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S A M M A N  FAT T N I N G

A R T I K E L N  B E S K R I V E R  E T T  samarbete mellan tre högstadieklasser, två lågstadieklasser samt 
fyra lärare kring temat sagor. Syftet med samarbetet var att genomföra ett arbetsområde 
över årskursgränserna för att utveckla elevernas lärande i ämnet svenska. Aktuell forsk
ning kring lärande och samarbete kopplas i valda delar till projektet.

Projektet planerades gemensamt av lärarna. Eleverna var indelade i par, en yngre och en 
äldre. Mötet mellan eleverna skedde vid tre tillfällen. Däremellan arbetade klasserna på 
varsitt håll. En sagostund avslutade den gemensamma delen av projektet. Eleverna ut
värderade projektet i respektive klass.

Ett resultat av sagosamarbetet var att både låg och högstadieeleverna upplevde att de 
gynnats av att samarbeta med varandra.
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I N LE D N I N G

S KO LV E R K E T  P U B L I C E R A D E  2 0 1 3  rapporten “Lärarnas 
yrkesvardag – En nationell kartläggning av grund
skollärares tidsanvändning” (2013). I rapporten fram
kommer att majoriteten av Sveriges grundskollärare 
ensamma planerar och genomför sin undervisning 
samt följer sina elevers lärande. Skolverket betonar 
vikten av lärares samarbete för att nå en likvärdig sko
la och ger exempel på studier som visat på förbättrade 
skolresultat hos de elever vars lärare samarbetar vid 

planeringen och utvärderingen av sin undervisning 
(Skolverket 2013).

I läroplanens syftestext för ämnet svenska i grund
skolan står det bland annat att eleven ska få möjlig
het att utveckla sin muntliga och skriftliga förmåga 
samt att kunna anpassa sitt språk efter olika situatio
ner. Detta ska ske både på egen hand och tillsammans 
med andra (Skolverket 2011).

SY F T E  O C H  F R ÅG E S TÄ L L N I N G A R

SY F T E T  M E D  A R T I K E L N  är att beskriva ett kollegialt 
samarbete kring sagor över årskursgränserna. Hattie 
(2012), som sammanställt vilka arbetssätt som är mest 
effektiva för att förbättra elevers resultat, skriver i sin 
bok “Synlig lärande för lärare” att:

Det finns många sätt att planera, men det kraft-
fullaste är när lärare arbetar tillsammans med att 
utveckla planer, komma fram till gemensamma 
ståndpunkter om vad som är värt att undervisa i, 
samarbetar för att förstå varandras uppfattningar om 
utmaning och framsteg och arbetar tillsammans med 
att utvärdera hur deras planering påverkar elevresul-
taten. (Hattie 2012, s. 59)

Artikeln utgår från frågeställningen: Utvecklas elev
ernas lärande, inom svenskämnet, i och med ett kol
legialt samarbete över årskursgränserna?
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M E TO D 

U N D E R  H Ö S T T E R M I N E N  2 0 1 7  genomfördes ett sago
samarbete mellan tre klasser i årskurs 7, en klass i 
årskurs 1 och en klass i årskurs 2 på Mysjöskolan i 
Nacka. Artikelförfattarna valde att arbeta med genren 
sagor eftersom det tas upp i det centrala innehållet 
både för åk 1–3 samt för åk 7–9 (Skolverket, 2011). 
Eleverna delades in i par/grupper (en högstadieelev 
och en eller två lågstadieelever) och träffades ett an
tal gånger för att tillsammans skriva och illustrera en 
saga. Mellan mötena arbetade eleverna på var sitt håll. 
Högstadieeleverna skrev ner sagan som paret gemen

samt kommit på medan lågstadieeleven illustrerade 
det berättade. Arbetet avslutades med att eleverna 
träffades och i grupp läste upp sagorna och visade il
lustrationerna. Slutprodukten i form av sagosamlingar 
trycktes upp till klasserna. Eleverna fick efter avslutat 
arbete utvärdera projektet. Lågstadieeleverna utvärde
rade muntligt tillsammans med deras klasslärare och 
högstadieeleverna svarade skriftligt på en enkät (se 
bilaga 3). Artikelförfattarna har använt relevant forsk
ning som verktyg i arbetet med projektet och denna 
artikel.
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G E N O M FÖ R A N D E

L Ä R A R N A S  G E N O M F Ö R A N D E

S AG O S A M A R B E T E T  I N VO LV E R A D E  T VÅ  högstadielärare 
och två lågstadielärare. Några av lärarna hade tidi
gare goda erfarenheter av sagosamarbeten över års
kursgränserna. De goda erfarenheterna och tidigare 
vinster med liknande projekt bidrog till intresset att 
genomföra projektet ännu en gång, nu i större skala 
med fler lärare och elever involverade.

