande djur, magiska tal, adjektiv och tidsformen 
preteritum och ett lyckligt slut.



Checklista för självvärdering 
och kompisfeedback

När eleven har skrivit sagan, 
ska hen läsa igenom den och 
kontrollera punkterna enligt 
checklistan. Även en kompis 
ska läsa den och ge feedback, 
innan eleven lämnar in sagan 
till läraren.



Reflektioner kring hur undervisningen 
fungerade och hur kan den förbättras
• Det tog tid att hitta en lämplig modelltext att arbeta kring.
• Att skriva en gemensam text är en utmaning.
• I den formativa bedömningen saknas elevens egna reflektioner kring 

sin text. Ex. Är du nöjd med din text?
• När eleverna får bekanta sig med och arbeta med modelltexter, har 

de fått redskap för att klara av uppgiften att själva skriva en text i en 
viss genre. Slutsatsen är att eleverna behöver modelltexter och 
behöver arbeta med modelltexternas struktur för att kunna skriva en 
viss texttyp.
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