
 
Gemensam diskussion 
Efter läsningen har ni en gemensam diskussions kring vad det är ni precis har läst. Fokus 

ligger på att lyfta fram vad som var saga och vad som har en förankring i det som en gång har 

hänt. Målet är att komma fram till att människor blev dömda för brott de inte begått på grund 

av att andra ljugit. Nedan finns några förslag på frågor att ställa till eleverna: 

• Vad var det som hände på ön? 

• Vem var Ran? 

• Vem var Gertrud? 

• Vad hände med Gertrud? 

• Tror ni berättelsen var på riktigt? 

• Tror ni någon av personerna i berättelsen har funnits på riktigt? 

Berätta att Gertrud faktiskt har funnits på riktigt, men det var lite annorlunda. Hon bodde i 

Dalarna, och där blev hon anklagad för att vara häxa när som vaktade sina getter. Precis som i 

sagan. I verkligheten ledde detta till att Gertrud i sin tur anklagade någon annan för att vara 

häxa, för någon måste ju ha lärt henne hur man åkte till Blåkulla. Och detta i sin tur ledde till 

fler och fler lögner och fler och fler anklagelser, tills många hundra var anklagade för att vara 

häxor. Men i själva verket var alla oskyldiga! 



Ställ nu gärna några frågor för eleverna att svara utifrån sig själva. Nedan har du några 

förslag: 

• Har ni blivit anklagade för något som ni inte gjort? 

• Hur kändes det/hur tror ni det skulle kännas? 

• Har ni någon gång sagt något som ni visste var en lögn? 

• Varför tror ni att man ljuger ibland? 

• Kan lögner leda till något dåligt? 

• Är det samma sak att ljuga som att sprida rykten? 

• Vad kan hända när man sprider rykten? 

• Har ni sett någon kompis bli anklagad för något som ni visste inte var sant? 

• Vågade ni säga som det var? 

• Är det viktigt att säga ifrån när man vet att någon ljuger? 

• Kan det vara svårt ibland att säga sanningen? 

• Kan det vara svårt att stå upp för någon kompis? 

• Har ni varit med om att ni har sagt sanningen men ingen trott er? 

• Hur kändes det/hur tror ni det skulle kännas? 

Avsluta med att sanningen ibland kan vara jobbig, men att lögner kan leda till mycket dåligt 

och att någon oskyldig blir anklagad för något.  

Viskleken 
Om ni har tid över kan ni nu göra den klassiska viskleken. Den visar på ett tydligt sätt hur lätt 

rykten kan spridas och förvrängas.  

 


