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Sammanfattning 

Med denna uppsats vill jag ta reda på huruvida det finns några skillnader i hur fem elever från 

norra Afrika strukturerat sina sagor i jämförelse med hur den nordiska sagan ”Kejsarens nya 

kläder”. Syftet är att analysera hur genrepedagogiken kan sägas förhålla sig till dessa 

skillnader. Vad händer med ”avvikande” strukturer? 

 

Utifrån litteratur och forskning kring området, har jag dragit slutsatsen att det finns vissa 

mönster och strukturer som slår fast hur en saga konstrueras baserad på västerländska normer. 

Dessa strukturer ses som typiska för sagogenren och reproduceras därför, i enlighet med 

ämnesplaner, i klassrummet. I analysen av elevtexterna har det framkommit en relativt stor 

variation angående hur texterna är strukturerade. 

 

Nyckelord: genre, genrepedagogik, kulturell interferens, sagor 

 

 

 

 

 

Abstract 

With this paper the aim is to find out whether there are any differences in how five students 

from the north part of Africa structures their tales in comparison with the Nordic tale “The 

emperor‟s new clothes”. The purpose is to look at how the genre pedagogy can be said to 

relate to these differences. What happens to the "deviant" structures? 

 

Based on literature and research on the subject, I have concluded that there are certain 

patterns of how a tale "should” be structured based on Western standards. These text 

structures are seen as typical for the genre and are therefore, in accordance with the subject 

plans, reproduced in the classroom. In the analysis of the student´s texts there has been shown 

and a rather large variation in how the tales are structured.  

   

 

Keywords: genre, genre pedagogy, cultural interference, tales  
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1. Inledning och bakgrund 

 

 

 

 

 

Denna uppsats grundar sig i ett projekt som har sträckt sig över två terminer. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag tillsammans med två IVIK-klasser arbetat med 

genrerna saga och insändare utifrån cirkelmodellen för genrebaserad undervisning, som jag 

kommer att gå in på mer senare. Eleverna i dessa klasser är mellan 16 och 19 år gamla och är 

relativt nyanlända i Sverige. Vissa av dem har en lång skolbakgrund från de länder där de 

bodde innan de kom till Sverige, medan andra inte har gått i skolan särskilt mycket alls. Vissa 

har flyttat hit på grund av att föräldrarna fått arbete i Sverige, medan andra kommit hit som 

ensamkommande flyktingar. Det är alltså en stor spridning bland eleverna i dessa klasser, de 

kommer från länder runt om hela världen och har väldigt skiftande upplevelser med sig. Detta 

är viktigt att påpeka då dessa upplevelser ligger till grund för vilka kunskaper och erfarenheter 

de har av olika typer av texter, vilket kommer att ligga i fokus i denna uppsats.   

 

Det arbete jag genomförde tillsammans med eleverna kring de olika genrerna utvärderade jag 

efteråt i ett fördjupningsarbete där jag, utifrån bland annat elevernas utvärderingar
1
, tolkade 

det som att de fördjupat sina kunskaper kring grammatik och de olika genrerna, att de utvidgat 

sitt ordförråd och att arbetet var uppskattat hos eleverna. Men jag tyckte mig också märka att 

arbetssättet, speciellt tydligt inom sagogenren, hade vissa mer negativa tendenser som har att 

göra med hur en genre ”ska” se ut. De genrespecifika textdrag som jag presenterade för 

eleverna stämde inte alltid överrens med hur de själva uppfattade genren, vilket ledde mig till 

att uppfatta det som att det finns en risk att majoritetskulturens genredrag genom 

genrepedagogiken reproduceras medan minoritetselevernas och de ickedominerande 

gruppernas genrekunskaper blir till avvikelser i klassrummet.  

 

Att arbeta med genrer i undervisningen verkar bli ett allt mer populärt arbetssätt, bland annat 

genom att det diskursiva skrivandet fått ökad betydelse i och med hur de nationella provens 

                                                     
1
 Se bilaga 8. 
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utformning vid gymnasiereformen 1994
2
. Enligt de nya kursplanerna för Svenska som 

andraspråk 1, till exempel, står att läsa att ”undervisningen i kursen ska behandla följande 

centrala innehåll”: 

 

 ”Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att 

skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och 

mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, 

beskrivande och argumenterande texter.” 

 ”Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.”
3
   

 

I betygskriterierna för betyget E ska eleven kunna ”skriva olika typer av texter som är 

sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen” och 

kunna ”anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan 

berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.” Dessa utdrag 

tycker jag pekar mot att olika texttypers mönster och strukturer lyfts fram, och att kunskaper 

kring detta blir viktiga när det gäller att bedöma och betygsätta elevernas kunskaper inom 

ämnet.  

 

Undervisningen ska alltså behandla svenska strukturer i olika kommunikationssituationer, 

vilket jag inte tolkar som att det ger utrymme för elevernas tidigare erfarenheter av 

textstrukturer. Jag ställer mig frågan hur elevernas egna uppfattningar och erfarenheter 

kommer fram i ett sådant arbetssätt som har till syfte att reproducera svenska 

kommunikationsstrukturer. Vad är ”svenskt” i detta sammanhang och hur definieras det? 

Detta kan, till viss del, tyckas stå i kontrast med formuleringen för ämnets syfte som 

poängterar att innehållet för undervisningen ”ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter 

och kunskaper tas till vara.” Jag vill, utifrån detta resonemang, undersöka huruvida det finns 

något samband mellan elevernas kulturbakgrund och deras sätt att strukturera texterna, och för 

att göra detta har jag valt ut en grupp av fem sagor skrivna av eleverna från norra Afrika 

(Somalia, Eritrea och Etiopien) för att försöka jämföra mönster från de afrikanska sagorna 

med mönster för svenska/nordiska sagor. 

 

                                                     
2
 Ryding & Svensson, 2005: 258 

3
http://www.skolverket.se/sb/d/4168/a/23357/func/amnesplan/subjectId/SVA/titleId/Svenska%20som%20andras

pr%E5k (Hämtat den 9 mars 2011, kl. 10.53) 

http://www.skolverket.se/sb/d/4168/a/23357/func/amnesplan/subjectId/SVA/titleId/Svenska%20som%20andraspr%E5k
http://www.skolverket.se/sb/d/4168/a/23357/func/amnesplan/subjectId/SVA/titleId/Svenska%20som%20andraspr%E5k
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Jag vill ta reda på om det framkommer några skillnader i fråga om hur de fem utvalda 

eleverna har strukturerat de afrikanska sagorna i jämförelse med den nordiska sagan 

”Kejsarens nya kläder”, som användes som exempeltext och utgångspunkt i undervisningen. 

För att undersöka detta vill jag analysera hur genrepedagogiken har använts och hur eleverna 

har gått tillväga för att lösa uppgiften genom att göra en fallstudie över eleverna i IVIK-

klassernas arbete med sagor utifrån cirkelmodellen för genrebaserad undervisning.  

 

Syftet är att analysera hur genrepedagogiken kan sägas förhålla sig till dessa skillnader; vad 

händer med de ”avvikande” strukturerna och hur stämmer detta överrens med 

genrepedagogikens vision om att ta vara på elevernas erfarenheter och att kunna ge elever 

från marginaliserade grupper tillträde till mer inflytande i samhället?
4
  

 

Frågeställningar: 

 Framkommer det skillnader mellan hur de afrikanska elevsagorna strukturerats i 

jämförelse med ”Kejsarens nya kläder”? 

 Vad händer i så fall med dessa när genrepedagogiken tillämpas? Ses de som 

”avvikande”?  

 

  

                                                     
4
 Kuyumcu, 2004: 575 
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2. Teoretisk referensram 

 

 

 

 

 

I det följande stycket vill jag visa på vilka teorier som ligger till grund för resonemangen i 

denna uppsats. Dessa teorier är kopplade till materialet genom att de ger en ram för hur 

materialet tolkats.  Till att börja med kommer teorier kring hur skrivkompetens utvecklas att 

presenteras. Därefter kommer begreppen genre och genrepedagogik att utvecklas och 

diskuteras. 

 

 

2.1. Att utveckla skrivkompetens 

Det finns både teorier och antaganden om hur skrivkompetens hos barn och ungdomar 

utvecklas på bästa sätt. Enligt Anders Mehlum är det utifrån dessa antaganden som lärare 

lägger upp sin undervisning. Dessa didaktiska grundmodeller kan, mer eller mindre uttalat, 

sägas styra hur vi arbetar med språket i klassrummet.
5
 Enligt Mehlum hänger metoderna 

samman med samhället i övrigt och styrs till viss del av samhällets kommunikationsbehov och 

krav på läs-och skrivkompetens inom t.ex. yrkeslivet. Mehlum hävdar att det har skett ett 

paradigmskifte från en mer formell syn på didaktiska modeller till en mer funktionell syn.
6
  

 

Roz Ivanic delar in skrivpedagogiken i sex kategorier baserade på skrivdiskurser med olika 

syn på hur skrivinlärning går till och vad den har för syfte.
7
  

 

1. Färdighetsdiskursen
8
 utgår ifrån att skrivandet består av att kunna tillämpa relationen 

mellan ljud och symboler och syntaktiska mönster för att konstruera en text och att det 

är dessa färdigheter som utgör själva skrivandet. Detta sker genom explicit 

undervisning och fokuserar på den skrivna texten.  

                                                     
5
 Mehlum, 1995: 9 

6
 Mehlum, 1995: 9-16 

7
 För ett mer överskådligt schema av modellen, se bilaga 1.Ivanic: Discourses of writing and learning to write 

8
 Översättningen av dessa termer från engelska till svenska är hämtade från Ann-Christin Randahls 

licentiatuppsats ”Elever som skribenter i skolans skrivpedagogiska diskurser” 



9 

 

2. Kreativitetsdiskursen utgår ifrån att skrivandet är en produkt av författarens kreativitet 

och att man lär sig att skriva genom att skriva om ämnen som är intressanta för 

skribenten. Detta är en modell som utgår från en implicit undervisning och fokuserar 

både på den skrivna texten men även på skrivandets mentala processer.  

3. Processdiskursen där skrivandet består av att sammanfoga mentala processer hos 

skribenten med skrivandets praktiska genomförande och fokuserar därigenom både 

mentala processer och skrivandet som företeelse.  

4. Genrediskursen utgår ifrån att skrivandet är en uppsättning texttyper som är skapade i 

sociala kontexter. Enligt detta synsätt lär man sig skriva genom att lära sig 

karaktäristiska drag hos olika texttyper som har speciella syften i olika kontexter. 

Dessa karatäristiska genredrag lärs ut explicit med skrivandet som företeelse i fokus. 

Det är alltså från denna diskurs som genrepedagogiken kan sägas härstamma. 

5. Diskursen om sociala praktiker där skrivandet och kommunikationen har ett syfte i en 

social kontext. Enligt detta synsätt lär man sig att skriva genom att skriva i befintliga 

kontexter med ett autentiskt syfte. Detta kan ske genom både implicit och explicit 

undervisning. 

