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VÄLKOMMEN TILL SÄGENRESAN

• LYSSNA TILL SPÄNNANDE OCH FÖRTROLLANDE BERÄTTELSER!
• TA DEL AV EN VIKTIG DEL AV VÅRT KULTURARV!
• HITTA ETT ROLIGT OCH EFFEKTIVT SÄTT ATT TRÄNA PÅ MUNTLIGA PRESENTATIONER OCH BERÄTTANDE!
Det här är en samling med sägner från hela Sverige,
två från varje landskap. De flesta har vandrat muntligt
i generationer, från mun till mun. Många sägner finns
spridda över ett mycket stort geografiskt område, andra
är mer lokala. Alla är de en viktig del av vårt kulturarv.
Till skillnad från sagorna utspelar sig sägnerna oftast i
den verkliga världen och berättas som om de har hänt
på riktigt.
Sanningshalten kring den faktiska händelsen är ofta
mycket liten, men i de äldre sägnerna finns en sann
berättelse om hur människor på den tiden levde och
tänkte. Detta var en tid då folktron hade en stor betydelse för människors vardag och därför möter du också
folktrons väsen i sägnerna – den arbetsamme tomten,
de tjuvaktiga trollen, den farliga näcken och många fler.
De berättelserna du återfinner här har gemensamt att
de samlades in för ungefär hundra år sedan. Nu har ett
antal muntliga berättare tagits sig an detta material.
Varsamt har vi bearbetat materialet och presenterar det
för dig som 50 filmade berättelser.

Du kan välja att visa filmerna för dina elever, men du kan
också lyssna/titta och sedan med egna ord återberätta
sägnen för gruppen. Väljer du det senare så rekommenderar vi att du först läser ”Återberätta en sägen”, som
återfinns bland övningarna.
Vad har då dessa gamla sägner att säga dagens barn?
En hel del, faktiskt. Genom sägnerna får vi länkar till vår
historia. De länkar samman generationer och kulturer
och kan spänna över flera olika ämnen. Om eleverna
får möjlighet att lyssna till en sägen som utspelas nära
deras hemtrakter blir det extra magiskt. Tänk att få höra
att det är en jätte som kastat den stora stenen som
ligger bredvid skolan, eller att det bott troll under skidbacken. Flera av folktrons väsen har dessutom flyttat in
i populärkulturen och återfinns i moderna spel, böcker
och filmer. Barnens fantasivärld är mycket mer påverkad
av gamla föreställningar och folktro än vad vi kan tro.
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VARFÖR ARBETA MED SÄGNER I SKOLAN?
SYFTET MED DEN HÄR SÄGENKARTAN ÄR FRAMFÖR ALLT ATT INSPIRERA SKOLKLASSER TILL ATT
ARBETA VIDARE MED SÄGNER. VI KOMMER ATT FOKUSERA PÅ FÖLJANDE OMRÅDEN:

KULTURARV –
ATT LÄRA OM SIN HISTORIA OCH HEMBYGD

UTVECKLA FANTASIN OCH KREATIVITETEN

Dessa gamla historier vittnar om hur vanligt folk tänkte förr i tiden. Vad de var rädda för, vad de hade för
drömmar med mera. Man lär sig också mycket om
hur folks vardag såg ut. Hur de bodde, arbetade och
festade. Sägner och folktro ger dessutom en möjlighet
till kulturmöten vilket du kan läsa mer om under rubriken
”Kulturmöten – folktro i andra länder”.

De gamla sägnerna är ofta mycket fantasieggande.
Mitt i vardagen, ibland i vår egen hemtrakt har det hänt
förtrollande saker och dykt upp märkliga varelser. Det är
inte bara i Harry Potter och i de digitala spelen som man
kan möta drakar, troll, jättar och häxor, utan även i de
gamla sägnerna. Fantasin och lekfullheten har fått stor
plats i denna lärarhandledning.

UTVECKLA SPRÅKET, I SYNNERHET DET MUNTLIGA

KULTURMÖTEN – FOLKTRO I ANDRA LÄNDER

I den här handledning visar vi exempel på sägenövningar och lekar som utvecklar den språkliga
förmågan. Sägner är berättelser som skapats och
utvecklats muntligt och just därför passar det väldigt
bra att träna det muntliga berättandet med hjälp av
dessa gamla berättelser.

Folktron finns inte bara i Sverige. Över hela världen, i
alla tider, har människor trott på att det finns någonting
mer än det man vanligtvis ser och hör. I en mångkulturell
klass har man stora möjligheter att låta gamla lokala
sägner vara en utgångspunkt för mångkulturella möten.
Vad finns det för folktro, väsen och berättelserna i de
länder eleverna har sina rötter? Varför inte be barnen
gå hem och fråga.

NATUR, MILJÖ – LÄRA OM NATURFENOMEN
I många sägner finns en tydlig omsorg om naturen.
Till exempel skyddade skogsrået skogen och sjörået
vattnet. Många sägner är också knutna till landskapet
och olika fenomen. Varför ligger de enorma stenarna
där? Varför ser det trädet så konstigt ut? Detta är några
frågor folktron har svar på. Visst är det spännande att
dagens vetenskap har helt andra svar på samma frågor?
Vilka möjligheter det ger till jämförelser och kreativa
samtal.

