
 

Dilemmasagor 
 

Kulturmöten i dilemmasagor 
Dilemmasagor är en speciell genre, varje saga slutar med en fråga om ett moraliskt problem. Frågan 
är ofta är helt omöjlig att svara entydigt på, men kan ge upphov till oändliga samtal och diskussioner. 
 
Material 
Dilemmasagor t ex Regnbågens fånge, sagor från Västafrika 
Bilaga Törsten. 
 
Arbetsgång 
Välj ut en saga som är lämplig för gruppen. Läs den gärna inför en paus, eller som en 
avslutning på dagen, där dilemmat lämnas öppet för reflektion och diskussion. 
Ex på sagor som fungerat bra är Törsten från Nigeria, Dumbommarna från Mali 
Variation. 
Dela in deltagarna i grupper. Låt dem läsa sagan och fundera över den. Sammanför 
sedan grupperna för ett gemensamt samtal. 
 
Diskussionsfrågor 
Hur använder vi sagorna? 
Hur kan vi anpassa dem till olika åldrar? 
Vad innebär det att en saga kan ha många olika slut? 
 
Litteratur och länkar 
Regnbågens fånge 50 dilemmasagor från Afrika, Janne Lundström, Bild: Fibben Hald  
Norstedts (1988)  
Spindelns list 40 spindelsagor från Afrika, Janne Lundström, Norstedts (1995)  
Floden som steg till himlen , tolv afrikanska sagor och berättelser utvalda av Mary Medlicott  bild: 
Ademola Akintola ,Översättning: Ingmar Johansson Hjulet (1996)  
Mandelas sagobok Nelson Mandelas favoritsagor för barn  
Översättning: Catharina Andersson, Lena Karlin, Kristoffer Leandoer, Katarina Ros, Ylva Spångberg 
BonnierCarlsen (2003) 
 
Bilaga Törste



 

 

 
 

Törsten 
 
en Hausa-saga från Nigeria 
 
En man var ute på vandring tillsammans med sin mor, sin hustru och hustruns mor. 
De var alltså fyra till antalet. När de hade vandrat en halv dag, greps de av en sådan 
törst att de nära nog höll på att dö. De kom till en brunn. Men brunnen var djup och de 
hade varken hink eller vattensäck. Och därför var de tvungna att fundera ut ett sätt att 
komma åt vattnet. Hustruns mor hade ett förslag: 
 
- Sänk ner mig i brunnen. Du, mor till min dotters man, håller fast i min 

fot! Om jag når ner till vattnet, då fyller jag mina händer. Om jag inte når ner, då 
får din son hålla i din fot och sänka ner även dig i brunnen! Om jag fortfarande 
inte når ner till vattnet, får min dotter hålla fast i din sons fot! Då borde jag i alla 
fall kunna få tag på vatten till oss! 

 
De gjorde som hon hade sagt. Men brunnen var djup. Och till slut stod hustrun där 
alldeles ensam och höll sin mans fötter. I brunnen hängde mannen. Och mannens mor. 
Och hustruns mor. 
 
Då hörde hustrun ett plask. Hon frågade sin man: 

- Hörde jag rätt? Det lät som om någon föll i vattnet! 
- Jag tror att det var din mor, som slank ur min mors händer och föll ner i vattnet! 
Svarade han. 

- Minsann! sa hustrun. Hör på vad jag har att säga! Du ska släppa taget om din 
mors fot och låta henne drunkna tillsammans med min mor! Då lovar jag att dra 
upp dig. Och sedan fortsätter vi vandringen tillsammans, du och jag. Men om du 
vägrar, så släpper jag taget om dina fötter och fortsätter ensam! 

 
Nå, vad skulle du ha gjort i mannens ställe? 
 
 
Ur ”Regnbågens fånge” Janne Lundström, En bok för alla 1988 
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