6. Den sociopolitiska diskursen där skrivinlärningen går ut på att förstå varför olika typer 

av skrivande ser ut som det gör och att positionera sig bland alternativen. Att skriva är 

en sociopolitiskt konstruerad praktik som har konsekvenser för identiteten, och är 

öppen för ifrågasättande och förändring.
9
 

 

Ivanic menar att det är viktigt att komma ihåg att de flesta lärare utgår ifrån flera av dessa sex 

diskurskategorier, och oftast inte bara en. Under en enda lektion kan en lärare använda sig 

utav flera diskurser och metoder av de ovan nämnda för skrivinlärning, och kanske även 

andra.
10

 

 

Detta är relevant för min undersökning eftersom det visar på att det finns många olika sätt att 

se på hur skrivundervisning kan gå till beroende på vad skrivkompetensen ska användas till 

och vad grundsynen på skrivandet som aktivitet är. Jag vill visa på hur genrepedagogiken har 

vuxit fram ur en av dessa diskurser och jag tycker Ivanic modell på ett tydligt sätt visar på de 

andra diskurserna och åskådningssätten kring skrivandet som aktivitet och funktion. Det är 

också viktigt att visa på hur modeller och skrivdiskurser kan sägas höra samman med 

                                                     
9
 Ivanic, 2004: 225 

10
 Ivanic, 2004: 227 
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samhällets krav på medlemmarnas skrivkompetenser, ofta styrt av arbetslivet, som Mehlum 

påpekar. 

 

 

2.2. Genre  

Begreppet genre återkommer på många ställen i denna uppsats, och i detta stycke vill jag 

därför tydliggöra vad jag menar med begreppet. Enligt Pauline Gibbons har en genre vissa 

specifika kännetecken som gör att den kan kännas igen och namnges av personer i en särskild 

kultur. Dessa kännetecken har att göra med genrens sociala egenskaper, dess struktur och dess 

språkliga drag.
11

  

 

Eija Kuyumcu diskuterar i ”Genrer i skolans språkutvecklande arbete” hur genrebegreppet 

kan vara relevant för det språkutvecklande arbetet i skolan ur ett andraspråksperspektiv. 

Enligt Kuyumcu definierar genreteorin genrer som identifierbara strukturer för hur språket 

används i både skriftliga och muntliga sociala kontexter. Det vill således säga att språket 

används på ett förutsägbart sätt och att språkanvändningen följer vissa sociala och kulturellt 

specifika överenskommelser. En genre är alltså en social konstruktion vilket får till följd att en 

genre kan variera i sin utformning beroende på nationella, kulturella, etniska och sociala 

sammanhang.
12

 Detta får till följd att genrer alltså inte är universella, utan att en genres drag 

kan variera beroende på kultur och kontext.  

 

 

 

2.3. Genrepedagogik 

I Australien utvecklades i slutet på 1980-talet, grundat på två forskningsprojekt där lärare och 

forskare medverkade, en pedagogisk inriktning baserad på genre som var kritisk till den typ 

av traditionell skrivundervisning som framför allt fokuserar på att skriva berättande texter. 

Forskningen visade på att eleverna inte fick någon träning i att skriva texter för at redovisa 

fakta, till exempel rapporter, och att man i den här typen av undervisning antog att eleverna 

skulle lära sig detta implicit enbart genom att läsa faktatexter i skolan.
13

    

 

                                                     
11

 Gibbons, 2010: 162 
12

 Kuyumcu, 2004: 574 
13

 Kuyumcu, 2004: 583 
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Enligt Mariana Sellgren menar förespråkarna för genrepedagogiken att det är viktigt att i 

undervisningen explicitgöra hur man skriver texter i olika genrer eftersom elever som inte får 

med sig kunskaper och erfarenheter från hemmet eller andra sammanhang ska kunna 

tillgodogöra sig skolans språk och även att de själva ska lära sig hur man skriver olika typer 

av texter enligt skolans krav och normer. Eftersom de olika texterna har vissa genrespecifika 

drag ska det alltså vara skolans uppgift att explicit synliggöra dessa och ge eleverna verktyg 

att själva kunna använda dem.
14

 Gibbons menar att det kan vara särskilt viktigt för 

andraspråkselever att dessa genredrag explicitgörs så att elevernas genrekompetens kan 

utvecklas och att det inte sker i handvändning att eleverna lär sig att använda skolspråket. 

Särskilt för andraspråkselever och elever som inte tillägnar sig skolspråket eller majoritetens 

uttryckssätt hemifrån är det viktigt att undervisningen sker explicit för att dessa elever ska 

kunna få tillgång till de genrer som krävs för att de ska lyckas i skolan.
15

 Denna undervisning 

ska således kunna resultera i att marginaliserade elever kan tillägna sig genrer som förknippas 

med makt i samhället och som är högt värderade.
16

 Det finns kritik som riktar sig mot detta 

sätt att se på språk, makt och undervisning vilket jag kommer återkomma till senare i stycke 

2.5. Kritik mot genrepedagogiken. 

 

 

 

2.4. Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning 

En modell för att explicitgöra en genres specifika drag och ge eleverna verktyg för att själva 

kunna producera texter är cirkelmodellen för genrebaserad undervisning. Denna modell 

har fyra faser varav den första går ut på att bygga upp kunskap om ämnesområdet. Detta för 

att elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter ska komma fram och för att de ska kunna 

utveckla och utöka sina kunskaper inom ämnet. Här handlar det alltså om att ta vara på och 

lyfta fram elevernas förförståelse inom ämnesområdet och förbereda dem, både vad gäller 

själva ämnet men även ur ett språkligt perspektiv, på vad de kommer att möta. Enligt Gibbons 

är detta steg särskilt viktigt för andraspråkselever då det lyfter fram och förtydligar relationen 

mellan genrens innehåll och dess språkliga drag.
17

 

 

                                                     
14

 Sellgren, 2005: 231 
15

 Gibbons, 2010: 161-162 
16

 Kuyumcu, 2004: 575 
17

 Gibbons, 2010: 140-141 
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I den andra fasen modelleras genren genom att studera texter inom genren för att få 

förebilder. När elevernas förförståelse, genom den första fasen, ökat är det dags att börja 

studera genretypiska texter för att förebilder. I denna undersöker man texternas språkliga drag 

mer djupgående, men även dess strukturer och dess sociala funktion/funktioner. Här utvecklar 

man också ett metaspråk för att synliggöra textens genretypiska, grammatiska språkdrag. 

Enligt Gibbons är detta till hjälp för andraspråkselever för att hjälpa dem att läsa och skriva. 

Gibbons menar att metaspråkets syfte inte enbart är att sätta namn på vissa grammatiska 

strukturer, ”utan snarare att fästa elevernas uppmärksamhet på hur vissa delar av språket 

fungerar och hur man med hjälp av språket kan samtala om abstrakta termer på ett koncist 

sätt.”
18

 

 

Fas 3 går ut på att läraren och eleverna tillsammans ska skriva en gemensam text inom den 

aktuella genren. I denna del av processen är det viktigt att det är eleverna som styr och 

kommer med förslag på textens innehåll och struktur, medan läraren hjälper till med att 

formuleringarna blir korrekta. Enligt Gibbons är fördelen med att skriva en gemensam text 

”att den demonstrerar både skrivprocessen och den skrivna produkten: skrivprocessen 

gestaltas och slutprodukten blir en modell för elevernas eget skrivande.”
19

 

 

I den sista fasen, fas 4, är det meningen att eleverna ska ha tillägnat sig så pass mycket 

kunskap om genren att de är redo att skriva en individuell text.
20

 Gibbons menar att eleverna 

har goda chanser att klara av detta på grund av det stöd och hjälp de har fått genom de tre 

föregående faserna. Innehåll och språkliga drag har integrerats och tydliggjorts och de har fått 

ett flertal tillfällen att utforska genren genom att läsa, tala, skriva och lyssna.
 21

 

 

Det är alltså utifrån denna modell som jag har lagt upp undervisningen som har resulterat i 

uppkomsten av de texter som jag kommer att analysera i denna uppsats för att visa på 

resultatet av den tolkning av cirkelmodellen jag har gjort. Mer om hur jag använt modellen 

specifikt presenteras i metoddelen. 

 

 

 

                                                     
18

 Gibbons, 2010: 104 
19

 Gibbons, 2010: 112 
20

 Sellgren, 2005: 239 
21

 Gibbons, 2010: 177 
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2.5. Kritik mot genrepedagogiken 

Som jag tidigare varit inne på upptäckte jag, efter att ha använt cirkelmodellen, vissa delar 

och effekter av modellen som jag ställde mig kritisk till. Därför vill jag med detta stycke visa 

på hur andra kritiserat modellen och hur man kan se på den ur ett kritiskt perspektiv med hjälp 

av forskare inom området. Den kritik som riktas mot genrepedagogiken och som jag kort 

nämnde tidigare kan sägas komma från olika håll. Enligt Eija Kuyumcu går kritiken, bland 

annat, ut på att: 

 

 ”genrer inte kan läras ut, utan måste tillägnas genom socialisation”
22

 

 ”modellen anses alltför preskriptiv och grammatikinriktad”
23

 

 skrivandet är en ”individuell aktivitet varigenom skribenten uttrycker sin kreativitet 

och personliga tänkande, utan tanke på presumtiva mottagare eller textens 

användningskontext”
24

 

 

Laila Aase går i artikeln ”Fra regel till tekst?” längre i sin kritik av genrediskursen och frågar 

sig om det är så att vi bedriver klichéundervisning när vi undervisar om genrer.
25

 Aase menar 

att om lärarna av pedagogiska skäl undervisar som om genrekännetecknen är regler, både när 

eleverna ska lära sig att skriva genrer och inte minst när texterna blir bedömda, blir det ett 

problem. Då kan nämligen genrerna bli reducerade till formkategorier vilka eleverna anpassar 

sig till då dessa kategorier lätt kan uppfattas som genrekrav. Därmed riskerar de att förlora 

perspektivet att genrerna representerar uttrycksmöjligheter och i istället uppfatta det som att 

det gäller att få texten rätt.
26

  

 

Att gå från regel till produkt är, enligt Aase, en känd pedagogisk teknik. Hon menar att det i 

regeln ligger klara krav och målsättningar, och att regeln också tydligt visar vad som är 

huvudsaken med arbetet. Arbetar man utifrån regler, ligger lösningen inkorporerad i 

arbetsuppgiften, det är bara att utföra den. Både fråga och svar är givet på förhand. Detta gör 

att arbetsuppgiften verkar enklare och tydligare eftersom vi vet vart vi ska och hur vi ska 
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komma dit.
27

 Aase uttrycker en oro för att genrefokuseringen blir en formalitet där eleverna 

bara lär sig om genrer.
28

     

 

Ivanic föreslår att grundantagandena angående skrivande i alla de sex diskurskategorierna (se 

stycke 2.1 Att utveckla skrivkompetens och även översikten i bilaga 1) bidrar till att få en 

större helhetssyn på skrivandet. Att befinna sig i endast en av dessa diskurskategorier kan, 

enligt Ivanic, bidra till en ensidig syn på skrivandet. Följden av detta är att en övergripande 

strategi för undervisning i skrift skulle kombinera element från alla sex metoder för 

undervisning och bedömning av skrift.
29

 Jag tolkar detta som att man som lärare inte bör 

fokusera alltför mycket på en enda modell, i detta fall genrediskursen, utan istället försöka 

göra skrivundervisningen så varierad som möjligt för att inte fastna i alltför instrumentella och 

automatiserade modeller som ses som någon slags ”universallösning” på olika problem. 