Välj kläder efter väder så blir
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OM KREATIVITET, KULTURARV OCH SPRÅKUTVECKLING
MATERIALET KOPPLAR TILL LÄROPLANEN, OCH DÄR FINNS FÖLJANDE EXEMPEL:

•
•
•
•
•
•

UNDERVISNINGEN ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet.
SKOLAN ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende.
SAGOR OCH MYTER från olika tider och områden där modersmålet talas.
HEMORTENS HISTORIA. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål
kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
MUNTLIGT BERÄTTANDE för olika mottagare.
FÄLTSTUDIER för att undersöka natur- och kulturlandskap.

Jämtland - Sägnen om Småfolket

UPPGIFTER, ÖVNINGAR OCH LEKAR
Med hjälp av detta material hoppas vi att elever och lärare ska ha riktigt roligt. Att ni ska gå vidare med dessa gamla
berättelser och föra in dem i 2000-talet. Övningarna och lekarna kommer lära och utveckla eleverna i linje med det
som läroplanen beskriver. Framförallt när det gäller svenska, geografi och historia.
I anslutning till varje berättelse ger vi förslag på vilken övning som kan vara lämplig.
Vill man ha övningar och uppgifter som greppar över fler skolämnen, rekommenderar vi
Sägner i undervisningen. Lärarhandledning om sägner: Att använda barns kreativitet och arbetsglädje
för att ge kunskap för livet av Lena Rosander (Länsmuseet Varberg, 2002).
Här är en länk som du kan ladda ner filen från:
https://sagobygden.se/wp-content/uploads/2022/02/Rosander_Sagner-i-undervisningen.pdf
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UPPGIFTER, ÖVNINGAR OCH LEKAR

Småland - Sägnen om Gloson

1. ATT LEKA BERÄTTELSEN
Med yngre barn är denna dramalek ett utmärkt sätt att
bearbeta berättelsen. Det går till så att du inleder med
att berätta. Därefter dramatiserar vi berättelsen genom
att alla är samma roll samtidigt. Det är alltså ingen
teater där man skall visa sig för varandra, utan ett sätt
för eleverna att leva sig in i berättelsens händelser och
karaktärer.
DET KAN TILL EXEMPEL GÅ TILL SÅ HÄR:
Du inleder med att berätta sägnen
om jättarna som inte står ut med att kyrkklockorna ringer. Ni står i en ring. Du säger: ”Nu leker vi jättar som är ute och går”. Du
går därefter på stället, med stora jättekliv. Barnen följer efter. På detta vis går ni igenom scen efter scen i sägnen. Ni är människan
som ringer i kyrkklockan, jättarna som håller för öronen och, så småningom kastar sten på kyrkan. Ett alternativ är att röra sig runt
i rummet när man gör scenerna. Det kräver ett rörelserum i någon form.

2. LETA SÄGENSPÅR
Varför inte leta sägenspår. Börja med att berätta sägner om väsen. Därefter går ni ut och letar efter spår som berättelsernas
väsen kan ha lämnat. Var är platsen dit jätten kastat sin stora sten? Var är stället där flickan blivit bergtagen? Kan det vara jättens
fotspår? För många barn blir berättelserna extra spännande när man letar spår på detta sätt.

3. SKAPA EN SÄGENKARTA
Skapa en sägenkarta tillsammans. Lär er lokala sägner och märk ut sägenplatserna i ert närområde. Gå därefter ut på vandring.
Framförallt barn i de lägre skolåren älskar detta äventyr. Leta upp trädet där draken gömde sig, stenen som jätten slängde eller
platsen där flickan blev bergtagen. Ni kan också göra en helt egen karta över ett område, med era fritt skapade berättelser.

4. ATT GÖRA OM KÄNDA LEKAR
Kom all mina kycklingar och Fruktsallad är exempel på lekar, man lätt kan klä om så de passar en saga man nyss berättat. Man
byter helt enkelt ut fåren och frukterna mot karaktärer i sagan. Säkert finns det mängder av lekar man kan klä om på samma sätt.

5. VÄSENCHARADER
När eleverna lärt känna ett antal väsen-karaktärer kan man leka
väsen-charader. Charader kan man leka på många olika sätt.
Modellen nedan har visat sig fungera bra om man vill att det ska
vara mer gestaltande än gissningslek.
Stå i ring. En elev går in i mitten och gestaltar ett väsen med
kroppen utan ljud. En som tror sig veta vilket väsen det är, räcker
upp handen, men istället för att svara med ord går hen in i mitten,
ställer sig bredvid och gör samma väsen. Därefter lämnar den
förste ringens mitt, den som är kvar väljer att gestalta ett nytt
väsen och en ny elev räcker upp handen, osv.
En variant på detta är att man gör charader på en sägen med många olika karaktärer.
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UPPGIFTER, ÖVNINGAR OCH LEKAR
6. DISKUTERA BERÄTTELSEN
Ofta talar vi vuxna om för barnen vad berättelsen handlar om och varför man berättade sägner. Det är bra, men man kan också
låta eleverna diskutera den berättelsen de nyss hört berättas. Fråga eleverna vad historien handlade om och varför den berättades. Eller låt eleverna ställa frågor som de själva får försöka besvara. Svaren och diskussionerna kan ofta bli mycket intressanta
och lärorika. Många gamla sägner är också bra att ha som utgångspunkt när man ska diskutera miljöfrågor (se t.ex. sägnen från
Norrbotten om rået som fredar sin bostad).