Lärarna träffades första gången i början av höstter
minen 2017. Då gjordes en grovplanering av arbets
gången inför projektet. Där beslutades när projektet 
skulle äga rum, vad det skulle innefatta och utmynna 
i samt praktiska aspekter såsom var träffarna skulle äga 
rum och vilka klasser som skulle involveras. 

Lågstadielärarna satte sedan upp en tidsplan för 
träffarna samt gjorde gruppindelningarna utefter 
elevernas behov. Vid gruppindelningen togs hänsyn 
till om en elev hade behov av särskilda anpassningar. 

Högstadielärarna planerade arbetet kring skrivuppgif
ten (en mer detaljerad beskrivning finns under rubri
ken Eleverna i årskurs 7). Det fortsatta samarbetet mel
lan lärarna skedde sedan digitalt för att effektivisera 
arbetet. 

När sagorna var färdigskrivna och illustrerade 
sammanställde lärarna häften så att varje klass fick 
varsin sagosamling med klassens sagor. Varje elev fick 
ett eget exemplar av sin saga och illustration. 

I slutet av projektet presenterades det inför hög
stadiets kollegium under en konferens. Då fick en 
högstadieelev och två lågstadieelever berätta om pro
jektet. Eleverna berättade kortfattat om genomföran
det, visade upp sina sagosamlingar och svarade på frå
gor från lärarkollegiet. Besöket var mycket uppskattat 
av personalen på högstadiet.

E L E V E R N A  I  Å R S K U R S  1 –2

E L E VG R U P P E N  I  Å R S K U R S  1 och årskurs 2 bestod av 
56 elever fördelade på två klasser. De var till antalet 
några fler än eleverna i årskurs 7 och det löstes ge
nom att några få fick vara tre i skrivgruppen, övriga 
arbetade två och två. 

Sagor är troligen den genre som lågstadieeleverna 
bäst känner till. Antingen har de fått sagor upplästa 
för sig, läst själva, fått dem återberättade eller skri
vit egna enklare sagor. I den här åldern är erfarenhet 
och kunskap om sagor ganska lika. När det kommer 
till undervisningssammanhang har elever i årskurs 
2 givetvis mer erfarenhet. De har undervisats i och 
kommit i kontakt med flera olika texttyper och har 
arbetat systematiskt med lässtrategier.

Enligt Westlund (2009) behöver elever undervi
sas i olika texttyper utifrån dess typiska uppbyggnad 
och språkliga drag för att de själva ska kunna skriva 
egna texter. Även om lågstadieeleverna i detta projekt 
inte skulle skriva själva, ansåg artikelförfattarna att de 
behövde sätta sig in i sagans värld för att kunna bi
dra med inspiration till högstadieeleverna som skulle 
skriva. I detta tog de artikelförfattare, som undervisar 
lågstadieeleverna, avstamp inför samarbetsprojektet 
med högstadieeleverna. 

De delar av det centrala innehållet i ämnet svenska 
för årskurs 1–3 som projektet fokuserade på var: 
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 * Berättande texter och poetiska texter 
för barn från olika tider och skilda delar 
av världen. Texter i form av rim, ramsor, 
sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, 
dramatik, sagor och myter. Berättande och 
poetiska texter som belyser människor 
upplevelser och erfarenheter. 

 * Berättande texters budskap, uppbyggnad 
och innehåll. Hur en berättande text 
kan organiseras med inledning, händel-
seförlopp och avslutning samt litterära 
personbeskrivningar.  
 