 

Norman Fairclough menar att synen på att skolan kan bidra till social harmoni och integration 

och att den kan hjälpa till att utjämna sociala och sociolingvistiska strukturer kan missa 

viktiga problem och att den kan ha skadliga effekter. Han menar att antagandet att skolor kan 

utjämna sociala skillnader och ”kulturellt kapital” kräver försiktighet eftersom det är lätt att 

överdriva skolans kapacitet vad gäller sociala konstruktioner; sociala klasser och skillnader 

reproduceras i många domäner, inte bara inom skola och utbildning. Fairclough hävdar också 

att när ansedda metoder och värderingar förs vidare utan att det utvecklas någon kritisk 

medvetenhet kring dem, legitimeras de implicit tillsammans med det kulturella kapital som 

nämndes ovan. Att framhäva vissa språkliga variationer som mer passande än andra i olika 

situationer är att framställa ojämlikhet som mångfald. Standardspråket blir då ”lämpligt” i 

situationer som bär social tyngd, medan de marginaliserade språkliga variationerna blir 

”lämpliga” i marginalerna.
 30

 

 

Som jag nämnt finns det en tanke med genrepedagogiken att marginaliserade grupper ska få 

tillgång till genrer som kopplas samman med makt och därigenom kunna få tillgång till mer 

inflytande. Som Kuyumcu påpekar är genrer kulturspecifika sociala konstruktioner vilket kan 

kopplas till avsnittet om kulturell interferens som jag tycker visar på att genrer ser olika ut i 

olika kulturer. Detta kan medföra att elever med ”avvikande” genrekunskaper eventuellt får 
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sina kunskaper klassade som felaktiga, vilket jag menar inte jämnar ut maktskillnader för 

marginaliserade grupper, utan snarare befäster hur makten att definiera genrer fördelas. Visst 

kan det ses som maktutjämnande att marginaliserade grupper får tillgång till genrer som 

förknippas med inflytande i samhället, men det blir på de redan styrandes villkor och vägen 

dit går genom anpassning till gällande normer. Jag håller även med Aase i invändningen att vi 

har ett problem om lärarna av pedagogiska skäl undervisar som om genrekännetecknen är 

regler, både när eleverna ska lära sig att skriva genrer och inte minst när texterna blir 

bedömda. Om genrerna blir till formkategorier eller genrekrav kan det bli så att man hamnar i 

ett ”rätt-och-fel” – tänkande.
 31
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3. Tidigare forskning  

 

 

 

 

Detta avsnitt är uppdelat i olika stycken där det första kommer att behandla pedagogisk 

forskning som har att göra med genrediskursen. I det andra stycket vill jag ge en bild av hur 

sagans struktur och disposition framställs och i det tredje stycket kommer jag att diskutera 

forskning kring afrikansk litteratur för att, om möjligt, försöka besvara frågeställningen 

huruvida det eventuellt finns några kulturspecifika genredrag för afrikanska sagor som 

framkommer i denna forskning. 

 

 

3.1. Pedagogisk forskning 

3.1.1. Genrekompetens 

Margareta Ryding, lärare vid Vipeholms gymnasieskola och Gudrun Svensson, Institutionen 

för nordiska språk vid Lunds universitet har skrivit artikeln ”Elever med svenska som 

andraspråk och det diskursiva skrivandet i gymnasiet” med syfte att ”diskutera 

genrekompetens hos gymnasister med annat modersmål än svenska”
32

 utifrån en pilotstudie 

för ett pågående aktionsforskningsprojekt. De menar att det sätt på vilket de nationella proven 

utformats sedan gymnaiereformen 1994 indikerar att det diskursiva skrivandet har fått ökad 

betydelse. Detta har resulterat i att eleverna får träning och undervisning i att skriva i olika 

genrer och texttyper
33

 vilket kan tolkas som att genrekompetensen/genrediskursen ökar i 

betydelse. Enligt Ryding och Svensson bekräftar deras undersökning att andraspråkseleverna 

verkar ha sämre genrekompetens än elever med svenska som förstaspråk då de har svårigheter 

med den implicita undervisningen.
34

 Detta kan ses som ett argument för att genrepedagogiken 

gynnar elever med svenska som andraspråk eftersom genrepedagogiken är explicit och 

därmed, enligt Ryding och Svenssons resultat, lättare för andraspråkseleverna att tillgodogöra 

sig. 
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3.1.2. Kulturell interferens 

I en annan undersökning av Gunilla Jansson undersöks huruvida det går att tala om en slags 

kulturell interferens och hur olika skrivkulturer visar sig i texter av skribenter med svenska 

som andraspråk.
35

 Jansson vill undersöka på vilket sätt inlärda textmönster hos vuxna 

skribenter påverkar skrivandet i en ny kultur och på ett nytt språk. Anpassar sig skribenterna 

helt till den nya skrivkulturen eller använder man sig av sina inlärda textmönster?
 36

  

 

I sin undersökning hittar hon vissa skillnader mellan svenska och iranska 

argumentationsmönster, bland annat att tesen i de iranska skribenternas texter placeras senare, 

att de använder sig av ett induktivt mönster för argumentation, (dvs. att de inleder med en 

allmän beskrivning av bakgrunden för att avsluta med huvudpunkten) samt att de inriktar sig 

mer på form än innehåll och att äldre klassisk poesi, ofta symbolrik och mångtydig, får stå 

som förebild.
37

 Detta är intressant i min undersökning eftersom det visar på hur genremönster 

och strukturer för olika texttyper kan vara kulturspecifika och varierande. Jansson kopplar inte 

sina resultat till genrepedagogiken men visar, enligt mig, på ett tydligt sätt att dessa 

kulturskillnader förekommer och att de hör ihop med olika föreställningar om genrens 

struktur och syfte.  

 

 

 

3.2. Sagans struktur 

Nikolajeva behandlar i sin bok i första hand barnbokens uppbyggnad men hon nämner även 

folksagan i sina resonemang, trots att hon tycker att det är förvånande att folksagan räknas till 

barnboksgenren.
38

 

 

Enligt Nikolajeva bör ett händelseförlopp ha en början, en mitt och ett slut. Händelseförloppet 

ska även innehålla en spänning som orsakas av konflikten, vilket i sin tur leder till förloppets 

upplösning. Nikolajeva menar att det inte är händelserna som skapar handlingen, utan istället 

hur handlingarna är sammanfogade, det vill säga hur orsak och verkan hänger samman.
 39
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Nikolajeva hävdar att en historia konstrueras efter följande schema: ”Boken börjar med en 

exposition där personerna och miljön introduceras. … Sedan följer peripeti, eller 

förveckling, oftast i så kallad stigande handling, tills kulmen (eller klimax) är nådd.”
40

  

”Därefter kommer upplösningen (avrundning, antiklimax), en fallande handling då 

huvudpersonens öde är avgjort och den ursprungliga ordningen återställs. Historien går mot 

sitt slut.”
41

  

 

Jag tolkar det som att Nikolajeva har en klar syn av hur en saga är, och ska vara, uppbyggd. 

Det verkar inte finnas mycket utrymme för ”avvikelser” från detta schema och hon tar inte 

upp hur sagogenren kan variera eller se annorlunda ut utifrån de analyskategorier hon tar upp 

och som utgör hennes schema. Det verkar snarare som att dessa kategorier för hur en handling 

konstrueras är universella. Jag tolkar också hennes syn på hur en historia konstrueras som ett 

slags riktmärke för hur berättande text, utifrån ett svenskt/västerländskt perspektiv, upplevs se 

ut. Detta kommer jag, bland annat, att använda mig av, för att beskriva och analysera hur 

elevsagorna är uppbyggda. 

 

 

 

3.3. Afrikansk litteratur 

Jag vill poängtera att jag med detta stycke inte vill visa ”det här är afrikanska sagor”, utan 

istället visa hur de kan framställas i forskningslitteraturen. Det är omöjligt att klumpa ihop 

afrikansk litteratur/sagor och säga att den ser ut på samma sätt över hela kontinenten. Det gör 

den självklart inte. Mai Palmberg och Carita Backström menar att det inte finns en afrikansk 

kultur. De nämner filosofen V. Y. Mudimbe som hävdar att kontinenten skapades utifrån och 

att det, genom slavhandeln och den koloniala uppdelningen av kontinenten, framtvingades en 

slags gemensam ”afrikansk historia”.
42

   

  

I forskningen kring litteratur från den afrikanska kontinenten framstår den muntliga 

berättartraditionen som stark och viktig
43

, särskilt vad gäller sagor. Barbro Norström Ridaeus 
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menar att sagan hade ett uppfostrande och sedelärande syfte, att den skulle vara underhållande 

och att den ”byggde på ett samspel mellan berättare och åhörare.”
44

 

 

Leif Lorentzon vill i artikeln ”Let the house be dead silent: A discussion of Literariness in 

East African oral Literature” utreda vad det är som utgör den litterära kvaliteten hos viss 

afrikansk muntligt berättande/muntligt traderad text? Vad är det som gör vissa texter 

”litterära” och andra inte? För att göra detta sammanställer Lorentzon resultat från andra 

forskare på området för att försöka nå en slutsats.
45

 Lorentzon nämner Tzvetan Todorov, 

bulgarisk filosof och litteraturvetare, som diskuterar två sätt att se på litteratur: funktionellt 

och strukturellt. Lorentzon menar att de flesta studier av afrikansk (muntlig) litteratur 

använder sig av det funktionella förhållningssättet och diskuterar således vad litteraturen gör 

snarare än vad den är, dess strukturella uppbyggnad.
46

 Dock framkommer i Lorentzons artikel 

hur forskaren Peter Seitel har gjort en analys av en saga där han lyfter fram vissa variabler 

som förklarar sagans disposition vilket således resulterar i en strukturell analys. Seitels 

analyskategorier påminner till viss del om Nikolajevas kategorier för sagans struktur men är 

ändå något annorlunda. Han poängterar bland annat att avslutningen kan ske med ett ordspråk. 

Efter en inledning enligt en särskild form är det en ”initial setting” (inledande situation, scen). 