7. GENERATIONSMÖTEN
Om klassen arbetar med sägner föreslår vi att man går hem och pratar med föräldrar, far- och morföräldrar eller andra vuxna i sin
närhet. Det kan vara bra att även träffa fler äldre på sin ort. Det kan t.ex. vara pensionärsföreningar eller hembygdsföreningen.
Den äldre generationen kan säkert bidra med berättelser från svunna tider. Hembygdsföreningar kan ofta bidra med lokala sägner
och lokalhistoria.

8. KULTURMÖTEN
När vi arbetar mångkulturella miljöer, har gensvaret blivit det allra bästa när man på olika sätt tar familjerna till hjälp för att jämföra
den svenska folktron med andra kulturers folktro och berättelser. Man ska dock vara medveten om att det inte är självklart att
vuxna idag har så mycket kunskap om hemlandets gamla folktro och traditionella berättelser. Detta gäller oavsett vilket land man
kommer ifrån.

9. ÅTERBERÄTTA EN SÄGEN
Traditionella sägner passar väldigt bra för att träna på muntligt berättande.
Vi vill trycka på att ingen äger sägnerna, eller om man så vill att vi äger dem tillsammans. Berätta dem som du har läst/hört dem
eller gör berättelsen till din och anpassa den till din verklighet. Du bestämmer.
Här ett exempel på hur elever kan lära in och återberätta sägenkartans berättelser:
1.

Lyssna på berättelsen.

2.

Memorera berättelsens viktigaste handling.

3.

Rita berättelsen som en tecknad serie.

4.

Berätta för en kompis utan att visa hen bilderna.

5.

Berätta för en ny kompis, om och om igen med egna ord, tills du kan berätta utan att titta på den tecknade serien.
Lägg gärna till något nytt varje gång du berättar.

6.

Först nu är det dags att berätta för en så större publik.
Återberätta gärna även lokala berättelser. Ofta finns dessa nedtecknade.
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UPPGIFTER, ÖVNINGAR OCH LEKAR
10. LÄR DIG SAGAN GENOM ATT RITA EN SERIE
Här följer ett förslag på hur man kan göra när man ritar sägner som en serie:
Eleverna får ett papper som delas in i tre till åtta rutor beroende hur lång sägnen är.
Ett tips är att börja med att rita det som man inte kan hoppa över i berättelsen;
början och slutet. Efter att ha ritat första rutan går man alltså direkt till sista.
Därefter ritar man, i kronologisk ordning, de övriga händelserna i sägnen. Använd så
få skrivna ord som möjligt När sagan är färdigritad får man berätta den för en eller två
kompisar, först med teckningarna framför sig och så småningom utan papperet. Om man
vill kan man avsluta med att visa bilderna/serien man gjort.

11. RITA EN HÄNDELSE OCH BERÄTTA DEN
Denna variant passar för yngre elever:
En vuxen berättar en sägen. Eleverna får sedan välja att rita en händelse ur berättelsen. När alla är klara hjälps vi åt med att lägga ut teckningarna på golvet, i den ordning
som de kommer i sägnen. Barnen ställer sig sedan vid sin teckning och berättar i tur och
ordning vad som händer på deras bild med egna ord, det får gärna hända mer än vad det gjorde
när den vuxne berättade. Några har säkert ritat samma händelse, men de berättar ofta på olika sätt.
Vilket uppmuntras. Om vi kommer fram till att några viktiga händelser saknas, får den som vill rita och
berätta även den händelsen. Vi håller på några gånger tills vi är nöjda och tycker att vi tillsammans gjort
sägnen med egna ord.

12. MÅLA MED ORD
Språket i många sägner är ofta lite torftigt. Varken miljöer eller karaktärer beskrivs särskilt utförligt.
Vill man att eleverna ska utveckla sitt och sägnernas språk kan man träna sig på lite olika sätt:
1.

Välj en person och beskriv den så detaljerat som möjligt, både utseende och personlighet.
Görs detta muntligt, kan man lätt hjälpas åt, två och två.

2.

En elev börjar berätta sin historia. Plötsligt, mitt i en scen, avbryter en lyssnare med orden:
- Stopp, jag var där! Varpå lyssnaren i detalj beskriver miljön i just den scenen som om det
vore en stillbild. När stillbilden är beskriven fortsätter den förste berättaren historien.

