
TIL LÆREREN

TEKNISKE KRAV: 
KAMERA ELLER (ANBEFALET) TABLET 
ANBEFALING – TAL MED ELEVERNE OM DET 
GODE FOTO, VINKLER OG LYSET.   

GODE RÅD TIL FOTO: 
HOLD TABLET VANDRET 
BRUG KAMERAFUNKTIONEN I NORDISKE 
VÆSNER 
FOTOGRAFER IKKE DIREKTE I SOLENS 
RETNING OG TAG IKKE BILLEDER AF SOLEN 
STÅ FAST ELLER STØT DIG TIL NOGET, NÅR 
DU TAGER BILLEDET 
TAG FLERE FOTOS INDTIL DU ER TILFREDS 
FOKUSÉR PÅ MOTIVET   
FIND ET MOTIV SÅ TÆT PÅ SOM MULIGT – 
GÅ HELLERE TÆTTERE PÅ END AT ZOOME 
ALT FOR MEGET) 

KLASSETRIN:  
0.-4. KLASSE 

VARIGHED   
2-4 LEKTIONER (SE INSPIRATION OG 
LÆRERVEJLEDNING/GUIDE PÅ 
WWW.NORDISKEVÆSNER.DK) 

FAG   
DANSK OG HISTORIE. 
UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING 
(RELIGION, NATURFAG)  

Sådan bruger I  Nordiske Væsner
Brug Nordiske Væsner som et digitalt læringsværktøj  

Eleverne kan lade sig inspirere af de Nordiske Væsner fra 
væsensbiblioteket eller fra klassens eget arbejde med myter, 
sagn og væsner.  Herefter digter eleven sin egen moderne og 
mytiske fortælling.   

Nordiske Væsner fokuserer på sagn og myter som 
fortællinger. Vægten er lagt på de Nordiske Væsner. I 
applikationen Nordiske Væsner kan eleverne læse om 
forskellige væsner, hvor de er opstået, og hvor de måske 
stadig lever. Eleven skal ved hjælp af det digitale 
lærerværktøj selv skabe nye væsner og fremstille små korte 
historier og små animerede fortællinger om deres eget 
Nordiske Væsen.   

Eleverne skal, som første skridt i den kreative 
væsensfortællingsproces, ud at tage fotos. Elevens fotos 
danner basis for det videre arbejde med 
væsensfortællingerne. 
   



Som lærer kan du forberede eleverne 
til arbejdet med Nordiske Væsner ved 
at tale om, hvad kendetegner et væsen, 
hvilke væsner kender vi her i Norden. 
Er de farlige? Hvorfor mon de er 
opstået? Hvad er en god myte eller 
fortælling? Hvad er en myte eller sagn? 
Hvad kendetegner genren? Hvorfor er 
myter opstået?   

Nordiske Væsner giver eleven praktisk 
kendskab til:   

Fortællestruktur i fakta og fiktion   
Viden om begyndelse, midte og slutning 
i fortællinger.   
Væsner og nordiske sagn og myter eller 
genren   
Hvad er en god fortælling.   
Digital fremstilling af egne tekster.   

Nordiske Væsner kan bruges til at 
arbejde med historiske kilder, 
mundtlige fortællinger, fortælle- 
struktur og genrekendskab.  

Beskrivelse af evt. 
undervisningsforløb 
og forberedelse  

Eleven skal ud på opdagelse og bruge 
sine øjne, hvad enten det er i naturen, 
i skolegården, inden for eller i byen. 
Målet er at finde objekter/elementer 
eller steder, som enten ligner et 
væsen, og derfor kan laves om til et 
væsen eller steder, hvor deres væsner 
kan tænkes at færdes. Eleven støttes 
gennem hele processen med 
applikationens digitale byggeklodser. 

www.nordiskevæsner.dk


