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Sagan om dockan som ville se världen  

CEFR Nivå och förmåga: A2 Skriva (passar också för att öva att lyssna och att tala) 

CEFR Färdighet som tränas: 

Textproduktion med enkla bindeord som "och" "men" 
"då". 
Skriftlig kommunikation blir handling (dialoger, 
textmeddelanden och chatt). 

Konstform som används:  Drama och bildkonst och handarbete. 

Tidsåtgång:  

3 lektioner á 45 minuter (2 timmar och 15 minuter 
totalt) 
Alternativ för att utveckla arbetet beskrivs. 

  Material och utrustning som krävs:  

• Papper och kartong (utskrifter vid behov). 
• Färg / färgpennor 
• pennor 
• Saxar 
• Lim 
• Pinnar för dockorna 
 
Digitala verktyg: 

• Mobiler, surfplattor eller videokameror. 
• Dator och projektor för att visa videor i 
klassen. 
• Lämpliga program: My Talking Pet, Puppet 
Pals, Stop Motion Studio. 
 
Exempel på sagor att använda: (Se länk till korta 
versioner längst ner i beskrivningen) 
• Hans och Greta 
• Den lilla röda huven 
• Guldlock och de tre björnarna 
• Klumpige Hans (H.C. Andersen) 
• Pinocchio 
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ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 
Aktiviteten handlar om att via sagor och göra egna dockteatrar.  Barnen får göra sina egna berättelser där marionetter 
från sagorna ”stiger ut ur berättelsen” och går på ett äventyr för att se världen. 
Aktiviteten är indelad i 3 klasser (kan  utökas den till 6 klasser). 

Förberedelser 
Lektion 1: Läraren förbereder saga att arbeta med och förbereder fraser och nyckelord att träna. Material för att 
tillverka dockorna förbereds. Läraren kan förbereda klippdockor om det inte finns tid för barnen att rita egna. 
Lektion 2: Läraren förbereder en liten introduktion om hur karaktärerna i sagan tröttnar på att alltid berätta samma 
historia och om hur de vill kliva ut och göra sin egen berättelse. 
Lektion 3: Material för att göra scener förbereds. 

Lektion 1-2.  Introduktion till sagan samt att skapa sina egna dockor 
1. Läraren berättar en saga för klassen och för dialog om innehållet. Detta kan antingen vara på 

modersmål med nyckelord och fraser eller helt på målspråket beroende på språknivån för barnen. 
2. Läraren ger en introduktion till sagogenrer  och berättar om innehåll som resor, karaktärsutveckling 

och de olika karaktärerna (hjälte, häxa / monster, kung / drottning, riddare, djur etc). De viktiga 
nyckelorden förklaras på målspråket. 

3. Barnen arbetar i grupper utifrån vilka karaktärer de vill göra för dockorna i sagan. Grupperna 
kommer att göra sin egensaga följande lektion. Egna tillägg är ok. De kan arbeta med nyckelord på 
målspråket om sina karaktärer och skriva ner dem (ond, bra, modig, rädd, kung, natt etc.). Barnen 
gör dockor inspirerade av sagan (antingen utifrån klippdockor eller så använder de olika material för 
egna kreationer). 

4. Att göra egna sagor.  
Läraren presenterar uppgiften som är att barnen i grupper ska göra sina egna berättelser om sina 
karaktärer och skriva ner berättelse och meningar som dockorna ska säga. Utifrån föregående lektion 
pratar lärarna med barnen om dockorna och vilken berättelse de vill göra. Läraren berättar för dem 
att dockorna i sagan är uttråkade eftersom sagan alltid är densamma. Så vad skulle hända om 
dockorna lämna sagan för att gå ut världen? 
Läraren kan föreslå början som alla grupper måste fortsätta med, till exempel ”Dockan xxxx kände sig 
uttråkad över att alltid spela samma historia och ville prova något annat. Så en dag beslutade xxxx att 
gå en promenad och .... ” 

5. Klassen har en gemensam diskussion om vad dockorna skulle göra och vad barnen vill lägga in i 
berättelsen. Läraren kan fråga barnen om vilka motiv dockorna har för att lgå, vart det bär, vad som 
kommer att hända etc. Baserat på diskussionerna skriver läraren nyckelord och meningar på tavlan 
som barnen kan använda i sina berättelser. Läraren kan också förbereda nyckelord och mindre 
meningar eller rader i förväg som barnen kan använda i sina berättelser som "och", "men", "då". 