En variant på övningen är att lyssnaren istället säger: ”Tryck på pausknappen!” Varpå berättaren
själv berättar stillbilden. En tredje variant är att berättaren själv väljer när hen skall trycka på
pausknappen.
Att lära genom att rita, är ett väl

13. ÄLDRE ELEVER BERÄTTAR FÖR YNGRE
När man tränat ett tag kan man låta äldre elever berätta sägnerna
för yngre elever. Många elever upplever det som lättare att berätta
för yngre än för jämnåriga. Att gå till förskoleklassen brukar vara en given succé.
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beprövat knep. Det kan vara
fristående figurer eller flera som
tillsammans bildar en berättelse.

UPPGIFTER, ÖVNINGAR OCH LEKAR
14. UTVECKLA FRAGMENTARISKA SÄGNER
På hemsidan för Sägenresan (sagenresan.sagobygden.se) har du kunnat lyssna till ett antal sägner som alla har gemensamt att de
är bearbetade för att fungera som muntliga berättelser. I våra arkiv och i viss mån i litteraturen finns det gott om korta, fragmentariska sägner. En del av dem är mer rykten, andra har nedtecknats fragmentariskt.
Låt oss ge ett exempel:
Borta ifrån Rävö, berätta de att där hade en dräng blivit intagen i ett berg intill gården. Här höll bergtroll till. Drängen var ute på
kvällen och kom inte hem igen. Fram på följande dag, så fann dom honom utanför berget och då var han besynnerlig.
Denna och andra fragmentariska nedteckningar är inte färdiga berättelser i vanlig bemärkelse. Samtidigt är de ofta fantasieggande och väcker massor av frågor. Just därför har de visat sig vara ett utmärkt redskap när man skall träna sig på att berätta och utveckla historier. Börja med att ta reda på om sägnen innehåller det alla berättelser måste ha. Det gör du genom att ställa frågorna:
• Vem är huvudperson?
• Var utspelar sig detta?
• Vad är problemet?
• Vad är lösningen? (slutet är inte alltid lyckligt i sägner, men ett slut behövs ändå)
Härefter kan man fortsätta med frågor som börjar på Vad? Var? När? Hur? Vem/vilka?
Om man vill kan man rita och träna berättelsen enligt modellen som beskrivs under övning 8 ”Återberätta en sägen”. Resultatet
brukar bli fantasifulla och alldeles fantastiska berättelser. Eleverna kan arbeta enskilt eller i par, då ställer de frågor till varandra.

15. UTVECKLA FRAGMENTARISKA SÄGNER 2
Man kan också utveckla sägner i grupp. Det kan gå till så här:
En vuxen/pedagog berättar en kort och fragmentarisk sägen för gruppen. Tillsammans ställer vi sedan vem, vad, var, hur och
varför frågor om sägnernas handling. När vi är nöjda skriver vi ner den eller spelar in den.
Ett alternativ är att varje elev skriver ner sina egna svar på frågorna vi ställt. Efter en stunds fundering ritar var och en sin utvecklade sägen som serie enligt den modell vi tidigare visat. Med serien som hjälp för minnet kan man berätta sin variant för andra,
gärna i liten grupp.

16. SÄGENKORT
Ett annat sätt att arbeta med fragmentariska sägner är att göra sägenkort. Det går till så att man skriver ner den fragmentariska
sägnen på ett kort.
Under texten skriver man några korta frågor. Eleven får välja ett kort och uppmanas att skapa en längre berättelse genom att
svara på några av frågorna. Uppgiften kan göras både skriftligt och muntligt.
Ett sägenkort kan se ut så här:
TROLLHÖG - Berättad av Ola Pettersson, född år 1841 i Lökeberg, Hålta socken, Bohuslän
Det är en kulle ute i Vävra. Där va bergtroll, å de ställde hela kullen på pelare, så en kunde se hur det lyste där under.
Vilken kulle i Vävra var det? Varför ställdes hela kullen på pelare? Vad var det som lyste under kullen?
Vem vågade sig dit när det lyste? Om någon gick dit, hur gick det då för den personen?
Det är viktigt att komplettera dessa kort med att berätta om folktro och vilka föreställningar man hade i
den tidens Sverige. Det blir då lättare för eleverna att utveckla historierna.
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UPPGIFTER, ÖVNINGAR OCH LEKAR
17. VI GÖR EN FÖRKLARINGSSÄGEN
När man arbetat mycket med sägner kan man använda sig av samma struktur för
att hitta på nya sägner. Enklast att arbeta med är förklaringssägner. De kan handla
om varför något heter som det heter? Varför den stora stenen ligger på ängen?
Vem som gjort de märkliga märkena i berget? Hur den knotiga tallen fick sitt utseende?
Några av berättelserna på Sägenkartan är av den typen.
I elevernas vardag kan man fantisera utifrån:
• Hur byggdes skolan?
• Varför är barn kortare än vuxna?
• Hur kom vårt samhälle till?
Låt alla svar vara inspirerade av folktron och dess sägner.