(Skolverket, 2011 s. 223) 

I läroplanens kunskapskrav i ämnet svenska för års
kurs 3 står det bland annat att: “Dessutom kan eleven 
föra enkla resonemang om tydligt framträdande bud
skap i texterna och relatera detta till egna erfarenhe
ter. (…) Genom att kombinera sina texter med bil
der kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.” 
(Skolverket, 2011 s. 227)

De konkreta lärandemål kring sagor som artikel
författarna satte upp för lågstadieeleverna var:

 * att förstå innebörden av begreppen 
karaktär/person, miljö, problem och lösning

 * att med hjälp av lässtrategier hitta typiska 
drag i sagor, t.ex magiska tal, dilemman, 
språkliga drag och olika sätt som sagor kan 
avslutas på

 * att kunna förtydliga och förstärka en text 
med bilder

Dessutom poängterades för eleverna de sociala aspek
terna kring samarbetet, och att man lär av varandra. 
Alltså att vara den läranderesurs som Wiliam (2013) 
sett hos elever kring effekter av kamratlärande. Han 
menar att elever förklarar långsammare och förvissar 
sig om att den andre förstått. Maktbalansen i relatio
nen förändras från lärareelev till elevelev.

* Med folksaga menas en saga som berättats muntligt i generationer och sedan  
nedtecknats medan en konstsaga är skriven av en författare från början.

Lärarna till lågstadieeleverna planerade och ge
nomförde högläsning av många olika sagor i helklass. 
De sagor som valdes ut var dels folksagor, dels konst
sagor*, men även modernare sagor med innehåll som 
knyter an till elevernas vardag, från olika delar av värl
den. Sagorna diskuterades, analyserades och jämför
des. På så sätt fick eleverna upptäcka att även sagor 
kan vara väldigt olika men att det också finns saker 
som förenar dem. Lärarna var noga med att reda ut 
begreppen karaktär/person, miljö, problem och lös
ning. Eleverna och lärarna arbetade också med illus
trationer och bilder som tillhörde sagorna. 

Lågstadieeleverna var förväntansfulla men ock
så lite ängsliga inför mötet med högstadieeleverna. 
Frågor som dök upp var huruvida idéer och förslag 
skulle, som eleverna uttryckte, ”duga” och ”vara till
räckligt bra”. Några funderade också kring om de ens 
skulle kunna hitta på något. Det fanns också någon 
som var orolig för att inte kunna förklara så att hög
stadieeleven förstod. Att illustrera sagan var inget som 
eleverna funderade över innan arbetet började. När 
det sedan var dags att göra illustrationerna repeterades 
vikten av att de skulle förstärka och förtydliga sagans 
innehåll. Eleverna tog sig an denna uppgift med stor 
entusiasm och var ganska snabbt klara över vad de 
ville illustrera. 

Arbetsgången beskrivs mer detaljerat nedan under 
rubriken Eleverna i årskurs 7. Förutom det gemensam
ma arbetet avslutade lågstadieeleverna projektet med 
att alla sagor användes till högläsning. Sagorna disku
terades både gällande innehåll och form, och sedan 
gjordes en analys av bilderna för att se kopplingen 
till sagan.
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E L E V E R N A  I  Å R S K U R S  7

E L E VG R U P P E N  I  Å R S K U R S  7 bestod av 52 elever förde
lade på tre klasser. Inför första träffen med lågstadie
eleverna fick eleverna i årskurs 7, under två veckors 
tid, jobba med sagan som genre. Till exempel lästes 
olika sagor, eleverna och lärarna undersökte tillsam
mans vad som skiljer en folksaga från en konstsaga 
samt specificerade vilka genretypiska drag en saga 
har, såsom till exempel språket. Sagorna diskuterades 
utifrån ett genusperspektiv där lärarna och eleverna 
samtalade kring vilka egenskaper de olika könen till
skrevs i sagorna. Eleverna fick dessutom lära sig olika 
begrepp för att kunna använda ett metaspråk i det 
vidare arbetet. Utöver detta fick eleverna en mall för 
hur man skriver en saga som de kunde använda sig av 
i sitt egna skrivande (se bilaga 1).

