
TILL LÄRAREN

TEKNISKA KRAV 
KAMERA ELLER (REKOMMENDERAT) 
SURFPLATTA REKOMMENDATION – TALA MED 
ELEVERNA OM BRA FOTON, VINKLARNA OCH 
LJUSET. 

GODA RÅD TILL FOTON: 
HÅLL SURFPLATTAN VÅGRÄTT 
ANVÄND KAMERAFUNKTIONEN I NORDISKA 
VÄSEN. 
FOTOGRAFERA INTE DIREKT I MOTLJUS OCH 
TA INTE BILDER AV SOLEN 
STÅ STADIGT ELLER STÖD DIG MOT NÅGOT 
NÄR DU TAR BILDEN 
TA FLERA BILDER TILLS DU BLIR NÖJD 
FOKUSERA PÅ MOTIVET 
HITTA ETT MOTIV SOM ÄR SÅ NÄRA SOM 
MÖJLIGT – GÅ HELLRE NÄRMARE MOTIVET 
ÄN ATT ZOOMA IN ALLDELES FÖR MYCKET 

ÅLDERSKLASS 
0.-4. KLASS 

VARAKTIGHET   
2-4 LEKTIONER (SE INSPIRATION OCH
LÄRARVÄGLEDNING/GUIDE PÅ 
WWW.NORDISKEVÆSNER.DK) 

ÄMNE 
SVENSKA OCH HISTORIA. 
UNDERSTÖDANDE UNDERVISNING 
(RELIGION, NO) 

Så kommer du igång med Nordiska Väsen

Använd Nordiska Väsen som ett digitalt berättarverktyg. Låt 
eleverna gå på upptäcktsfärd efter nya väsen i naturen och 
deras nära omgivningar. 

Eleverna kan inspireras av de Nordiska Väsendena från 
väsensbiblioteket eller från klassens egna arbete med myter, 
historier och varelser. Hädanefter diktar eleven en egen 
modern och mytisk berättelse. 

Kom ihåg att dela klassens berättelser på Norden i Skolan. 
Använd uppladdningsfunktionen. 

Nordiska väsen fokuserar på sagor och myter som berättelser. 
Vikten ligger på de Nordiska väsendena. I applikationen
Nordiska väsen kan eleverna läsa om olika väsen, var de har 
uppstått, och var de eventuellt fortfarande elever. Eleverna ska, 
med hjälp av det digitala läroverktyget, själv skapa nya väsen 
och producera små korta historier och små animerade 
berättelser om sina Nordiska väsen. 



Som lärare kan du förbereda eleverna på 
arbetet med Nordiska Väsen genom att 
prata om det som kännetecknar ett väsen, 
och de väsen vi känner här i Norden. Är de 
farliga? Undra varför de har uppstått? Vad 
är en bra myt eller berättelse? Vad är en 
myt eller ett sägen? Vad kännetecknar 
genren? Varför har myter uppstått?  

Nordiska Väsen ger elever praktisk 
kännedom om:   

Berättarstruktur i fakta och fiktion 
Kunskap om början, mitt och slut i 
berättelser 
Väsen och nordiska sägner och myter eller 
genren 
Vad en bra berättelse är 
Digital producering av egna texter 
  
Nordiska Väsen kan användas för att arbeta 
med historia källor, muntliga berättelser, 
berättarstruktur och genrekunskap. 

Det första steget som eleverna ska ta i den 
kreativa väsensberättarprocessen är att gå 
ut och ta bilder. 

Beskrivning av 
undervisningsprocessen 
och ev. förberedning 

Elevernas bilder skapar basen för att 
arbeta vidare med väsensberättelserna. 
Eleverna uppmanas och motiveras att ge 
egna förslag om vår tids moderna 
Nordiska väsen. Eleven kan sätta in dem i 
sin egen närmiljö. Eleven ska ut på 
upptäckt och använda sina ögon,  i 
naturen, på skolgården, inne eller utanför 
stan. Målet är att hitta objekt/element 
eller ställen som antingen liknar ett väsen, 
och därför kan göras om till ett väsen, eller 
ställe där deras väsen kan tänkas färdas. 
Eleven stöttas genom hela processen med 
applikationens digitala byggklossar.

www.nordiskevæsner.dk