18. HITTA PÅ EGNA SÄGNER MED HJÄLP AV TRE P:N

Naturen är en härlig inspirationskälla som

Många sägner har en enkel dramaturgi och det är bland annat
lockar till både lek och skapande året om.
det som gör dem lätta att återberätta. En sägen innehåller
ofta en huvudperson, alltid en plats och för de mesta ett problem. Ett annat
sätt att beskriva detta är att sägnen för det mesta består de tre P:na:
• Person
• Plats
• Problem
Sägnerna innehåller också ett tydligt slut. Dock slutar sägner inte alltid lyckligt, så som folksagor gör. De tre P:na kan
man leka med på olika sätt. Ett är att använda väsen som problem i en påhittad historia, uppbyggd på tre P:n.
Exempel:
Det var en gång en flicka (person)
som skulle spela fotboll på en äng (plats)
Då kom ett troll och ville fånga henne (problem)
Ju fler sägner eleverna har hört, desto lättare är det att leka på detta vis och berättelserna kommer att bli allt längre.

19. SÄGNEN JAG GLÖMT
Detta är ett annat sätt att hitta på en alldeles ny sägen. Du ber eleverna om hjälp för att kunna berätta.
Du säger inledningen på meningarna och de får fylla i.
Exempel:
• Det var en gång en…
• En helt vanlig dag så gjorde hen…
• Men en dag så hände…
• Som tur var…
• Sedan den dagen…
Innan man vet ordet av har vi gjort en alldeles ny sägen ihop. Med detta upplägg blir ofta sägnen lite mer sagolik med lyckligt slut.

20. TJUGO FRÅGOR
Är en känd lek som går att anpassa till berättelser på olika sätt. En väljer karaktär ur berättelsen. De övriga skall lista ut
vem man tänker på genom att ställa frågor som besvaras med ja eller nej. Man kan också få en lapp med karaktären
på sin panna. Då får man själv ställa frågorna.
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UPPGIFTER, ÖVNINGAR OCH LEKAR
21. ATT BERÄTTA UTANFÖR SKOLAN
Varför inte låta eleverna berätta sägner för föräldrar, mor/farföräldrar, hembygdsföreningen, pensionärsföreningen med flera.
Om eleverna berättar sägner, t ex från denna sida, är ofta succén given. Många av de äldsta i vårt samhälle är faktiskt för unga
för att kunna de gamla sägnerna, men de blir ofta mycket glada av att höra skolbarn berätta materialet.

22. BERÄTTA OM ETT ÄRR
För denna övning får man bedöma om den fungerar i alla grupper, ej lämplig om det finns barn som flytt från oroliga krigsområden.
Har du något ärr? Kan du berätta hur du fick det? Eleven får välja ett ärr som hen har på kroppen eller påstår sig ha. Hen berättar
om hur ärret blivit till. Det kan vara ett sant minne eller ren lögn. Detta är en improvisationsövning, oftast är det bäst att säga det
man först kommer att tänka på. Som vuxen är det viktigt att skapa en trygg miljö där man vågar improvisera.

23. SKAPA NYA VÄSEN
Gårdstomten, trollen och nästan alla andra väsen kom till för längesedan när Sverige såg mycket annorlunda ut. Vilka väsen skulle
kunna finnas idag? Var skulle de bo? Vad skulle de ha för funktion och hur skulle de se ut? Rita, skriv, samtala och berätta!

24. DAGENS SÄGNER
Vad berättar vi för sägner idag? Var hittar vi dom? Vilka berättar dom? Finns det några nya väsen?
De som kan svara bäst på dessa frågor är dagens elever i grundskolan och gymnasiet.
Varför inte fråga i klassen?

25. JÄMFÖR SÄGNEN MED FOLKSAGAN ELLER KONSTSAGAN
Det finns tydliga skillnader men också likheter. Vad är likheterna? Vad är skillnaderna?
Enkelt sagt berättas en sägen för att vi ska tro på den, medan sagan är något vi vet att vi inte ska tro på.
Samtidigt har sägner och sagor lånat av varandra. Det finns tydliga skillnader, men också likheter. Ett exempel är vandringssägnen
där jätten hjälper till att bygga kyrkan och att någon ska gissa hans namn. Mest känd är den om jätten Finn och Lunds domkyrka
som t.ex. stora likheter med folksagan om Rumpelstiltskin (i Bröderna Grimms version) eller Titteliture (Flickan som inte ville
spinna) som är den svenska versionen. Lyssna eller läs och jämför. Vad är skillnaderna? Vad är likheterna?

26. ATT ARBETA MED EN BERÄTTELSE UNDER EN LÄNGRE TID
Sägner passar utmärkt som utgångspunkt när man vill fördjupa sig i något ämne och under längre tid arbeta med ett visst
ämne. Sägner väcker ofta frågor. I stället för som vuxen ge färdiga svar, kan man istället låta eleverna skriva ner de frågor
historien väckt. Man söker sedan tillsammans efter svar. Med detta sätt att arbeta kan berättelsen bli inledningen på ett
längre temainriktat arbete. Ett exempel på lämplig historia kan vara sägnen ”Polhems mekaniska slåtterkarlar”.
Den handlar om uppfinningar. Även berättelserna som handlar om naturfenomen passar utmärkt för fördjupning.
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VARFÖR SKA ELEVERNA ÅTERBERÄTTA SÄGNER?
TRADITIONELLA SÄGNER PASSAR VÄLDIGT BRA FÖR ATT TRÄNA PÅ MUNTLIGT BERÄTTANDE
• Det är från början ett muntligt material.
• Berättelserna är ofta korta och lätta att lära in.
• De är fria att bearbeta/förändra.
För många elever fungerar dessa berättelser som en dramaturgisk vägledning, som de sedan kan använda sig av
när de skapar egna berättelser. I alla grundskolans kursplaner för svenska står det att man ska arbeta med muntligt
berättande. Grundregeln när man återberättar sägner är att berätta fritt ur minnet med egna ord. Att försöka minnas
händelseförloppet, inte orden eller de skriftliga formuleringarna. Om man lär in berättelserna på detta sätt, leder det
ofta till en rad olika varianter på samma historia, vilket i sig är en del av traditionen. När ni tränar på muntligt berättande
kan det vara bra att undvika det skrivna ordet så långt det är möjligt.