Med de verktyg som eleverna tillskansat sig un
der introduktionen var det sedan dags att träffa låg
stadieeleverna. Varje elev i årskurs 7 fick en eller två 
lågstadieelever att samarbeta med. Högstadieeleverna 
fick med sig tre frågor som de tillsammans med låg
stadieeleverna skulle besvarat efter det första mötet. 
Frågorna var:

1. Vem handlar er saga om?
2. Vad är det för hinder/problem  

som måste lösas?
3.  Hur löser karaktären hindret/ 

vad händer i slutet av sagan?

Tillsammans skulle eleverna göra en tankekarta uti
från frågorna ovan som högstadieeleven sedan an
vände som utgångspunkt inför skrivandet av första 
utkastet. 

Efter det första mötet fick högstadieeleverna en 
vecka på sig att skriva ett första utkast av sagan. Detta 
utkast tog de med sig till sitt andra möte med lågsta
dieeleverna. Vid det andra mötet läste högstadieele
ven upp det första utkastet för lågstadieeleven och de 
samtalade sedan om utkastet överensstämde med det 
de kommit överens om eller om sagan tagit en annan 
riktning samt hur sagan skulle utvecklas vidare. 

Det fortsatta arbetet för högstadieeleverna blev se
dan att arbeta med kamratrespons (se bilaga 2) inom 
klassen samt färdigställa sagan. Enligt Jönsson (2010) 

är kamratbedömning i syfte att ge feedback en effek
tiv arbetsmetod då eleverna kan bearbeta sitt arbete 
innan inlämning och bedömning av läraren. Han me
nar att det ger möjlighet att “tillhandahålla snabbare 
och mer frekvent feedback till eleverna” (s. 90). Vi
dare menar Jönsson (ibid.) att kamratbedömning även 
främjar elevens förmåga att se styrkor och svagheter i 
det de själva har gjort då de får analysera andra elevers 
texter. Utöver detta är förmågan att kunna ge och ta 
emot respons ett kunskapskrav i slutet av årskurs 9 
(Skolverket 2011).

Det faktum att eleverna både fick arbeta med 
kamratrespons och skriva processinriktat tillsammans 
med en annan elev går i linje med svenskämnets syfte: 
“Undervisningen ska även syfta till att eleverna ut
vecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt 
och tillsammans med andra.” (Skolverket 2011, s. 222).

Inför det tredje och sista mötet var elevernas sagor 
utskrivna med text och illustration (som årskurs 1–2 
hade gjort). Eleverna i årskurs 7 hade med sig den ut
skrivna sagan till lågstadieeleverna. Under mötet slogs 
två eller tre grupper samman och hade en sagostund 
där elever i årskurs 7 läste upp sagan högt för grup
pen och eleven i årskurs 1–2 visade illustrationerna. 

För högstadieeleverna avslutades arbetet med att 
eleverna fick svara på en enkät (se bilaga 3) för att 
utvärdera sagosamarbetet.

De delar av det centrala innehållet i ämnet svenska 
för årskurs 7–9 som projektet fokuserade på var: 

 * Strategier för att skriva olika typer av 
texter med anpassning till deras typiska 
uppbyggnad och språkliga drag. Skapande 
av texter där ord, bild och ljud samspelar. 

 * Olika sätt att bearbeta egna texter till 
innehåll och form. Hur man ger och tar 
emot respons på texter.

 * Några skönlitterära genrer och hur de 
stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån 
varandra.  
 
(Skolverket, 2011, s. 225–226)
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R E S U LTAT 
O C H   D I S K U S S I O N

L Ä R A R N A S  L Ä R A N D E

D E T  KO L L E G I A L A  S A M A R B E T E T  mellan artikelförfattar
na har varit till hjälp för att se lärandet ur olika per
spektiv. Lärarnas olika erfarenheter har varit till gagn 
för att planera och genomföra arbetet. Dels har några 
av lärarna tidigare arbetat med lyckade samarbeten 
över årskursgränserna, dels har lärarna, var för sig, god 
elevkännedom så att elevparen gynnades på bästa sätt. 

Vidare, upplevdes det att relativt lite tid gick åt till 
planering, men att effekten blev desto större. Denna 
effektivisering berodde delvis på att mycket av kom
munikationen kunde ske digitalt men även på grund 
av en flexibel inställning till samarbete. Förarbetet i 
respektive årskurs gjorde att arbetet mellan eleverna 
blev lättare än förväntat. Under arbetes gång var lä
rarens roll mer observerande eftersom eleverna själva 
förde arbetet framåt. Det var få elevpar som behövde 
stöttning. Alla elever tog stort ansvar för sin uppgift 
och höll tidsplanen.

