
TIL LÆREREN

TEKNISKE KRAV 
KAMERA ELLER NETTBRETT (ANBEFALT) 
ANBEFALING – SNAKK MED ELEVENE OM DET 
GODE BILDET, VINKLER OG LYS 

GODE RÅD TIL FOTO 
HOLD NETTBRETTET VANNRETT 
BRUK KAMERAFUNKSJONEN I NORDISKE 
VESENER 
FOTOGRAFER IKKE DIREKTE MOT SOLAS 
RETNING OG IKKE TA BILDER AV SOLA. 
STO STILLE ELLER STØTT DEG TIL NOE NÅR 
DU TAR BILDET. 
TA FLERE BILDER FREM TIL DU ER FORNØYD. 
FOKUSER PÅ MOTIVET 
FINN ET MOTIV SÅ TETT SOM MULIG – GÅ 
HELLER TETTERE PÅ ENN Å ZOOME FOR MYE 

KLASSETRINN 
0.-4. KLASSE 

VARIGHET 
2-4 LEKSJONER (SE INSPIRASJON OG 
LÆRERVEILEDNING/GUIDE PÅ 
WWW.NORDISKEVÆSNER.DK) 

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

Slik kommer du i gang med Nordiske vesener 

Bruk Nordiske vesener som et digitalt fortelleverktøy. La 
elevene selv gå på oppdagelse etter nye vesener i naturen og i 
nære omgivelser. 

Elevene kan la seg inspirere av Nordiske vesener fra 
vesenbiblioteket eller fra klassens eget arbeid med myter, sagn 
og vesener. Deretter dikter eleven sin egen moderne og mytiske 
fortelling. 

Husk å dele klassens historier på Norden i skolen. Bruk upload- 
funksjonen. 

Nordiske vesener fokuserer både på sagn, myter og fortellinger 
og vekten ligger på nordiske vesener. I appen Nordiske vesener 
kan elevene lese om forskjellige vesener, om hvor myten er 
oppstått og hvor de kanskje fortsatt lever. Eleven skal ved hjelp 
av digitale lærerverktøy selv skape nye vesener og fremstille 
små, korte historier og animerte fortellinger om deres eget 
nordiske vesen. 

   



Som lærer kan du forberede elleverne til 
arbeidet med Nordiske vesener ved å 
snakke om hva som kjennetegner et 
vesen og hvilke vesener vi kjenner til 
her i Norden. Er de farlige? Hvorfor har 
de oppstått? Hva er en god myte eller 
fortelling? Hva er en myte eller sagn? 
Hva kjennetegner sjangeren? Hvorfor 
har myter oppstått? 

Nordiske vesener gir eleven praktisk 
kjennskap til: 

Fortellerstruktur i fakta og fiksjon 
Viden om begynnelse, midt og slutt i 
fortellinger. 
Vesener og nordiske sagn og myter eller 
genren 
Hva er en god fortelling. 
Digital fremstilling av egne tekster. 

Nordiske vesener kan brukes til å jobbe 
med historiske kilder, muntlige 
fortellinger, fortellerstruktur og 
sjangerkunnskap. 

Elevene skal i første del av den kreative 
vesenfortellingsprosessen ut og ta 
bilder.

Beskrivelse av 
undervisningsforløpet 
og evt. forberedelse 

Elevens bilder danner basis for det videre 
arbeidet med vesensfortellingene. Elevene 
oppfordres og motiveres til å komme med 
idéer til fortellinger om vår tids moderne 
nordiske vesener. Eleven kan dikte inn 
vesenene i sitt eget nærmiljlø. Eleven skal gå 
ut på oppdagelse og i naturen, i 
skolegården eller i byen. Målet er å finne 
objekter/elementer eller steder som enten 
likner et vesen, og derfor kan lages om til et 
vesen eller steder hvor det kan tenkes at 
vesenene kan tenkes å ferdes. Elevene 
støttes gjennom hele prosessen med appens 
digitale byggeklosser. 

www.nordiskevæsner.dk