HÄR HITTAR NI FLER BERÄTTELSER
Det har getts ut flera böcker med både nya och gamla sägner, och sist i handledningen finns lästips. Om ni vill hitta
berättelser från just er hembygd, rekommenderar vi att ni tar kontakt med närmaste hembygdsförening. De har ofta
en stor kunskap om forna tider och traditioner och många hembygdsföreningar har gett ut böcker där lokala sägner ingår.
Andra som kan hjälpa till är biblioteket och lokala pensionärsföreningar.
I landets olika traditionsarkiv finns tusentals berättelser nedtecknade och bevarade. Berättelser som till stor del samlades
in under tidigt 1900-tal. Materialet i arkiven skrevs ner i en annan tid och för helt andra syften. Därför kan det behöva
bearbetas för att anpassas för dig, dina elever och deras verklighet.
INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN (ISOF):
https://www.isof.se/
ISOF HAR EN HEL DEL MATERIAL SOM GÅR ATT SÖKA PÅ WEBBEN BL.A. VIA FOLKE OCH SÄGENKARTAN:
https://sok.folke.isof.se/#/places/recordtype/one_accession_row/has_media/true
https://www.isof.se/arkiv-och-insamling/digitala-arkivtjanster/sagenkartan/sagenkartan#/places/nordic/true
FOLKLIVSARKIVET I LUND:
https://www.folklivsarkivet.lu.se/
NORDISKA MUSEET:
https://www.nordiskamuseet.se/om-samlingarna/arkivet

Härjedalen - Sägnen om Karin Vildstjärna
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Dalsland - Sägnen om Sjörået

OM FOLKTRONS VÄSEN
Det var verkligen gott om folktroväsen i det gamla Sverige. Om ni lyssnat till några av de femtio berättelserna på sägenkartan
har ni säkert stött på flera stycken. Varje del av naturen hade sina väsen. I bergen fanns jättar och annat bergsfolk, i skogen trollen
och skogsrået, i vattnet fanns näcken, sjörået och havsfolket. Alldeles nära människorna bodde vättarna och tomten. Vissa
väsen, så som bäckahästen, vittra och gruvrå fanns bara i delar av landet, medan andra var spridda från norr till söder. Samma
väsen kunde ha olika egenskaper, namn och utseende beroende på i vilken landsdel man befann sig. Kyrkan motarbetade ofta
människors tro på väsen. Bland annat påstod man att väsen var djävulens anhang. Denna syn genomsyrar också många sägner.
Vanligt folk hade dock inga problem med att både tro på kristendomen och på folktro. Man visste också att gemensamt för de
allra flesta väsen var att de var snälla om du var snäll mot dem.
Här följer en kortfattad, generell beskrivning av de vanligaste väsen som fanns i människans närhet. Observera att utseende,
namn och beteende i högsta grad hade lokala varianter.

DE UNDERJORDISKA/VITTRA
De underjordiska fanns i hela landet, men vittran var en del av folktron i Sveriges norra delar. Sydgränsen för vittertron går
ungefär genom Hälsingland och Dalarna, och finns även i Norge och Finland. Vittra kunde bo nära huset, på hustomten, i skog
och mark, under en stor jordfast sten, bland bergen eller på fäbodvallen, under ett stenröse eller ett gammalt träd.
Deras boningar var osynliga för människan.

DRAKE
Ett enormt flygande väsen som ofta bodde i stora rösen, där han vaktade sina skatter. Kunde ses flyga på himmelen. På håll såg
draken ut som en brinnande kvast i skyn. En sydsvensk släkting var Lindormen, som kunde ses i skogen eller i sjöar. Den kunde
vara sex meter lång, men saknade ben och vingar.

GLOSO
Sydsvenskt väsen i form av en stor sugga. Hon var främst nattaktiv, men kunde även dyka upp vid ”glosoväder”, alltså i mulet och
grått väder. Gloson hade glödande ögon och taggig, sågvass rygg. Träffade man henne fick man akta sig, för hon ville springa mellan
benen och klyva en på mitten. Om man satte benen i kors blev hon rädd och sprang bort. Gloson var nämligen rädd för kors.