Därefter kommer ”displacement” (förflyttning, någonting händer) vilket följs av ”attempted 

mediation” (försök till medling) vilket resulterar i ”punishment” (straff) och ”closing” (avslut) 

i form av ett ”proverb” (ordspråk).
47

 

 

Afrikansk litteratur har setts som ofullgången
48

 och undermålig
49

 och har analyserats och 

genreindelats utifrån västerländska mått. Koloniseringen av Afrika har bidragit till detta då 

kontinenten bedömts och värderats genom kolonisatörernas ögon. Detsamma kan sägas gälla 

för litteraturen. Norström Ridaeus påpekar till exempel hur det muntliga berättandet 

marginaliserades då de europeiska skriftspråken blev det enda godtagna sättet att förmedla 

”litteratur”.
50

 Lorentzon lyfter också fram hur det västerländska perspektivet är förhärskande i 

analysen av den afrikanska litteraturen och hur även de afrikanska forskarna är inskolade i 
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denna vetenskapstradition och alltså själva anlägger den blicken, i och med begrepp, 

analysverktyg och genreindelningar som de fått med sig genom ett europeiskt språkbruk.
51
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4. Metod och material  

 

 

 

 

 

4.1. Fallstudie 

Syftet med denna uppsats är alltså att göra en fallstudie över eleverna i IVIK-klassernas arbete 

med sagor utifrån cirkelmodellen för genrebaserad undervisning. Jarl Backman använder en 

definition av begreppet som framhåller att fallstudien ”undersöker ett fenomen i sin realistiska 

miljö eller sin kontext, där gränserna mellan fenomen och kontext inte är givna.”
52

 Enligt 

Staffan Stukát studerar man i en fallstudie på ett djupgående sätt till exempel en händelse eller 

en person, ofta genom att kombinera metoder som observation och intervju. Detta för att få 

djupare förståelse för det man studerar i dess kontext.
53

Jag har alltså, genom att var en del av 

elevernas skolkontext, studerat denna. Jag har varit en aktiv del eftersom jag varit deras lärare 

och planerat och genomfört de lektioner som ligger till grund för denna studie. Detta har 

bidragit till att jag har påverkat hur texterna som ligger till grund för analysen i denna uppsats 

har kommit till och utformats i och med att jag har planerat undervisningen och till viss del 

hjälpt till med grammatik, ordval och formuleringar. Vad gäller sagornas strukturer och 

disposition har jag presenterat genretypiska drag för sagor vilka dessa elever, som vi kommer 

att se, ibland inte har följt. Detta tycker jag gör att det ändå är möjligt för mig att analysera 

texterna och dra slutsatser eftersom jag menar att det visar på att eleverna valt att strukturera 

sagorna utifrån sina egna uppfattningar och erfarenheter av genren. Nedan kommer 

planeringen av sagoprojektet utifrån min tolkning av cirkelmodellen. 

 

 

4.1.1. Planering och genomförande av arbetet med sagor
54

  

I den första fasen som handlar om att bygga upp kunskap om ämnesområdet diskuterade vi 

begreppet saga och om eleverna hört talas om begreppet förut. Vi gick igenom ord och fraser 
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och sådant som jag trodde skulle kunna bli svårt för dem med exempeltexten ”Kejsarens nya 

kläder”
55

.  

 

I den andra fasen, där man ska studera texter inom genren för att få förebilder, läste jag 

exempeltexten högt för eleverna samtidigt som de följde med i sina egna kopior av texten. 

Därefter diskuterade vi gemensamt den bokstavliga förståelsen: Vad händer i texten? Vad 

handlar den om? När hände det? Hur slutar sagan? Har sagan något budskap och vad kan det i 

så fall vara? I den här fasen fick den andra gruppen också se ”Kejsarens nya kläder” på film 

för att underlätta och öka förståelsen av innehållet eftersom jag märkte att texten var svår för 

vissa att förstå i den första gruppen. 

 

I den tredje fasen skrev vi sedan en gemensam text på tavlan. I denna fas var intentionen att 

exemplifiera genren genom att visa på språkliga drag som kan förekomma i en saga. Vi 

diskuterade: Vad ska sagan handla om? Hur kan man börja en saga? Hur kan man avsluta en 

saga? Vi diskuterade också tempus och jag visade hur tempus kan växla mellan dåtid och 

nutid i de berättande avsnitten i jämförelse med repliker. Detta skedde samtidigt som vi 

tillsammans komponerade en kort gemensam sagotext utifrån elevernas förslag: 

 

Det var en gång en pirat och en prinsessa som var kära. Kungen tyckte inte att det var bra. 

Kungen ville att prinsessan skulle gifta sig med en prins istället. 

   – Nu vill jag att du ska gifta dig med en prins! sa kungen till prinsessan. 

   Men prinsessan följde sitt hjärta. Hon gifte sig med piraten ändå. Då berättade piraten att 

han var en prins. 

   När kungen fick veta det tyckte han att det var bra att prinsessan följde sitt hjärta. 

 

I den sista fasen skulle eleverna sedan skriva en individuell sagotext. Eleverna fick till uppgift 

att försöka minnas en saga eller berättelse som de hade hört när de var små, antingen hemifrån 

eller från skolan, och skriva ner den på sitt förstaspråk. Sedan skulle de översätta texten till 

svenska (enskilt eller tillsammans med någon annan med samma förstaspråk) för att därefter 

skriva rent sagan med hjälp av dator och hitta försöka hitta passande bilder på internet till 

texten. 
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De språkdrag som presenterades för eleverna i de inledande faserna, ses som genretypiska för 

berättande texter.
56

 Det var i första hand när vi arbetade med den gemensamma texten på 

tavlan som dessa strukturella drag kom upp: 

 

 Presentation av karaktärer och miljö 

 Händelser som leder fram till problem 

 Spänning/problembilden förstärks 

 Lösning på problem 

 

 

 

4.2. Gruppintervju 

Som metod har jag även genomfört en gruppintervju, som spelades in på band, med fyra av de 

fem utvalda eleverna, för att försöka ta reda på hur eleverna själva ser på sina sagor i 

förhållande till ”Kejsarens nya kläder”. Jag ville veta hur de uppfattar sagans strukturer 

utifrån sina egna erfarenheter av genren; finns det några regler för hur en saga brukar börja 

och sluta till exempel? Jag ville helt enkelt ha hjälp med att hitta analyskategorier för texterna 

och jag tänkte att eleverna själva skulle kunna komma med förslag. De frågor jag ställde var: 

 

 Finns det några likheter/skillnader mellan Kejsarens nya kläder och den egna sagan? 

Vilka? 

 Finns de här sagorna i böcker eller brukar man bara berätta dem muntligt? 

 Finns det några typiska regler för hur en saga ser ut? Hur börjar en saga? Vilka är 

med? Hur slutar sagan? 

 Varför berättar man sagor? 

 Vilka berättar? 

 Vilka lyssnar? 

 Ska man lära sig något av sagorna? Vilka ska lära sig något? Är det bara för barn? 

 

Syftet med den här typen av fokusgrupp att deltagarna ska diskutera en särskild fråga. Det kan 

ske strukturerat med förberedda frågor eller checklista, eller ostrukturerat, beroende på syftet. 

Förhoppningen är att deltagarna ska interagera och lyssna på varandra för att diskutera 
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ämnet.
57

 Jag valde att använda mig utav en gruppintervju på grund av att jag ville att det 

skulle kännas mer som ett samtal än som en utfrågning. En annan viktig faktor var språket. 

Eftersom eleverna inte talar så mycket svenska ville jag att de elever som talar samma språk 

skulle ha möjlighet att hjälpa varandra med översättningar och formuleringar. Jag hade också 

en tanke att det inte skulle kännas lika obehagligt att bli inspelad i grupp än som ensam.  

 

Under intervjun tyckte jag att det verkade svårt för eleverna att komma igång att prata och 

diskutera . Det verkade som att de blev lite nervösa av att bli inspelade, och de var något 

motvilliga när det gällde att diskutera frågorna som jag ställde. Det blev snarare att jag ställde 

frågor och att eleverna svarade ja eller nej i vissa fall. Detta ledde ändå till att jag fick mina 

frågor besvarade, trots att det kanske inte blev så mycket diskussion som jag hade hoppats på. 

Ett par av frågorna diskuterades mer utförligt, och eleverna pratade då sinsemellan och 

översatte så att jag skulle förstå. Intervjun har jag använt mig av som bakgrund då jag valt 

textanalyskategorier. Jag kommer också att använda intervjun för att kommentera 

textanalyserna i analysdelen. 

 

 

 

4.3. Textanalys 

För att ta reda på om det framkommer några kulturspecifika skillnader i fråga om hur eleverna 

har strukturerat de afrikanska sagorna i jämförelse”Kejsarens nya kläder” har jag alltså valt ut 

fem sagor från norra Afrika (Somalia, Eritrea och Etiopien). Jag valde dessa sagor eftersom 

jag tyckte att de utmärkte sig genom att de inte var strukturerade enligt de normer för genren 

som jag är van vid och som jag presenterade för eleverna som genretypiska i undervisningen. 

För att undersöka detta ville jag göra någon typ av textanalys där jag fokuserar på hur sagorna 

är uppbyggda, det vill säga deras disposition.  

 

Eftersom genrepedagogiken har påverkats av Hallidays Systemisk Funktionell Grammatik 

(SFL) tänkte jag att detta kunde vara en lämplig analysmodell.
58

 Den funktionella 

grammatiken utgår från att språket har tre funktioner, så kallade metafunktioner.
59

 Den 
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interpersonella beskriver hur vi med hjälp av språket förhåller oss till andra människor
60

, den 

ideationella beskriver våra erfarenheter av världen
61

, medan den textuella skapar betydelse 

genom att organisera förhållandet mellan de andra två metafunktionerna. Jag upplevde dock 

att denna analysmodell var för grammatiskt inriktad och att det kunde vara svårt att använda 

denna metod med tanke på texternas utformning. Skribenternas grammatiska kunskaper i 

svenska ligger långt efter det de vill uttrycka och eftersom jag inte vill göra en felanalys av 

deras texter tyckte jag inte att denna metod passade mitt syfte på grund av att jag inte ville 

hamna i en diskussion kring vad skribenterna (ännu?) inte förmår att skriva/uttrycka. Jag vill 

inte analysera texternas grammatiska brister, utan huvudfokus för analysen vill jag istället ska 

vara på hur texterna förhåller sig till sagogenren, vilka språkliga drag skribenterna har använt 

sig av och texternas likheter/skillnader med de genretypiska drag som förekommer i 

exempeltexten ”Kejsarens nya kläder”.  

 

 

 

4.3.1. Analyskategorier 

Jag har alltså, genom att titta på olika textanalysmodeller, försökt konstruera analyskategorier 

som passar för de texter jag ska analysera. Jag har framför allt utgått från Janssons 

analysmodell för att jag tycker att den är tillräckligt övergripande samtidigt som den inte är 

alltför specifik. Jansson använder denna modell för att analysera argumenterande text 

(insändare), men jag tycker att den även passar mitt syfte i analysen av sagorna. I den 

inledande sekvensen, situation, presenteras miljön och deltagarna, sedan inträffar något som 

orsakar ett problem, detta problem kräver en lösning som eventuellt resulterar i ett resultat 

eller en slutsats som man som läsare/åhörare ska dra lärdom av. Jag tycker att detta är en bra 

analysmetod eftersom den inte är för detaljerad och därför passar på olika texter. Jansson 

menar att "när man analyserar ett heterogent material är det viktigt att inte ensidigt utgå från 

ett etnocentriskt perspektiv. Det är därför fördelaktigt att välja analysinstrument som är 

tillämpbara på ett brett register av texter.” Detta tycker jag är ett bra argument för att det 

skulle passa för att analysera mitt material.  