Projektidén har stöd i läroplanen gällande syftes
beskrivningen, centralt innehåll och kunskapskrav i 
årskurs 3 respektive årskurs 9. Det finns alltså berö
ringspunkter i styrdokumenten som mycket väl passar 
för samarbete över årskursgränser.

Samtliga elever som genomförde projektet och 
hade en egen saga att visa upp, var stolta och nöjda 
med sitt resultat. Artikelförfattarnas erfarenhet från 
andra lärsituationer är att det alltid finns elever som 
är missnöjda eller som inte håller tidsplanen. Det kan 
handla om motivation, fantasi eller förmåga. I pro
jektet tog eleverna sig förbi dessa hinder. Den sto
ra åldersskillnaden och det faktum att eleverna inte 
kände varandra inledningsvis kan mycket väl vara an
ledningen till att alla lyckades och behöll fokus på 
uppgiften. 

Inför samarbetet var det elever som uttryckte oro, 
men det visade sig inte när arbetet väl satte igång. 
Eleverna visade respekt för varandra och utvecklade 
god kamratskap, vilket självklart var gynnsamt för ar
betet.

I efterhand har artikelförfattarna kunnat se två 
tydliga utvecklingsområden. Det ena är att det i för
hand hade kunnat planerats in en mer detaljerad upp
följning för lågstadieeleverna. Det andra är projektet 
hade kunnat presenterats för skolans samtliga lärare 
och inte bara för högstadiets lärare.

L Ä R A N D E T  H O S  E L E V E R N A  I  Å R S K U R S  1 –2

L Å G S TA D I E E L E V E R N A  U T VÄ R D E R A D E  M U N T L I G T  med 
sina klasslärare. Eleverna var mycket positiva till sam
arbetet. De upplevde att de blivit lyssnade på och att 
deras idéer och synpunkter var viktiga för sagorna. 

Några lyfte också kamratskap mellan yngre och äldre 
elever. Likaså kunde flera redogöra för genrens särdrag 
vad gäller uppbyggnad och innehåll. Andra insåg att 
texter blir bättre när det bearbetas.
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Lågstadieeleverna var nervösa men också förvän
tansfulla inför samarbetet med högstadieeleverna. Ef
ter första mötet fanns bara positiva reaktioner och det 
fortsatta arbetet fungerade mycket bra. 

De gynnsamma effekterna av detta samarbete har 
varit tydliga för lärarna i årskurs 1–2 i det fortsatta 
arbetet. Efter avslutat projekt visade sig det att fler
talet av eleverna klarade att på egen hand, eller i par, 
planera och genomföra skrivandet av en enkel saga. 
Begreppen karaktär/person, miljö, problem och lös

ning användes naturligt i diskussioner och det fort
satta skrivandet. Artikelförfattarna kan se att eleverna 
för liknande diskussioner om innehåll och form vid 
högläsning av litteratur inom andra genrer. Den posi
tiva respons som eleverna fick av varandra kring sina 
illustrationer har gett effekt i form av stärkt självför
troende. Kamratrespons har också blivit ett begrepp 
som eleverna tagit till sig och använder i större ut
sträckning i olika undervisningssituationer.

L Ä R A N D E T  H O S  E L E V E R N A  I  Å R S K U R S  7

P R OJ E K T E T S  T VÅ  S T Ö R S TA  vinster för eleverna i åk 7 
har varit att de har fått vara läranderesurser för åk 1–2 
samt att de har fått träna på att mottagaranpassa sitt 
språk så att de yngre eleverna lättare kunde förstå.

Det artikelförfattarna har sett är att eleverna i åk 
7 har tagit detta arbete på stort allvar. Många av dem 
var nervösa inför första mötet, men insåg snabbt att 
det faktiskt skulle bli ett samarbete som skulle gynna 
båda. 