6. Läraren går runt i grupperna och hjälper barnen att avsluta berättelserna. 
Sagorna ska vara tillräckligt korta så att barnen kan avsluta dem under lektionen . Läraren samlar in 
berättelserna och tar med dem till nästa lektion. 

7. Att göra scener och agera.  
Barnen gör små scener i grupp. Antingen bygger de dem med hjälp av ritningar, bilder på foton och 
material som kartong eller pinnar, eller så gör de dem digitalt med en app för surfplattor som 
marionettvänner (se information under material). 

8. Sedan presenterar de sina berättelser och visar dem för de andra grupperna i tur och ordning. Om 
berättelserna digitaliseras visas de på en stor skärm. 
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4. Alternativ för fortsatt arbete.  
1. Klassen kan gå ut och tillämpa berättelserna i en närliggande skog eller annat närområde. Eleverna kan göra 

små videor där de berättar historien utomhus där barnen är docka eller skådespelare. 
2. Gör en uppföljningsklass om att "komma hem" till sagan. Vad händer när marionetten kommer tillbaka från 

sitt äventyr? Barnen kan göra små berättelser om detta scenario. 
3. Om berättelserna är filmade kan du avsluta processen med en "filmpremiär" där barnen ser varandras filmer 

och pratar om berättelserna och vad de lärde sig. 
4. Barnen kan göra stop-motion-filmer om berättelsen med appen "Stop Motion Studio" 
5. Barnen kan göra digital dockteater med appen "marionettpar". De kan också göra små filmer där dockorna 

pratar med appen ”mitt talande husdjur”. 
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Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 

större grupper, utrymme som krävs o.s.v.): 

 

Aktivitet kan göras med en hel klass. Grupparbete är att föredra. 
Varje grupp kan bestå av ca 3-6 barn som agerar/spelar 
tillsammans. 
Aktiviteten kan utföras inomhus eller utomhus. Ett utrymme 
som är lämpligt för skapande är bra när man gör dockor och 
teaterscener. 
Kolla säkerhet om klassen går ut. 

Lärarens förberedelser: 

 

Källor/användbara länkar  

Länkar om att göra dockor och scenografier: 
1. https://www.sparklebox.co.uk/literacy/fairytales/ot

her.html 
2. http://learncreatelove.com/printable-storytime-

craft-jack-and-the-beanstalk/ 
3. https://picklebums.com/category/printables-2/ 
4. https://www.getawaytoday.com/travel-

blog/disney-shadow-puppet-theater-and-printables 
Länk till korta versioner av sagor: 

https://parenting.firstcry.com/articles/10-popular-
fairy-tale-stories-for-kids/ 

Länk till resurser för att arbeta med sagor i klassen: 
https://www.earlylearninghq.org.uk/earlylearningh
q-blog/tell-a-fairy-tale-day/ 

Appar: 
Puppet Pals 

https://itunes.apple.com/us/app/puppet-pals-
hd/id342076546?mt=8 

Stop – rörelse 
https://itunes.apple.com/dk/app/stop-motion-
studio/id441651297?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com
.cateater.stopmotionstudio&hl=en 

My Talking Pet 
1. https://itunes.apple.com/us/app/my-talking-

pet/id1427290424 
2. https://play.google.com/store/apps/details?id=info

.wobamedia.mytalkingpet.free&hl=en 
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