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TIPS!   
”SAGENRESAN.SAGOBYGDEN.SE”

SÄGENRESAN SVERIGE - 
EN DIGITAL KARTA (rek. åk F - åk 6).  

Arbeta med sägner i skolan för att  lära om; 
Kulturarv, utveckla språket, fantasin,  

historia, natur, kulturmöten.  
Lärarhandledning finns i pdf-format. 

PRIS: GRATIS!

HEJ SKOLVÄRLDEN!
Här kommer foldern från Sagobygden med presentationen av program för Skapande Skola. Vi erbjuder  
ett utbud för alla åldrar upp till och med 16 år, och även för er pedagoger. Det mesta går att skräddarsy 
enligt era önskmål och era behov.
Vi på Sagobygden vill förutom att lyfta vårt kreativa och användbara Skapande skola program även framhålla  
några spännande projekt som vi hoppas ska kunna inspirera er inför kommande bidragsökningar:

• ÄMNESÖVERSKRIDANDE PROJEKT  
Låt berättandet väva samman i något av skolämnena svenska, slöjd, musik eller varför inte historia? I ett samarbete 
med slöjden kan folksagor, inspirera eleverna till eget berättande som kan ligga till grund för spännande skapar- 
projekt. I samarbete med musiken kan låttexter analyseras och egna berättelser skapas. Vi lyfter gärna historiska 
skeende och låter eleverna fundera över vilka som skrivit vår historia, och varför den ser ut som den gör.

• VÄRDEGRUNDSARBETE 
Med hjälp av boken Värdefulla Sagor tar berättaren och elever sig an skolans värdegrund med berättelser och  
övningar. Jämnställdhet, Demokrati, Hållbarhet är några av de ämnen som blivit populära att djupdyka i med  
folksagor från hela världen som grund. 

• PEDAGOGISK FORTBILDNING 
Du och din arbetsgrupp kan boka in en berättarpedagog för fortbildning inom muntligt berättande. Tanken  
är att ge tips och redskap för att själva kunna använda berättandet i ditt klassrum. Vi skräddarsyr gärna  
upplägg men kan också utgå ifrån våra böcker Värdefulla Sagor och Gränslösa sagor. 

• GRUNDSÄRSKOLAN 
Vi vill stötta elever att efter sin förmåga ta in och delta i berättandet. Vi har genomfört flera lyckade projekt där  
våra berättarpedagoger i nära samarbete med skolans pedagoger specialutformat upplägg utifrån behov och  
önskemål. Med folksagan som grund har eleverna utifrån sin egen fysiska och verbala funktion fått uppleva  
historien med alla sina sinnen.

Här några omdömen från Astradskolans pedagoger;  
”Jag blev glatt överraskad av mig själv, att jag verkligen kunde berätta, blev lycklig  
hela kroppen, nytänkande, tack för en kanonutbildning, matnyttiga övningar,  
professionella ledare, härligt att få nya verktyg som jag ska prova redan imorgon,  
inspirerande workshop.”

FÖR MER INFORMATION, BOKNING, PRISUPPGIFT OCH FRÅGOR KONTAKTA:   
Tine Winther / Verksamhetsledare Sagobygden  tine.winther@sagobygden.se
Direkt: 0726-44 60 18 eller 0372-148 55, 0372-148 66 

Sagolika hälsningar och på återhörande från Tine 
och berättarpedagogerna Camilla, Mia och Jakob
 