Efter avslutat projekt fick eleverna i årskurs 7 svara 
på en enkät om arbetet samt vad de lärt sig. 42 av 
projektets 52 högstadieelever deltog i enkäten. Bort
fallet berodde på att flera elever inte lämnade in måls
mans godkännande om att få använda enkätsvaren i 
denna artikel, trots påminnelser. Enkätsvaren visar att 
majoriteten av de elever som svarade på enkäten upp
levde att de lärt sig mer om sagan som genre, att de
ras förmåga att kunna mottagaranpassa sin text hade 
utvecklats samt att arbetssättet varit utvecklande och 
positivt. 

I skolan skrivs många texter med läraren som 
enda mottagare alternativt med en påhittad motta
gare vilket för vissa elever kan kännas omotiverande. 
Sagosamarbetet gav eleverna möjlighet att träna på att 
mottagaranpassa sin text utefter en autentisk motta
gare. I enkätundersökningen, svarade 62% av eleverna 
som deltog “Ja” på frågan “Har din förmåga att kunna 
mottagaranpassa din text utvecklats efter sagosamar
betet?”. Resultaten visar att majoriteten upplever 
att samarbetet utvecklat deras förmåga att mottagar
anpassa sin text. Efter samtal och diskussioner med 
eleverna i årskurs 7 upplevde artikelförfattarna att fler 
elever än de som varit positiva i enkätsvaren utvecklat 

denna förmåga. Det kan vara svårt för eleven att se 
sitt eget lärande. Pihlgren (2016) hänvisar till bland 
annat Dewey, Freinet och Freire vars forskning visat 
på den autentiska mottagarens betydelse för att eleven 
ska finna skrivuppgifter meningsfulla. En elev som 
deltog i sagosamarbetets enkätundersökning skrev ef
ter frågan “Hur var din inställning till samarbetet med 
1–2:orna innan första mötet?” att “Jag tyckte att de 
skulle bli kul. Att få skriva sagan till nån och inte bara 
för att den ska bedömas.”

Efter en genomgång av enkätsvaren är det tydligt 
att många elever i årskurs 7 hade negativa förvänt
ningar inför samarbetet. De negativa förväntningarna 
handlade bland annat om fördomar om hur en låg
stadieelev “är” samt att mötet skulle bli stelt och inte 
ge så mycket. Ett exempel på elevsvar på frågan “Hur 
var din inställning till samarbetet med 1–2:orna innan 
första mötet?” var “Jag hadde inte bra förväntningar. 
Trodde att det skulle vara en väldigt jobbig uppgift.”. 
Samma elev svarade på frågan “Förändrades din in
ställning efter första mötet? Om ja, hur?”: “Ja det var 
roligare en jag trodde och 2:an hade bra fantasi. Efter
som 2:an hade bra fantasi var det inte så svårt”. 

Flera elever lyfter fram lågstadieelevernas fantasi
förmåga och att den gagnat deras samarbete. Det har 
även fungerat motiverande för högstadieeleverna då 
de fått hjälp med innehållet och kunde fokusera på 
formen. En elev svarade på frågan “Förändrades din 
inställning efter första mötet? Om ja, hur?”: “Ja, för att 
2:an hade många roliga & tokiga idéer som gjorde att 
jag blev mer taggad på att skriva sagan.”
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G E M E N S A M  D I S K U S S I O N  O M  A L L A  E L E V E R S 
L Ä R A N D E  –  E L E V E R N A  S O M  L Ä R A N D E R E S U R S E R

W I L I A M  ( 2 0 1 3 )  M E N A R  att genom att låta eleverna vara 
läranderesurser för varandra så ökar elevernas läran
de betydligt. Han belyser dock att vissa studier visar 
på att kollaborativt lärande kan ha olika effekter för 
låg och högpresterande elever. För att lärandet ska 
vara effektivt krävs två viktiga komponenter, nämli
gen gruppmål och individuell ansvarsskyldighet. Ar
tikelförfattarna anser att projektet innehåller dessa två 
komponenter. Gruppmålet var tydligt, det vill säga, att 
skapa en illustrerad saga tillsammans. Varje elev hade 
dessutom individuellt ansvar att skriva eller illustrera 
den gemensamma sagan. 