 

Nikolajeva använder (som vi såg tidigare) termerna exposition, peripeti/förveckling, kulmen, 

upplösningen och slut för att beskriva handlingens disposition, men jag tycker inte att de är 
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lika tydliga som de termer Jansson använder. Dock tolkar jag det som att hon menar ungefär 

samma sak; exposition – situation, peripeti och kulmen kan beskrivas som att det uppstår ett 

problem som förstärks, upplösning=lösning på problem och slutsats och slut innebär liknande 

saker.  

 

Utifrån Gibbons genretypiska språkdrag för berättande text samt Janssons analyskategorier 

och i viss mån Nikolajevas schema för hur en historia konstrueras har jag valt följande 

kategorier för att analysera sagornas struktur. Jag har kommit fram till att dessa bäst passar till 

syftet och texterna som ska analyseras: 

 

 Situation: presentation av karaktärer och miljö. 

 Problem: omständigheter i situationen som kräver en lösning. Händelser som leder 

fram till problem.  

 Problembilden förstärks: spänningen ökar. 

 Svar: lösning på problemet. 

 Slutsats. Hur presenteras budskapet? 

 

Att använda ”Kejsarens nya kläder” som jämförelsematerial i analysen av elevtexterna är 

kanske egentligen inte särskilt bra sett till kontext (syfte, mottagare osv.) eftersom de är helt 

olika. Sett ur den synvinkeln skulle det antagligen vara bättre att använda texter från en 

kontrollgrupp av elever i en ”vanlig” gymnasieklass som gått i svensk skola hela skoltiden 

och som fått samma uppgift som eleverna i IVIK-klasserna för att se hur de har löst uppgiften 

och vilka språkliga och genremässiga drag som de skulle använda sig av i sina texter. Jag har 

ändå valt att använda ”Kejsarens nya kläder” eftersom sagan kan ses som representant för en 

nordisk sagotradition. Den användes som modelltext för uppgiften vilket jag tycker tyder på 

att elevernas avvikelser från modelltextens språkliga drag är medvetna och istället kan sägas 

visa på elevsagornas specifika genredrag. 
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5. Analys och resultat 
 

 

 

 

 

Analysen av texterna är upplagd efter varje analyskategori där jag behandlar de olika texterna. 

Det vill säga att jag först tittar på hur alla texter presenterar situation, problem, lösning/svar 

och resultat/slutsats och under varje stycke kommer en jämförelse med ”Kejsarens nya 

kläder”. Därefter kommer en sammanfattning av resultatet utifrån det jag kommit fram till i 

analysen av de enskilda kategorierna och om det går att dra några slutsatser utifrån detta.  

 

 

 

5.1. Situation 

Den första kategorin har alltså till syfte att analysera hur personerna och miljön introduceras i 

berättelsen. ”Små solen skiner” inleds med följande stycke:”Det var ett barn hon heter Elsa. 

Hon har en mormor hon är gammal hon har vitt hår och rynkor i ansiktete . Elsa pappa hon 

har en stor villa. Solen skiner varije dag genom fönstret så att den skiner på saker. Det blir 

jätte fint hennes mormor hös ligger åt norr så solen kan inte skina till henne.” I den här sagan 

presenteras alltså situationen genom att de personer som är delaktiga i handlingen 

introduceras. Dessa är ett barn som heter Elsa, hennes pappa och hennes gamla mormor. Man 

får också veta att solen kommer att spela en viktig roll i berättelsen och att Elsas mormors hus 

ligger vänt åt norr så att solen inte kan lysa in genom hennes fönster. Jag tolkar detta som en 

del av situationen samtidigt som det även kan sägas ge en föraning om vad som kommer att 

bli historiens problem. 

 

I den andra sagan ”Apa och fisk” presenteras situationen så här: ”I en havet kust den var ett 

stort träd. På det rädet blir det frukt och an apa kommer till det trädet för att äta frukt. Den 

apan satt på trädet och åt frukt medan apan såg på havet. I det havet var många fiskar. De 

fiskarna har simmat och har spelat med varandra. En från de fiskarna såg apan och gick till 

apan. Hej apa vi har spelat med varandra hela tiden som du såg och har också en stor fest i 

våra hem, kom så går vi till festen, säger fisken.” Den här sagan inleds med en relativt lång 
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beskrivning av situationen och miljön. Vi får veta att historien kommer att utspela sig vid 

havskusten där det växer ett fruktträd dit det brukar komma en apa. I havet lever några fiskar 

och en av fiskarna får syn på apan och bjuder apan på en fest. I den här sagan är det, till 

skillnad från de andra sagorna, talande djur som har huvudrollerna. I intervjun menade eleven 

som skrivit denna saga att det var för att roa barnen och göra det mer spännande för dem som 

man använder talande djur istället för människor. Han säger också att han vill visa med texten 

att den här apan är som en människa och att han ”tänker lite samma som människor” och ”inte 

som andra djur”, vilket visar på att det inte är en saga om de olika djuren utan om människor i 

skepnanden av djur. 

 

Sagan ”Vänner” inleds med en beskrivning av personerna. Det är tre män, antagligen i vuxen 

ålder eftersom de röker. Det visas också på att de är goda vänner som ofta ställer upp för 

varandra och att de träffas ofta. Miljön beskrivs som under ett stort träd i en by. De möts där 

eftersom det är skuggigt, vilket kan indikera att det är varmt och soligt väder.”Det var en 

gång tre män. De var mycket goda vänner och hjälpte ofta varandra. De brukade träffas 

under ett stort träd i byn och prata och diktera. En dag satt de, som de brukade tillsammans i 

skuggan under trädet och pratade. Efter en stund blev de röksugana.” Den här sagan inleds 

med den formaliserade frasen ”Det var en gång” som Nikolajeva tar upp som en vanlig 

inledning på sagor och som även jag tog upp som en vanlig inledning när jag presenterade 

genredrag för sagan i undervisningen och när jag tillsammans med eleverna skrev den 

gemensamma texten på tavlan. I intervjun sa den här eleven att denna formaliserade inledning 

även förekommer i Somalia, men med en annan ordföljd. 

 

Det är även samma inledning som finns i ”Kejsarens nya kläder”. I den sagan presenteras 

situationen genom att kejsaren och hans intresse för fina kläder beskrivs. Man får veta att 

kläderna är det enda han bryr sig om. Bedragarna, med det ovanliga tyget som är osynligt för 

den som är dum eller oduglig i sitt ämbete, presenteras också genom deras ankomst till staden. 

I samband med det får man, liksom i ”Små solen skiner”, en idé om vad som kommer att 

orsaka problem i berättelsen: ”För många år sedan levde en kejsare, som var otroligt förtjust 

i nya, vackra kläder. Ja han använde alla sina pengar för att bli riktigt fin. Han brydde sig 

inte om sina soldater. Han brydde sig inte om teatern eller att åka i parken. Han brydde sig 

bara om att visa sina nya kläder. 

   En dag kom två bedragare till den stora staden. De sade att de var vävare och att de kunde 

väva det vackraste tyg man kunde tänka sig. Och tyget var inte bara vackert, utan det var 
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mycket ovanligt, för kläder som syddes av det blev osynliga för varje människa som inte var 

tillräckligt skicklig i sitt ämbete eller som var ovanligt dum.” 

 

 

 

5.2. Problem och problembilden förstärks 

I den här kategorin analyseras sagans problem, det vill säga omständigheter i situationen som 

kräver en lösning. I ”Små solen skiner” är problemet att mormors hus är vänt åt norr och att 

det inte går att flytta det och vända det åt söder. Solen kommer aldrig att skina genom 

mormors fönster: ”En dag Elsa frågade hennes pappa varför skiner solen inte till mormor. 

Mormor gillar solan skiner. När hon såg solen skina är hon blir jette glad. Så hennes pappa 

om hoset är mot narra kan solen ine skina på fönstret.” 

 

Problembilden förstärks när Elsa försöker ta med solen in till sin mormors hus med hjälp av 

sina kläder och sitt hår och det inte går: ”En dag på morgonen Elsa gick till garden. Hon har 

svårt och lång hår den dagen var jätte fint solen skiner sen solen var sina klander sen Elsa 

tycker hon kan tå till hennes mormor hon spring mycket kola kola mormor jag kommer med 

solen sen när hon så hennes klander ingen solen var där.”   

 

I ”Apa och fisk” uppstår problemet när fiskens mor blir sjuk och behöver ett nytt hjärta. 

Fisken ber apan att hjälpa modern: ”Min mor är sjuk och läkaren säger att ni måste byta 

hjärtan så nu ska du ge ditt hjärta till min mor, säger fisken. Det var lätt men nu har jag 

glömt mitt hjärta där borta så kan vi hämta hjärtat, säger apan.  

 

Problembilden förstärks när apan ljuger för fisken och säger till fisken att han har glömt sitt 

hjärta borta vid trädet. Fisken, som måste bära apan på sin rygg eftersom han inte kan simma, 

simmar tillbaka med apan till trädet. Då kommer det fram att apan inte tänker hjälpa fisken. 

Han klättrar upp i trädet och skrattar åt fisken, vilket är slutet på berättelsen. ”Sen fiskan tror 

det var sant och gick tillbaka.apan klättrade upp i trädet och säger: tack fisken för din fest 

och skratta åt fisken.” 

 

I ”Vänner” utgörs problemet av att de tre vännerna vill röka. Den första mannen har en pipa, 

den andra mannen har tobak och den tredje har en tändsticka. När de ska göra rent pipan 

förvandlas askan till en get. Den första mannen vill ha geten eftersom det var hans pipa:  



30 

 

” – Titta här, sa han. Jag har en pipa. Men jag har tyvärr ingen tobak så jag kan inte röka. 

– Jag har tobak, sa den andra. Men vad hjälper det, när jag inte har någon tändsticka. 

– Men jag har en tändsticka, sa den tredje och tog upp en tändsticka ur fickan.  

Han som ägde pipan fick tobaken och tändstickan. Han stoppade tobaken i pipan och tände 

därefter pipan med tändstickan. Sen rökte alla tre i tur och ordning. 

När tobaken var slut, tog den första mannen hand om sin pipa. Han ville göra ren den så han 

knackade ur asken mot en sten. Plötsligt förvandlades asken till en fet och fin get.” 

 

Problembilden förstärks när de tre männen inte kan komma överens om vem geten ska 

tillhöra. De vill alla tre äga geten och de tycker att deras egna bidrag till rökningen var det 

viktigaste och att geten därför är deras. Sagan slutar med att var och en argumenterar för sin 

sak. De kommer alltså inte fram till någon lösning eller slutsats: 

 ”-Geten är min, sa den första mannen bestämt. Det är jag som äger pipan. 

– Nej, den är min, sa den andre mannen lika bestämt. Det var ju jag som ägde tobaken. 

– Nej, ni har båda fel. Geten är min. det var jag som hade tändstickan, sa den tredje mannen 

och han var lika bestämd som de andra två.”  

