
Sagan som medel för språkutveckling

Tryggt in i det 
okända



Utgångsläge

• Tre elever, åk 2 och 6

• Samma modersmål, olika nivåer

• En lektion självstudier, två
lärarledda lektioner

• Oförutsedda vändningar



Utgångsläge

• 1. Identifiera

• 2. Förstå

• 3. Använda

• 4. Tillämpa

• 5. Utarbeta

• 6. Relatera



1. Identifiera -
utgå från det 
trygga
• Utgå från elevens modersmål

• Använd olika informationskällor
för att hitta
material (youtube, personal i
skolan som talar
modersmålet, ljudbok...)

• Låt eleven ha lärarroll, ställ frågor
om innehållet

• Ett bekant innehåll skapar ett
tryggt rum för avstamp när vi 
ska behandla ett nytt område (i
detta fall sagans struktur)



Instruktioner,
Ivasyk Telesyk

• 1) Lyssna och titta på en video med en saga på ukrainska

• 2) Diskutera: hur vet man att detta är en saga? Försök
hitta åtminstone 3 tecken på att det är en saga.

• 3) Skriv tillsammans ett mejl till mig där ni berättar för
mig på svenska vad sagan i videon handlar om. Jag är
nyfiken!

• Några svenska ord till hjälp:

• en gammal gubbe, en gammal gumma, en liten
stuga, ved-trä, vagga, ute på sjön, båt, en orm-kvinna, 
fånga, kasta in i ugnen, rymma, anka



2. Förstå och
tillämpa -
lyssnarrollen
• Hans och Greta

• Språket är nytt, materialet
eventuellt bekant

• Högläsning samt underlag för
diskussioner om uppbyggnad och
struktur men också om etik och
moral i sagans värld, eventuella
budskap, folksagans tradition



Hans 
och Greta: 
identifiera, 

förstå,
tillämpa, anvä

nda

Hur börjar sagan? (första meningen)

Det var en gong...

Hur slutar sagan? (sista meningen)

Och levde de bra, lyckliga och lävde sina dagor

Vem är god i sagan?

Barnene

Vem är ond i sagan?

Kvinna och pappa

Vad tror du att sagan om Hans och Greta vill säga?

Att inte ge upp

So long you go as you don't stop

Man kan säga att sagan om Hans och Greta handlar om att inte ge upp. Tycker du att det är sant? Ge några 
exempel på varför det kan vara så.

För dom gorde allt att de sku inte dö. De sitade inte på samma plats, de tänkte vad de sku göra och de gorde 
vad de kunde.😊👌



3. Använda, tillämpa, utarbeta

Skriv en egen saga

• Planera tillsammans

• Skriv texten

• Illustrera

• Kom ihåg sagans struktur!



Arbetsgång: vi gör --> 
ni gör --> jag gör

• Elevernas självförtroende växer under 
arbetet med sagan. De jobbar med planering
och förverkligande och arbetet övergår från
att vara lärarlett till elevlett. Under arbetet
blir en elev ensam kvar med skrivandet
och jobbar vidare på
strukturen, illustrerar och kommer på nya
idéer.



Åskådliggörande av berättarstruktur

• För att stöda det självständiga arbetet gjorde läraren en 
illutration över strukturen, för att undvika
att eleverna fastnar på fel ställen sin kreativa process.

• Introduktion och avslutning: huvud och fötter, dvs väldigt
viktiga, men ska inte ta mest plats

• Äventyret/berättelsen/avhandligen: kropp och där får
berättelsen gärna grotta ner sig



• Den kreativa processen och skapandet
väckte ett språkligt självförtroende hos 
eleven. Bild (både egna illustrationer och
bildsökningar) och text stödde varandra. Att
slutföra den kreativa processen och knyta
ihop berättelsen på ett för eleven 
tillfredsställande sätt var ett av målen och
det uppfylldes. Som avslutning
följde diskussion. Vi relaterade elevtexten
till det vi lärt oss om sagans uppbyggnad..



Avslutande
elevkommentar:

"the good things that I am learning swedish
and... i like to find a pics and draw them =) Of 
course I thought that one day I know enough 
Swedish to write a whole story but I thought it 
will happen next year or so. So it shows me 
how much Swedish I actually know."