Artikelförfattarna kan se att elever, trots en stor 

åldersskillnad, kan gagnas av ett samarbete mot ett 
gemensamt mål. Detta innebär att artikelns frågeställ
ning huruvida elevernas lärande inom svenskämnet 
utvecklas i och med ett kollegialt samarbete över års
kursgränserna besvaras med ett ja. Ett exempel på hur 
elevernas lärande utvecklats är att de yngre eleverna 
klarade av att planera och skriva en egen saga efter 
avslutat samarbete. De äldre eleverna hade varit fö
rebilder och visat de yngre hur en saga är uppbyggd. 
Ett annat exempel är att de äldre eleverna upplevde 
att de kunde fokusera på formen istället för innehållet 
då de yngre eleverna kom med så många bra idéer.
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B I L AG O R

B I L AG A  1

Mall – så här skriver man en saga

 * Det onda mot det goda 
 * Gamla ord: ty, icke…
 * Det var en gång…/ För länge sedan…
 * Prinsar <3 prinsessor 
 * Ett uppdrag 
 * Övernaturligt 
 * Sensmoral 
 * Påhittade miljöer 
 * Överdrivet 
 * Östan sol, västan måne 
 * Lyckliga slut: Och så levde de lyckliga i alla 

sina dagar.

En saga ska skrivas i kronologisk ordning, det betyder 
att det som händer kommer i rätt ordning i texten 
(man hoppar inte fram och tillbaka i händelserna).

Så här bygger du upp din saga:

Presentation
Av miljöer och personer

Problem
En konflikt mellan gott och ont

Upptrappning
Problemen blir värre

Vändpunkt
Något förändrar problemet

Lösning
Problemet får en lösning och ett gott slut.

B I L AG A  2 

Kamratrespons

Titta på följande saker i din klasskompis saga:

 * Har berättelsen någon ”röd tråd” dvs hänger 
berättelsen ihop (början och slutet)?

 * Lyckas författaren fånga dig, som läsare, i 
inledningen av berättelsen? 

 * Är det något i texten som är oklart? Som 
behöver beskrivas mer?

 * Finns det ointressanta delar som kan tas bort?
 * Finns det intressanta avsnitt som bör 

utvecklas vidare?
 * Har författaren lyckats beskriva människor, 

känslor och miljöer på ett bra sätt?

 * Hur fungerar slutet?
 * Är berättelsen indelad i stycken?
 * Används skiljetecknen (. ! ? , ) på rätt sätt?
 * Om det finns en dialog i texten, är repli-

kerna skrivna på rätt sätt?
 * Är tidsformen den samma genom hela 

texten? (presens – nu, imperfekt – då, 
futurum – ska hända).

 * Är berättaren den samma genom hela 
texten?

 * Har uppsatsen en rubrik? Fungerar den bra 
med innehållet i uppsatsen?

 * Finns det typiska sagodrag i texten? 
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B I L AG A  3

Enkät – Utvärdering Sagosamarbete

Vi har nu genomfört vårt sagosamarbete med 1–2:orna och vi vill därmed utvärdera projektet, er 
kunskapsutveckling samt våra pedagogiska metoder. Projektet har bestått av tre delar: Förberedelser inför 
att skriva saga, Samarbete med 1–2:orna samt Uppläsning av sagor. Svara gärna så utförligt som möjligt 
på frågorna nedan.

Förberedelser inför att skriva saga

1. Har du lärt dig något mer om genren sagor? (Ja/Nej)
2. Om ja, vad har du lärt dig?

Samarbete med 1-2:orna

3. Hur var din inställning till samarbetet med 1-2:orna innan första mötet?
4. Förändrades din inställning efter första mötet? Om ja, hur?
5. Har din förmåga att kunna mottagaranpassa din text utvecklats efter sagosamarbetet? (Ja/Nej)
6. Om ja, vad har du lärt dig?
7. Har det här arbetssättet, att ha en  autentisk mottagare och samarbetspartner, varit 

utvecklande och positiv för dig? (Ja/Nej)
8. På vilket sätt?
9. Vilka fördelar ser du med sagosamarbetet?
10. Vad skulle vi kunna utveckla med samarbetet nästa gång?

Uppläsning av sagor

11. Är du nöjd med din saga? (Ja/Nej)
12. Vad är du nöjd med?
13. Vad hade kunnat blivit bättre?
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