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Text: Novellen Saxen av Emilia Pardo-Bazàn. Finns tillgänglig på http://igniteresearch.org/sv/svenska-sokratiskt-
samtal-om-saxen-av-emilia-pardo-bazan/  
Information: Fader Baltar liknar äktenskapet vid en sax och berättar för de närvarande om ett gift par som 
döljer sin sons död för varandra för att skona sin partner och som ber fader Baltar att hjälpa dem med 
bedrägeriet. 

Inledande fråga:  
Om du hade varit i prästens ställe, hur skulle du ha valt att göra? Motivera! 

Möjliga analysfrågor: 

Liknelsen med saxen: 

Fader Baltar menar att äktenskapet liknar en sax. Vad symboliserar det olika delarna menar han?  
På s. 78 säger Baltar ”Den naturliga kärleken, luttrad av den gudomliga lagen!” Hur ska det tolkas? 
Menar fader Baltar att doña Consuelos och don Andrés äktenskap är en god sax? Varför säger han att 
saxen är öppnad som ett kors i slutet? 

Prästen: 

Vilka motiv har prästen till att gå med på don Andrés förslag att ljuga vid de två tillfällena? 
Hur hade fader Baltar agerat om doña Consuelo inte varit sjuk? Hur hade don Andrés agerat? 
Varför väljer föräldrarna fader Baltar och inte sin vanliga biktpräst? 

Sonen: 

Hur beskriver prästen sonen? Stämmer det med föräldrarnas syn eller ser de annorlunda på sonen? 
Varför får sonen välja ort för sin landsförvisning själv? Varför väljer han Manila? 
Varför skriver inte sonen själv några brev? Blir sonen bättre under vistelsen i Manila eller inte? 
Varför reagerar don Andrés som han gör när han får sonens dödsbud? Varför förlåter han mördarna? 

Relationen mellan doña Consuelo och don Andrés: 

Hur reagerar doña Consuelo när hon får de uppdiktade breven? Don Andrés? Varför reagerar de som 
de gör? Tror de på att sonen blivit förbättrad? 
Varför får inte Baltar träffa doña Consuelo ensam på slutet? Varför går don Andrés på det till slut? 
Fader Baltar väljer att berätta om pojkens död för don Andrés för att han tror att han är den 
starkaste av de två föräldrarna. Är det ett riktigt antagande? 
Varför ljuger makarna för varandra i just detta fall, när de verkar ha levat i ett öppet förhållande 
annars? Vad skulle ha hänt om de båda fått veta att den andre visste att sonen var död?  
Förstår makarna att den andre ljuger? Varför är de egentligen sjuka? 

Möjliga värderingsfrågor:  
Fader Baltar frågar på s. 79 ”Gjorde jag rätt eller fel som gick med på förslaget?” Vad anser du? 
Vilka skyldigheter att tala sanning innebär en relation? Hur ska det ställas i förhållande till 
skyldigheter att ta hand om sin partner? 
Är det värre att ljuga inom vissa professioner? 

Avsluta med metadialog om hur samtalet fördes och hur ni lyckats hålla er till 

samtalsreglerna.  
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