 

I intervjun framkommer att det är meningen att man ska lära sig någonting av sagan. Eleven 

som har skrivit ”Vänner” uttrycker att sagan slutar ”jättekonstigt” och att när hon hörde sagan 

för första gången väntade hon sig att hon skulle få veta vem som skulle få geten och att det 

inte slutar med något ”riktigt slut det är bara mitten men man förstår vad som händer”.  

 

I ”Kejsarens ny kläder” uppstår problemet när Kejsaren vill beställa kläder av det ovanliga 

tyget från bedragarna. De sätter upp sina vävstolar men tillverkar inget tyg utan behåller det 

dyrbara materialet för sig själva:” Det var fantastiska kläder, tänkte kejsaren. Om jag hade 

dem på mig, skulle jag få reda på vilka män i mitt rike, som är odugliga i sitt ämbete. Jag 

skulle kunna skilja de kloka från de dumma. Ja, det tyget måste genast vävas till mig! 

   De båda bedragaren satte nu upp två vävstolar och låtsades att de arbetade, men de hade 

ingenting i vävstolarna. De bad att få silke och guld, men de stoppade allt i sina egna fickor 

och arbetade med de tomma vävstolarna till långt in på natten.” 

  

Problembilden förstärks när kejsaren vill titta på tyget tillsammans med sina klokaste män. 

När han inte kan se tyget vill han inte framstå som dum eller oduglig, utan säger istället att 

tyget är mycket vackert. De kloka männen vill inte heller framstå som dumma utan håller med 
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kejsaren om att tyget är vackert. Männen uppmuntrar också kejsaren att låta sy upp kläder av 

tyget till den stora processionen som ska gå genom staden. ”Nu ville kejsaren själv se tyget, 

medan det ännu satt i vävstolen. Tillsammans med flera kloka män gick han till de två listiga 

bedragarna, som satt och vävde av alla krafter. 

    Se, vilket mönster, vilka färger! sade de och pekade på den tomma vävstolen. 

    Jag ser ju ingenting, tänkte kejsaren. Är jag dum? Duger jag inte som kejsare? 

    Åh, det är mycket vackert, sade han högt. 

   Alla som följde med kejsaren sade: 

    Åh, det är mycket vackert! 

   Och de sade till honom att han skulle ta det vackra tyget och låte sy kläder till den stora 

processionen, som snart skulle gå genom hela staden.”   

 

 

 

5.3. Lösning på problemet 

I ”Små solen skiner” blir svaret eller lösningen på problemet att mormor säger att hon inte 

behöver någon sol när Elsa är med henne eftersom hon tycker att solen är i Elsas ögon, vilket 

gör både mormor och Elsa glada. Slutsatsen är inte direkt utskriven, men den sista meningen 

skulle eventuellt kunna gå att tolka som en slutsats; att det finns fler ”solar” som kan ge ljus åt 

någon än den sol som lyser på himlen. Men jag tolkar det inte så eftersom Elsa inte kommer 

fram till någon uttalad förståelse av problemet. ”Sen mormor så solen är i dina ögon jag 

behöver inte solen om du är med mig langare. Men Elsa förstår inte vad menar det men hon 

är glad för hennes mormor är glad.” 

 

Sagan ”Biniam och Henok är bästa kompisar” påminner mycket om ”Vänner” i handlingen. 

De två pojkarna är bästa kompisar. När de ser en apelsin falla ner på gatan börjar de bråka om 

vem som ska få den eftersom Biniam såg den först medan Henok plockade upp den först. 

Lösningen på problemet kommer när en tredje pojke delar apelsinen mitt itu och ger dem 

varsin halva: ”Eftersom de ge mig apelsinen. Sen den pojke dela en apelsinen i två lika då ger 

de.”  

 

Den elevsaga som heter ”Jag vill berätta om en man som lurade sin granne” handlar om en 

man som lurar till sig en större gryta av sin granne. Han lånar grannens stora gryta och lämnar 
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tillbaka den med sin egen, lilla gryta inuti och säger att grytan har fött en liten gryta. Nästa 

gång han lånar den stora grytan lämnar han inte tillbaka den utan säger till grannen att grytan 

har dött. Sagan avslutas så här: ”Hur dog den frågade familjen honom? Han skrattade och sa 

hur födde din gryta en liten gryta?” Jag tolkar denna avslutning som att den slutar när 

problembilden skulle kunna trappas upp ytterligare, men detta kan sägas vara ett svar i och 

med att det kan lösa problemet, det vill säga att mannen lyckas lura sin granne så att han får 

grytan. I och för sig får man inte riktigt veta på slutet att han verkligen får grytan men det 

tyder på det med tanke på att rubriken indikerar att han faktiskt lyckas. Därför tolkar jag det 

som att den här sagan får en lösning på problemet. Däremot presenteras ingen slutsats eller 

sensmoral. Den verkar tvärtom relativt ”omoralisk” eftersom den går ut på att luras. 

 

I ”Kejsarens nya kläder” kommer svaret/lösningen på problemet genom att ett barn i publiken 

under processionen ropar ut att kejsaren inte har några kläder på sig och att det faktiskt inte 

existerar något tyg. Precis som i ”Små solen skiner” är slutsatsen i ”Kejsarens nya kläder” inte 

långt borta, men den är inte utskriven vilket gör att den slutar med att problemet får en 

lösning: 

”Så gick kejsaren klädd i sina nya kläder i procession genom staden. Kammarherren låtsades 

att han bar släpet, och alla människor på gatan och i förstren sade: 

    Tänk vad kejsarens nya kläder är underbara! Vilket vackert släp! 

   Nej, aldrig tidigare hade kejsarens nya kläder gjort sådan lycka. 

    Men han har ju ingenting på sig! ropade ett litet barn plötsligt. Och så började den ene 

viska till den andre vad det lilla barnet hade sagt. 

    Han har ingenting på sig! ropade till sist hela folket.” 

  

 

 

5.4. Slutsats  

Den enda av de analyserade sagorna som presenterar en slutsats, enligt min tolkning, är 

”Biniam och Henok är bästa kompisar”: ”Sen Biniam och Henok lyssnade på råd från honom 

och förstå de sen de passar varandra att de inte bråkade och lovade de varandra sen de 

kramade och gå till hem.” Slutsatsen i denna saga blir, enligt min uppfattning, att man ska 

lyssna på råd från andra och att man inte ska bråka. Jag tolkar detta som en slutsats eftersom 
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det är tydligt utskrivet i berättelsen och för att de drabbade har nått en tydlig förståelse kring 

detta (vilket ju inte Elsa gjorde i ”Små solen skiner”). 

 

 

 

5.5. Sammanfattning av analys och resultat 

Enligt vad jag kommit fram till i analysen av situationerna i texterna inleds var och en med att 

karaktärer och miljöer presenteras i enlighet med t.ex. Nikolajevas beskrivning av hur en saga 

är strukturerad. Detta kan dock ske på olika sätt beroende på hur utförligt karaktärerna och 

miljön beskrivs. Den ena av elevtexterna börjar, liksom ”Kejsarens nya kläder” med den 

formaliserade öppningsfrasen ”Det var en gång …”. I intervjun framkom att denna 

standardöppning även förekommer i Somalia, det som skiljer är ordföljden i språken (på 

somaliska säger man motsvarande ”En gång det var …). De andra fyra sagorna börjar inte 

med exakt denna formaliserade öppning, vilket dessa skribenter inte kommenterade i 

intervjun.  

 

Det som är mycket intressant med analysen av sagornas problem är att tre av sagorna slutar 

med att problembilden förstärks, vilket inte stämmer överens med Nikolajevas resonemang 

angående hur en fabel konstrueras och för folksagans disposition. I intervjun menar eleverna 

att det är relativt vanligt att sagorna slutar så och att det är för att man ska tänka efter själv vad 

man ska lära sig av sagan. Lorentzon nämner en studie av en berättare från Kenya och hur 

denne inte berättar för sina åhörare vad det är meningen att de ska lära sig av berättelsen. 

Berättaren har inte någon uppfostrande metod utan vill istället låta berättelsens bilder 

kommentera varandra. Det är denna berättarmetod som avslöjar de underliggande budskapen 

på ett mer konstnärligt än undervisande sätt.
62

 

 

Enligt min tolkning är alltså ”Små solen skiner”, ”Biniam och Henok är bästa kompisar” och 

”Jag vill berätta om en man som lurade sin granne” de av elevsagorna där problemet får en 

lösning. I ”Kejsarens nya kläder” får också problemet en lösning i och med att bedragarna blir 

avslöjade. Det är alltså bara en utav sagorna som egentligen passar in på Nikolajevas 

beskrivning av hur en saga är uppbyggd eftersom den, till skillnad från de andra elevsagorna 

inklusive ”Kejsarens nya kläder”, innehåller ett tydligt svar och en relativt tydlig slutsats 
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eftersom de inblandade når en gemensam förståelse av problemet och agerar utifrån den. De 

andra sagorna slutar antingen på ”mitten” genom att problembilden trappas upp men att 

problemet aldrig får en lösning, eller genom att sagan avslutas med att problemet får en 

lösning men att denna lösning aldrig sammanfattas eller att de inblandade inte agerar utifrån 

vad de har lärt sig av detta.  
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6. Avslutande diskussion 

 

 

 

 

Syftet med denna uppsats har alltså varit att se på hur genrepedagogiken kan sägas förhålla sig 

till skillnader beroende på kulturell interferens när det gäller sagans struktur och vad som 

händer med de ”avvikande” strukturerna. Det har jag sedan velat koppla till hur detta stämmer 

överens med genrepedagogikens vision om att ta vara på elevernas erfarenheter och att kunna 

ge elever från marginaliserade grupper tillträde till mer inflytande i samhället?
63

  

 

När jag provade att använda genrepedagogiken i undervisningen presenterade jag en text och 

genrespecifika textdrag som ses som typiska för genren. Trots att jag är medveten om att 

genrer är sociala konstruktioner och att de kan se olika ut i olika kulturer/kontexter och att 

mina elever kommer från hela världen, tänkte jag att ”Kejsarens nya kläder” var en ”typisk” 

saga. När jag fick läsa elevernas sagor märkte jag en stor variation i hur de strukturerade sina 

texter, och ”Kejsarens nya kläder” kändes i och med det inte alls särskilt ”typisk”. Detta fick 

mig att börja ifrågasätta hur dessa ”avvikande” drag och textstrukturer behandlas i 

genrepedagogiken. Vilka textstrukturer är värda att reproduceras och vilka är inte det?  

 

Utifrån den litteratur och den forskning som jag har läst angående detta har jag dragit 

slutsatsen att det finns vissa mönster för hur en saga ”ska” vara strukturerad som utgår från 

västerländska normer och att det kan vara så att det är dessa textstrukturer som ses som 

genretypiska och därför, i enlighet med ämnesplaner, reproduceras i klassrummen. Det har 

visat sig vissa skillnader och en ganska stor variation vad gäller hur sagorna är strukturerade. 

Intressant är att det bara är en utav sagorna som följer Nikolajevas schema för hur en fabel bör 

vara konstruerad, och att ”Kejsarens nya kläder”, enligt min tolkning, slutar utan att ha 

presenterat en slutsats. 