JÄTTE
Jättarna bodde inte i människans närhet, men man såg ofta spår efter dem. Jättar förekommer ofta i lokala förklaringssägner,
kring jättestenar, grytor i berg och annat i landskapet som man förr inte hade några förklaringar till. De kunde se ut som troll fast
större. Jättesägnerna handlar ofta om jättar som inte står ut med ringande kyrkklockor, kastar en sten och flyttar till de norska
fjällen. I några delar av landet bodde jättarna kvar och kom i närkontakt med människorna.

LYKTGUBBE
Lyktgubben såg man ofta bara som ett ljussken som drog fram snabbt över myren eller som ett helt stillastående ljussken. Man
såg lyktgubben som en ande, ett spöke. I vissa delar av landet påstods det att lyktgubben var en bonde eller lantmätare som
fuskat till sig mer mark. Som straff fick han efter att han dött vandra runt och rätta till de misstag han begått.

MARAN
Oftast en kvinna som förvandlas om natten till en mara. Maran kunde, utan att ge några ljud från sig, ta sig in i sovrummet genom
en skorsten, genom ett fönster, nyckelhål eller genom den allra minsta springa i väggen. Den kunde rida på människors bröstkorg
när de sov, men även plåga hästar och andra djur. Maran kunde ha olika namn i olika delar av landet.
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OM FOLKTRONS VÄSEN
NÄCKEN
Ett vattenväsen som fanns vid vatten – på broar, vid badstränder, kvarnar och bykbryggor. Näcken kunde vara spelman,
men också förvandla sig till häst (Bäckahästen) eller flytande föremål t ex. en stock. Han troddes försöka dränka människor,
wmen han kunde även lära ut konsten att spela fiol till människor.

RÅET
Var nästan alltid en kvinna som rådde över en viss del av naturen. I Sverige finns det exempel på gruvrå, sjörå och framförallt
skogsrå. Skogsrået var vacker på framsidan, men ihålig som ett baktråg eller en rutten trädstam på baksidan/ryggen.
Ibland bar hon rävsvans. Kunde hjälpa, men även lura människor i skogen.

SPÖKE
Kanske det vanligaste av alla väsen. I alla tider har människor trott att de döda kan komma tillbaka till oss levande och spöka.
Än idag tror många på spöken. En vanlig plats för ett spöke är ett hus, men det kan också vara platser där det hänt något
hemskt eller kyrkogårdar. Vanligt är att spöket ser ut precis som människan när hen levde. Spöke kan användas som ett
samlingsnamn för olika slags dödsväsen som t.ex. gengångare och gast.

TOMTE
Ett väsen som levde ensam och ofta bodde på gården. Höll man sig väl med tomten så tog han väl hand om gården.
Han var dock lättretlig och blev man ovän med honom kunde han göra bonden utfattig eller straffa honom på annat sätt.
Tomten var liten, men mycket stark och kunde bli flera hundra år gammal.

TROLL
Sägnernas troll var ofta bosatta i berg, gravhögar eller i skogen, där de levde ungefär som människor. De var ofta tjuvaktiga.
Men också rika, de kunde ha massor av guld i berget. Trollen var inte alltid fula med stora näsor och öron, utan kunde se ut
som folk gör mest, dock hade de ofta svans. En föreställning om troll rörde det faktum att de kunde ta både barn som vuxna
in i berget, så kallade bortbytingar och bergtagningar.

VARULV
Betyder vanligtvis att en man förvandlats till varg. Men man kunde också förvandlas till exempel björn eller hund.
Det talades också om att vissa människor kunde ta en djurhamn, t ex en varghamn eller björnhamn. Anledningen
till att man blev varulv var oftast trolldom, antingen frivilligt eller att man utsatts för en förbannelse.

VÄTTE
Vättarna var små varelser som bodde under golvet eller under marken. De levde lugnt stillsamt så länge man inte
störde dem för då kunde de bli arga och orsaka sjukdom.

ÄLVA
Vackra små flickor som dansade runt i ring, ofta på en äng. Som människa fick man akta sig för att komma för nära,
då kunde man bli allvarligt sjuk. Spår efter älvorna kunde ses i form av nedtrampat gräs i en ring.
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LANDSKAPSVÄSEN
FOLKLORISTEN EBBE SCHÖN HAR, EFTER IDÉEN OM LANDSKAPSBLOMMOR, LANDSKAPSDJUR
MED MERA GJORT ETT FÖRSÖK ATT SKAPA EN LISTA ÖVER LANDSKAPSVÄSEN:
BLEKINGE...................... SKEPPSTOMTEN