 

I analysen av elevtexterna har jag kunnat se att det kan finnas andra sätt att strukturera en saga 

eller en historia som inte överensstämmer med gängse normer för hur sagor ”ska” 

struktureras. Utifrån dessa normer är det tre av fyra av elevsagorna som slutar på ”mitten” och 

således inte har ett ”ordentligt” avslut. De följer alltså inte (västerländska?) kriterier för hur en 
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fabel ”bör” konstrueras. Har dessa elever då misslyckats med att rekonstruera de genredrag 

som utgör en saga? Har de misslyckats med uppgiften? Har i sådant fall de iranska 

skribenterna i Janssons undersökning misslyckats med sina insändare på grund av att de till 

exempel inte placerat tesen först, och därigenom inte följt svenska språkets struktur för det 

aktuella kommunikationstillfället? 

 

När vissa genredrag ses som ofullständiga eller avvikande tycker jag att det rimmar illa med 

kursplanens syfte att ta tillvara på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Jag har inte 

velat försöka slå fast hur en saga från det aktuella området ser ut och göra någon kartläggning 

av det. Istället har jag velat visa på att genrer inte är universella, att de är kulturbundna och att 

det kan vara så att den dominerande kulturens genredefinitioner gäller som regel, trots 

genrepedagogikens vilja att utjämna maktskillnader och kursplanens intention att ta tillvara på 

elevernas erfarenheter. 

 

Den dominerande kulturens normer och värderingar angående vad som är ”bra” och 

”rätt”avgör så att säga värdet på olika företeelser. Det kan ha att göra med allt från skolans 

betygskriterier (dvs. hur man bedömer eleverna utifrån ”svenska” normer för texttyper och 

hur de har anpassat sig efter dessa) till genrepedagogiken (urvalet av texter som får 

representera en viss genre utifrån lärarens, som ju ofta kommer från den dominerande 

kulturen, syfte att ”utjämna” maktskillnader genom att marginaliserade grupper får lära sig att 

anpassa sig till den dominerande kulturens (text-) normer) till beskrivningen av, i detta fall, 

den afrikanska litteraturen som ofullgången eftersom den inte passar in/går att ”tvinga” in i 

den västerländska litteraturens genrer och analyskategorier. Jag tycker mig kunna se en viss 

systematik i detta och jag tycker mig kunna se hur genrepedagogikens vilja att ge 

marginaliserade grupper tillträde till makt och inflytande i samhället snarare befäster den 

dominerande kulturens normer som just dominerande. Det blir ingen verklig maktutjämning 

utan snarare normbefästande vilket jag tycker visar på en viss ytlighet åt genrepedagogikens 

vilja att elevernas egna erfarenheter ska lyftas fram. 

 

Eftersom genrepedagogiken verkar vara på frammarsch tror jag att det är viktigt att kritiskt 

granska denna pedagogiska inriktning. Det skulle vara intressant att se hur det ser ut inom 

andra genrer. Jansson undersöker, som vi har sett, hur insändare struktureras av skribenter 

från Iran i jämförelse med svenska skribenter. Det vore intressant att se en koppling mellan 
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argumenterande texters strukturer och genrepedagogiken i enlighet med Janssons metod, det 

vill säga med en kontrollgrupp att jämföra med.  

 

Jag tror också att det kan vara viktigt att ifrågasätta och analysera att en modell får för mycket 

inflytande i skolan. Som Ivanic menar, tror jag att det är viktigt att anlägga en större och 

bredare bild på skrivandet som aktivitet än enbart dess funktion inom en viss genre. Att bara 

anlägga denna syn, kan nog reducera både språket och skrivandet till anpassning till 

formkategorier, vilket Aase var inne på. Jag tror att det är viktigt att man som lärare inte 

enbart bör fokusera på genrediskursen i skrivundervisningen, utan istället försöka göra 

skrivundervisningen mer varierad, till exempel utifrån Ivanic diskurskategorier. Detta för att 

inte fastna i en modell som ses som någon slags ”universallösning” på olika ”problem” som 

kan bli alltför automatiserad och instrumentell och som till exempel vill försöka fastslå vad 

som är ett riktigt slut. 
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Bilagor  

 

1. Ivanic: Discourses of writing and learning to write  

Discourses Layer in the 

comprehensive view of 

language 

 

Beliefs about 

writing 

Beliefs about 

learning to write 

Approaches to the teaching 

of writing 

Assessment criteria 

1. A SKILLS 

DISCOURSE 

 

 

THE WRITTEN 

TEXT 

Writing consists of 

applying 

knowledge of 

sound-symbol 

relationships and 

syntactic patterns 

to construct a text. 

 

Learning to write 

involves learning 

sound-symbol 

relationships and 

syntactic patterns. 

SKILLS 

APPROACHES  

Explicit teaching 

„phonics‟ 

accuracy 

2. A CREATIVITY 

DISCOURSE 

Writing is the 

product of the 

author‟s creativity. 

You learn to write 

by writing on 

topics which 

interest you. 

CREATIVE SELF-

EXPRESSION 

Implicit teaching 

„whole language‟ 

„language experience‟ 

 

interesting content 

and style 

 
THE MENTAL 

PROCESSES OF 

WRITING  

3. A PROCESS 

DISCOURSE 

Writing consists of 

composing 

processes in the 

writers mind, and 

their practical 

realization. 

Learning to write 

includes learning 

both the mental 

processes and the 

practical processes 

involved in 

composing a text. 

 

THE PROCESS 

APPROACH 

Explicit teaching 

? 

 

 

 

 

 

THE WRITING 

EVENT 
4. A GENRE 

DISCOURSE 

 

Writing is a set of 

text-types, shaped 

by social context. 

Learning to write 

involves learning 

the characteristics 

of different types 

of writing which 

serves specific 

purposes in 

specific contexts. 

 

THE GENRE 

APPROACH 

Explicit teaching 

appropriacy 

5. A SOCIAL 

PRACTICES 

DISCOURSE 

Writing is a 

purpose-driven 

communication in 

a social context. 

Learning to write 

includes 

understanding 

why different 

types of writing 

are the way they 

are, and taking a 

position among 

alternatives. 

FUNCTIONAL 

APPROACHES 

Explicit teaching 

PURPOSEFUL 

COMMUNICATION 

Implicit teaching 

„communicative 

language teaching‟ 

LEARNERS AS 

ETNHNOGRAPHERS 

Learning from research 

 

effectiveness for 

purpose 

6. A SOCIO-

POLITICAL 

DISCOURSE 

THE SOCIO-

CULTURAL AND 

POLITICAL 

CONTEXT OF 

WRITING 

Writing is a 

sociopolitically 

constructed 

practice, has 

consequences for 

identity, and is 

open to 

contestation and 

change. 

 

 CRITICAL LITTERACY 

Explicit teaching 

„Critical Language 

Awareness‟ 

social 

responsibility? 
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2. Små Solen Skiner 

Det var ett barn hon heter Elsa. Hon har en mormor hon är gammal hon har vitt hår och 

rynkor i ansiktete . Elsa pappa hon har en stor villa. Solen skiner varije dag genom fönstret så 

att den skiner på saker. 

Det blir jätte fint hennes mormor hös ligger åt norr så solen kan inte skina till henne. 

En dag Elsa frågade hennes pappa varför skiner solen inte till mormor. Mormor gillar solan 

skiner. När hon såg solen skina är hon blir jette glad. Så hennes pappa om hoset är mot narra 

kan solen ine skina på fönstret. 

Elsa så pappa  pappa kan vi vända huset. Hennes pappa så nej vi kan inte det är jätte stort så 

mormor ska aldrig se solen hahaha , oj oj gumman om du kan ta lite sol till henne . Solen ska 

aldrig skina där. Sen tycker Elsa mycket hur ska hon tå solan till hennes mormor. 

Elsa gick till garden nar hon leker gräset vajar fram och tillbaka fåglar sjunger de flyg tll en 

träd sen tycker Elsa alla djur älska solen hon så mormor och så gälar solen om hon så solen 

hon blir jätte glad. 

En dag på morgonen Elsa gick till garden. Hon har svårt och lång hår den dagen var jätte fint 

solen skiner sen solen var sina klander sen Elsa tycker hon kan tå till hennes mormor hon 

spring mycket kola kola mormor jag kommer med solen sen när hon så hennes klander ingen 

solen var där. Sen mormor så solen är i dina ögon jag behöver inte solen om du är med mig 

langare. 

Men Elsa förstår inte vad menar det men hon är glad för hennes mormor är glad. 

Elsa gillar leker på garden sen när solen skiner hon spring till hennes mormorför att solen var 

i hennes ögon så Elsa är jätte glad därför att hennes mormor såg solen skiner. 
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3. Apa och fisk 

I en havet kust den var ett stort träd. På det rädet blir det frukt och an apa kommer till det 

trädet för att äta frukt. Den apan satt på trädet och åt frukt medan apan såg på havet. I det 

havet var många fiskar. De fiskarna har simmat och har spelat med varandra. En från de 

fiskarna såg apan och gick till apan. Hej apa vi har spelat med varandra hela tiden som du såg 

och har också en stor fest i våra hem, kom så går vi till festen, säger fisken. Men jag kan inte 

simma svarar apan. Inga problem jag ska ta dig på min rygg säger fisken.sen säger apan okej 

och då börjar deras väg till fiskens hem. 

 

Efter lång väg till festen plötsligt. Min mor är sjuk och läkaren säger att ni måste byta hjärtan 

så nu ska du ge ditt hjärta till min mor, säger fisken. Det var lätt men nu har jag glömt mitt 

hjärta där borta så kan vi hämta hjärtat, säger apan. Sen fiskan tror det var sant och gick 

tillbaka.apan klättrade upp i trädet och säger: tack fisken för din fest och skratta åt fisken. 
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4. Vänner 

Det var en gång tre män. De var mycket goda vänner och hjälpte ofta varandra. De brukade 

träffas under ett stort träd i byn och prata och diktera. 

En dag satt de, som de brukade tillsammans i skuggan under trädet och pratade. Efter en stund 

blev de röksugana. 

En av männen tog då fram en pipa. 

– Titta här, sa han. Jag har en pipa. Men jag har tyvärr ingen tobak så jag kan inte röka. 

– Jag har tobak, sa den andra. Men vad hjälper det, när jag inte har någon tändsticka. 

– Men jag har en tändsticka, sa den tredje och tog upp en tändsticka ur fickan. 

Han som ägde pipan fick tobaken och tändstickan. Han stoppade tobaken i pipan och tände 

därefter pipan med tändstickan. Sen rökte alla tre i tur och ordning. 

När tobaken var slut, tog den första mannen hand om sin pipa. Han ville göra ren den så han 

knackade ur asken mot en sten. Plötsligt förvandlades asken till en fet och fin get. 

-Geten är min, sa den första mannen bestämt. Det är jag som äger pipan. 

– Nej, den är min, sa den andre mannen lika bestämt. Det var ju jag som ägde tobaken. 

– Nej, ni har båda fel. Geten är min. det var jag som hade tändstickan, sa den tredje mannen 

och han var lika bestämd som de andra två.  
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5. Jag vill berätta om en man som lurade sin granne 

Det var länge sen en man som hette Juxa. Han lånade en stor gryta av sin granne och han hade 

en liten gryta han lämnade tillbaka många gånger. En dag tänkte han: hur kan jag få den här 

grytan. Han fick en bra ide och det är så här: han tänkte att lägga  in den stora gryta en liten 

gryta  och lämna tillbaka till grannen och grannen sa hej Juxa du glömde en liten gryta och 

han så oj jag glömde att säga din gryta födde en liten gryta och grannen sa aha okej. En annan 

dag lånade han deras stora gryta och han lämnade inte tillbaka de kommer till hans hus och sa 

var är vår gryta? Han gråter och sa din gryta är död. Hur dog den frågade familjen honom? 

Han skrattade och sa hur födde din gryta en liten gryta? 

 

                                     The End 

                                                                          Vad tycker du?  
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6. Biniam och Henok är bästa kompisar 

 

I en by var bästa vänner. De heter Biniam och Henok. De två vänner tycker mycket om 

varandra, alltid krama varandra de går tillsammans. 

 

En dag de såg en apelsin ramlade på gatan. Först Biniam såg till apelsinen. Han säger oh 

Henok titta där apelsin. Sen Henok plockade upp apelsinen. Då Biniam säger kan jag få 

apelsinen eftersom jag såg den först. Henok säger också jag är plockade apelsinen är min. 

 

De sa bråkade. Då en pojke alltid såg varit de gick krama. Då han såg de bråkade sen han kom 

till dem. Då han frågade de varför både bråkade. Bininam säger jag såg först apelsinen så min. 

henok säger också jag plockade först. Då den pojken säger till dem. De alldeles tycker om två 

kompisar nu på en apelsin bråkade det inte bra. Eftersom de ge mig apelsinen. Sen den pojke 

dela en apelsinen i två lika då ger de. Sen Biniam och Henok lyssnade på råd från honom och 

förstå de sen de passar varandra att de inte bråkade och lovade de varandra sen de kramade 

och gå till hem.  
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7. Intervju 

 

Jo jag tänkte fråga om de här sagorna hur ni har tänkt, om ni vet? Kommer ni ihåg den här kejsarens 

nya kläder som vi läste först när jag läser den och när jag läser era sagor då tycker jag att det är lite 

skillnad eller hur de är lite olika eller hur 

Ja 

För din --- de handlar om de här djuren apan och fisken eller hur och de där är ju djuren nästan som 

människor eller hur de pratar 

Och spelar 

Och det handlar inte om nån kung eller drottning eller prinsessa eller hur det skiljer sig lite de är lite 

annorlunda och jag valde era fyra just för att jag tyckte att det var stor skillnad mellan just den här mer 

svenska typen av saga. Men i din där är det människor 

Ja 

Eller hur två kompisar 

Som hittar en apelsin 

Och i din är det också människor. Och i din är det också människor det är tre män som pratar om en 

get men eller hur så var det inte så där att det var en prinsessa eller en kung. Men hur börjar man en 

saga? Eller hur tänkte ni när ni började skriva sagan kommer ni ihåg? 

…. 

Första jag titta på först jag titta på sagorna vi pratade om ska jag ta på djur eller människa. Sen kom 

jag på att prata om tre personer som hållade på det där geten som de bråkade. Och jag tänkte att 

människorna de är olika de tre männen de hade tobaken och en hade vad heter det tändstickorna och  

Så sa dom geten är min. Och den andra sa nej du hade fel geten är min och de bråkade med varandra.  

Ja just det men hade du hört den förut när de var liten? 

Mm det var min mormor som berättade det var länge sen 

Jag tänkte fråga också att när man berättar sagor här i sverige är det ju ofta att man läser ur en bok 

eller hur men när jag har läst om sagor i afrika står det alltid att man inte har bok utan att man bara 

berättar man kommer ihåg i huvudet 

Ja 

Ja 

Ja man behöver ingen 

… Min mormor brukade berätta alltid 

 Berätta bara 

Ja det är häftigt för då kommer man ju ihåg på ett annat sätt om man bara läser i boken hela tiden 

kanske man inte kommer ihåg lika bra. Och sen så de här sagorna kan alltså handla om både djur och 

människor 

Ja 
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Och det som var speciellt med din var ju att de pratar som människor. 

Ja som människor 

Varför är det djur som pratar då och inte människor? Vad tror du om det? 

När barnen lyssnar det är lite spännande om djur kan tala 

Barnen tycker kanske att det är roligare 

Ja 

Om det är djuren som talar 

Ja 

Ja 

Jag har läst den där när jag var barn 

Också nån som berättade för dig? 

Ja 

Jag tycker att den var lätt att skriva eller nånting 

Den var lätt att komma ihåg kanske? Har du hört den många gånger? 

Ja jag har hört den många gånger  

När du var liten? 

Ja 

Men då är det apan som lurar fisken 

Jepp 

Just det. Sen så är det ju det här att man ska lära sig nånting av sagan eller hur  

Ja 

Ja 

Det är alltid nånting som händer på slutet som gör att man ska tänka 

ja 

Mmm 

Med din --- vad tänkte du då? Vad tror du att man ska lära sig av din saga? 

Det var ju att jag tänkte bara att mäniskorna är avundsjuka med varandra man låter inte den där 

personen ha allting med sig ibland om du har nånting så säger jag att hanna har det där alltså jag vill 

inte att du ska ha allting jag tycker inte på riktigt men jag tror att människorna är avundsjuka på 

varandra 

Mmm 

Vem skulle få geten? 

…..Det är avundsjukan som gäller här  

Först var de vänner men sen när den här geten kom blev de ovänner 

De blev ovänner 

Ja så då lär man sig nånting där och i din --- handla det om att den där apan 

Lurar fisk 
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Ja ja jag vet jag vill visa med den där texten den där apan är bättre från annan djur han tänker lite 

samma som människor 

Han tycker att fisken är lite dum 

Nej apan är nästan att han tänker som människor men inte som andra som andra djur 

Fisken blir lurad 

Ja 

Den här apan är ju ganska dum han är smart på ett sätt för han lyckas ju lura fisken.  Men han är 

ganska elak mot fisken eller hur?  

Ja han är elak mot fisken 

Han gör som han vill. Han bryr sig inte om att han gör fisken ledsen. Ja ja den är jättebra men sen så… 

Din --- är ju ganska lik ---. De är kompisar från början men sen så ramlar det ner en apelsin 

Ja  

Och så börjar de bråka om vem som såg den först och så blir dom ovänner 

Ja 

Det är likadant uppbyggt som den andra men det här är två barn. Ja och sen till slut så blir dom vänner 

igen 

Ja 

Och --- din den handlar om den här flickan som 

Vill ge solen till hennes mormor  

Ja hennes mormor är sjuk och ligger inne i huset 

Ja 

Och hon kan inte se solen. Och vad händer där då på slutet? 

Hennes mormor sa till henne solen är du när du går ut och när du kommer in jag ser i dina ögon så ser 

jag solen 

Du är min sol 

Ja 

Den är jättefin också 

De är ju lite olika men era två är ju väldigt lika vad de handlar om faktiskt, eller hur? 

Ja 

Men hur brukar de här sagorna sluta då? Jag tänker att de slutar med att man ska lära sig nånting eller 

hur? 

Ja 

Men din slutar 

Jättekonstigt  

Men du säger inte, du skriver inte exakt vad det är man ska lära sig men man förstår det ändå eller 

hur? 
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Jag väntade den där kvällen natten när min mormor pratade att man skulle ta geten jag väntade till 

slutet men ingen tar geten. Det låter konstigt 

Ville hon att du skulle tänka själv och förstå? 

Nej men när hon berättade för mig så väntade jag att hon skulle berätta vem som skulle ta geten jag 

väntade på att hon skulle säga men det slutade med att alla tre säger ”jag ska få jag ska få” men jag sa 

va är det slut 

Det är inget riktigt slut? 

Nej det är inget riktigt slut det är bara mitten men man förstår vad som händer 

Ja man förstår vad som är problemet och hur man ska tänka men det står inte så här nu hände det nu 

hände det och nu är det slut 

… 

Men varför berättar man såna här sagor då? 

Men jag tror att den med apan slutade med att tänka på  

Ja din --- slutar nästan också så som --- att det inte är nå riktigt slut att han klättrar upp i trädet bara 

och säger tack fisken för din fest och så skrattar han. Man får tänka själv och förstå vad som är 

meningen med slutet. Det tycker jag är bra. 

Men berättar man bara för barn eller är det vuxna också som lyssnar på sagor? 

De vuxna också 

Alla liksom? 

Ja 

Vem är det som berättar då? 

Mormor 

Nån som är lite äldre 

Ja lite äldre 

… 

 Vad tyckte ni om den här Kejsarens nya kläder. Tyckte ni att den var konstig? 

Den va bra men kungen han tänker inte. Han tänker inte själv han tänker inte vad han ska göra 

Nej den här apan är amartare än kungen i Kejsarens nya kläder 

(Skratt)  

Men där ska man ju också lära sig nånting eller hur? 

Ja men den var svår att förstå 

Ja 

 

Men är det vanligt med de här mer öppna sluten är det vanligt att sagorna slutar så? 

Ja 

Ja men det är bra man tänker 
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Och sen så börjar det också ”det var en gång tre män” det är svårt med översättning kanske  

Med mitt språk det är inte så 

Det är inte så? 

Nej  

Du har tagit det från svenska 

På mitt språk blir det inte det var en gång det blir en gång det var 

Men det börjar med att man berättar vem som är med i sagan ja vilka personer som är med. Det har ni 

alla gjort. Så alla börjar med att berätta vilka som är med? 

Ja  

Är det nåt mer ni vill säga om sagor som ni har tänkt på?  

Nej 

Jag tror att det var bra för först fick man skriva på det språket och sen fick man byta till svenska och 

skriva 

Att ni översatte? 

Jag tror att det är bra att välja själv vad du skriver om 

… 
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8. Utvärdering saga 

 

 

Utvärdering  Klass:……………………………………. 

 

1. ”Kejsarens nya kläder” 

Jag tyckte att ”Kejsarens ny kläder” var: 

 Lätt att förstå  

 Svår att förstå 

 Rolig 

 Tråkig 

 Bra 

 Dålig 

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Skriva på mitt förstaspråk 

Jag tyckte att det var: 

 Lätt   

 Svårt 

 Roligt 

 Tråkigt 

 Bra 

 Dåligt 

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Översätta och skriva sagan på svenska 

Jag tyckte att det var: 

 Lätt   

 Svårt 

 Roligt 

 Tråkigt 

 Bra 

 Dåligt 

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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4. Jobba i datasalen 

 Lätt   

 Svårt 

 Roligt 

 Tråkigt 

 Bra 

 Dåligt 

 

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Jag tycker att jag har: 

 Gjort mitt bästa   

 Jag hade kunnat göra bättre 

Vad hade jag kunnat göra bättre? 

..................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

Vad hade läraren kunnat göra bättre? 

..................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Har du lärt dig något? Vad? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Tack! Hälsningar Hanna
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