NORRBOTTEN............... BERGKÄRINGEN

BOHUSLÄN................... HAVSPOJKEN

NÄRKE........................... VÄTTARNA

DALARNA...................... RÅNDAN

SKÅNE........................... BÄCKAHÄSTEN

DALSLAND.................... JÄTTARNA

SMÅLAND..................... TROLLEN

GOTLAND...................... BYSEN

SÖRMLAND................... ÄLVORNA

GÄSTRIKLAND.............. SJÖRÅET

UPPLAND...................... GÅRDSTOMTEN

HALLAND...................... FLYGANDE HOLLÄNDAREN

VÄRMLAND................... LYKTGUBBEN

HÄLSINGLAND.............. VITTRA

VÄSTERBOTTEN............ VARULVEN

HÄRJEDALEN................ MANBJÖRNEN

VÄSTERGÖTLAND......... NÄCKEN

JÄMTLAND.................... PUKEN

VÄSTMANLAND............ GRUVRÅET

LAPPLAND.................... SAIVO

ÅNGERMANLAND......... BERGHUNDEN

MEDELPAD.................... MARAN

ÖLAND.......................... HAVSFRUN

DAGENS FOLKTRO OCH VÄSEN
FOLKTRO ÄR INTE NÅGOT SOM BARA TILLHÖRDE DET GAMLA BONDESAMHÄLLET
Även i modern tid har det funnits, och finns, föreställningar som kan liknas vid folktro. Många vuxna minns hur man under sin barndom skrämde upp varandra med Svarta madam, Anden i glaset eller Vita frun. Några av oss upplevde säkert lokala föreställningar
om hemska varelser. Dagens barn och unga har också sina föreställningsvärldar som de skrämmer upp varandra med. Dessa
moderna sägner och föreställningar kan man lätt kan koppla till de gamla berättelserna. Likheterna är slående. De nya berättelserna kan handla om mördarclowner, Slenderman, Black-eyed-children, Momo challenge med mera.
Idag sprids föreställningarna till stor del via webben. Många vuxna skräms av hemskheterna i dessa berättelser och rykten. All
forskning visar dock att det gäller samma sak för de nya sägnerna som för de gamla. De berättas som om de har hänt på riktigt,
men sanningshalten är ofta mycket liten. Man kan fråga sig varför det ständigt kommer nya föreställningar, rykten och berättelser?
Kanske är det helt enkelt så att dessa behövs för att gestalta våra rädslor och önskedrömmar.
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Gotland - Sägnen om Skeppare Rask
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BERÄTTELSERNA SOM FINNS MED PÅ SÄGENRESAN
Besök: sagenresan.sagobygden.se
BLEKINGE
................. Drakmärket på Hanö
................. Riddaren på julottan

NÄRKE
................. De röda näckrosorna i Fagertärn
................. Jättestenarna vid Ulvgryt

BOHUSLÄN
................. Mors mössa och fars hatt
................. Pojken från havet

SKÅNE
................. Bäckamannen i Rökes sjöar
................. Pysslingarna under päronträdet

DALARNA
................. Bergsfrun och Fet-Mats
................. Bölsbjörn

SMÅLAND
................. Den bergtagna flickan i Karnaberg
................. Gloson

DALSLAND
................. Sjörået i Tollsvattnet
................. Tomtens nya kläder

SÖDERMANLAND
................. Bortbytingen i Bettna
................. Sköldinge spöke

GOTLAND
................. Skeppar Rask
................. Takstainar

UPPLAND
................. Jordgods
................. Polhems mekaniska slåtterkarlar

GÄSTRIKLAND
................. Den rumplöse råttan
................. Pojken som blev en hund

VÄRMLAND
................. Prästtjärnen
................. Trollbjörken i Glasnäs

HALLAND
................. Bonden och grodan
................. Skräddaren som såg sitt eget liktåg

VÄSTERBOTTEN
................. Bortbytingen i Nyby
................. När landshövdingens katt satte eld
på Umestan

HÄLSINGLAND
................. Per Stabbe och Per Sto
................. Trollfolket i Klätthålet
HÄRJEDALEN.
................. Byta sex getter mot en ko
................. Karin Vildstjärna och brevet
JÄMTLAND
................. Småfolket dansar
................. Storsjöodjuret
LAPPLAND
................. Den onde och kortspelarna
................. Vittertrappan i Granåsen
MEDELPAD
................. De dödas julotta i Njurunda
................. Jättarna i Rankleven
NORRBOTTEN
.................Kyrkbygget i Gammelstad
................. Rået fredar sin boplats
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VÄSTERGÖTLAND
................. Kåffa
................. Lövjerskans dans på Korsa backe
VÄSTMANLAND
................. Kasserikus död
................. Klintaberget
ÅNGERMANLAND
................. Jättarnas brudkrona
................. Rövarna i Skuleberget
ÖLAND
................. Grymhet på Borgholms slott
................. Oden och Gladvattnet
ÖSTERGÖTLAND
................. Gullvagnen
................. Trollskorna

SÄGENRESAN - ETT NYTT SÄTT
ATT UPPTÄCKA SVERIGE

- ETT ANNORLUNDA STEG IN I
SVENSK FOLKTRO OCH SÄGNER
Sagobygden*, i sydvästra Småland,
har under lång tid arbetat framgångsrikt med
sagor och sägner i pedagogisk verksamhet.
Så bra att vi blivit upptagna på Unescos register
över goda exempel på hur man kan arbeta för att
trygga och utveckla ett immateriellt kulturarv,
i vårt fall det muntliga berättandet.
Med Sägenresan finns en förhoppning om att
intresset ska spridas till hela Sverige.
*Sagobygden består av Ljungby, Älmhult och Alvesta Kommuner
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