
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har alla hört berättelser om troll, näcken, skogsrået och andra traditionella folktroväsen. Dessa 

väsen ville alla lära oss att agera rätt – mot natur, djur och andra medmänniskor. De ville också ge en 

förklaring på olika mystiska händelser och företeelser i vardagen som vi inte riktigt kunde förklara. En 

del var läskiga och ville skrämma oss till försiktighet, andra var av mer hjälpsam natur. 

Men gemensamt för dessa var att de hörde hemma i bondesamhället för sådär 100-150år sedan. Nu 

är det dags att berätta om nutida väsen på 2000-talet! Hur ser de väsen ut som gömmer sig i skogen 

idag? Eller finns de inne i staden? Vad vill de med oss – hjälpa till eller ställa till det? Vad har hänt de 

människor som mött dessa nya väsen?  

Var med och skapa nya väsen och myter som passar in i vår nutid och som finns i er närmiljö. Givetvis 

får ni skriva och rita som led i processen, men fokus i uppdraget ligger i berättandet. 

Regler: 

- Uppdraget utför i smågrupper med minst 3 elever/grupp. 

- Berättelsen ska innehålla: 

• Ett eget, nyskapat väsen. Alltså inte något som redan finns nedtecknat. 

• Beskrivning av väsendet (utseende, storlek, beteende) 

• Förklaring på var man kan finna det och varför det bor i just den miljön 

• Vad väsendet vill. Hjälpa till eller ställa det? 

• En sägen om vad som hänt en person som stött på väsendet. 

- Eleverna ska berätta, inte läsa innantill.  

- Bidraget ska filmas (med mobilkamera) i den miljö ni placerat ert väsen (t.ex. skogen, bilen, 

trädgården).  

- Gruppen bestämmer själva om en eller flera deltar i filmen och berättar. 

- Den färdiga berättelsen ska resultera i 2-5 min film. (Ingen redigering behövs) 

- Sista dag att skicka in bidrag är 30 april. 

- Filmerna skickas in via www.sprend.com för att bibehålla upplösning och kvalité. 

 

 

 

 

 

TÄVLINGSINSTRUKTION 

 

Juryn bedömer bidragen utifrån kreativitet, innehåll och hur bra ni är på att 

berätta. De 3 bästa bidragen kommer proffsfilmare och filmar med er i maj. 

Filmerna kommer sedan publiceras på Bibliotek Värmlands Youtubekanal och 

hemsida. 

 

http://www.sprend.com/


Arbetsgång:  

1. Planera in arbetstid för projektet! Det är inget kul om man måste hasta igenom i slutet. 
 

2. Mån 22 feb kl 15.00-15.30 kör vi ett uppstartsmöte för lärare på Teams (frivilligt). Ni kommer 
också få en kort inspirationshälsning från Ingela Korsell att visa för eleverna. 
 

3. Börja med att ge bakgrundsfakta till folktro och traditionella väsen. Ingelas böcker om 
Väsenologi ger en lättillgänglig överblick. UR har en radioserie om Tro och väsen som också 
är lämpligt för bakgrund och berättarinspiration. 

  

https://urplay.se/serie/174264-tro-och-

vasen 
 

4. Låt sedan grupperna börja spåna. Arbeta gärna med kamratrespons så att grupperna får 

hjälp att få med alla bitar samt lyckas berätta så att lyssnarna förstår. 
 

5. Öva på att berätta levande, se tipsen nedan. 
 

6. Planera filmandet så att ni filmar i rätt miljö samt att ni prata tillräckligt högt så man hör 

berättelsen ordentligt. 
 

7. Filma och skicka in till Framtidsfrön. 

 

Berättartekniska tips: 

Se till att berätta i 3 delar 

➢ Inledning - fånga in lyssnarna med att en fråga eller berätta om ett mystiskt ”spår”. Eller 

berätta var du hört om detta väsen.  

➢ Huvuddel – beskriv allt om ert väsen och berätta även er sägen/händelse. Vad hände? Varför 

hände det? Vilka personer var med? Hur slutade historien? Beskriv personer, väsen, platser 

och händelser så levande som möjligt.  

➢ Avslutning - Vad kan vi lära av denna sägen? Varför är väsendet viktigt i vår tid? Ge gärna ett 

bevis för att det du har berättat är sant.       

Att berätta: 

➢ Öva så du kan din bit så gott som utantill. Ha stödord om du vill, men läs inte en hel text 

innantill.  

➢ Ha ögonkontakt med kameran. 

➢ Variera din röst för att skapa spänning och stämning.  

➢ Använd kroppsspråket för att förklara det du berättar. 

➢ Använd dig av rekvisita, till exempel ett föremål eller plats i naturen, som ett bevis för att det 

du berättar är sant.  

 

 

 

https://urplay.se/serie/174264-tro-och-vasen
https://urplay.se/serie/174264-tro-och-vasen


Syfte:  

Att eleverna ska få utveckla sitt skapande och sin berättarförmåga i ett skarpt uppdrag som har 

mottagare utanför skolan. 

Mål: 

Eleverna ska utveckla sina entreprenöriella förmågor såsom:  

▪ kreativitet  

▪ samarbete  

▪ presentationsteknik 

Målförankring finns även i LGR-11. Dels i Centralt innehåll Svenska 4-6; 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade 

från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel 
för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan 
påverka en presentation. 

samt i möjligheten att bedöma utifrån kunskapskrav i flera ämnen beroende på hur ni väljer att 

fokusera innehållet: 

SVENSKA E D  A 

 

Dessutom kan eleven 
förbereda och 
genomföra enkla muntliga 
redogörelser med i 
huvudsak fungerande 
inledning, innehåll och 
avslutning och viss anpassning 
till syfte och mottagare. 

Dessutom kan eleven 
förbereda och 
genomföra utvecklade munt-
liga redogörelser med relativt 
väl fungerande inledning, 
innehåll och avslutning 
och relativt god anpassning 
till syfte och mottagare. 

Dessutom kan eleven 
förbereda och 
genomföra välutvecklade  
muntliga redogörelser 
med väl fungerande inledning, 
innehåll och avslutning 
och god anpassning till syfte 
och mottagare. 

RELIGION    

 

Eleven kan 
föra enkla resonemang om 
vardagliga moraliska frågor 
och vad det kan innebära att 
göra gott. 

Eleven kan 
föra utvecklade resonemang 
om vardagliga moraliska frågor 
och vad det kan innebära att 
göra gott. 

Eleven kan 
föra välutvecklade resone-
mang om vardagliga moraliska 
frågor och vad det kan 
innebära att göra gott. 

GEOGRAFI   

 

Eleven kan resonera kring 
frågor som rör hållbar 
utveckling och ger då enkla 
och till viss del underbyggda 
förslag på miljöetiska val och 
prioriteringar i vardagen. 

Eleven kan resonera kring 
frågor som rör hållbar 
utveckling och ger 
då utvecklade och relativt 
väl underbyggda förslag på 
miljöetiska val och 
prioriteringar i vardagen. 

Eleven kan resonera kring 
frågor som rör hållbar 
utveckling och ger 
då välutvecklade och 
väl underbyggda förslag på 
miljöetiska val och 
prioriteringar i vardagen. 

HISTORIA       

 

Eleven visar det genom att 
föra enkla och till viss 
del underbyggda resonemang 
om orsaker till och 
konsekvenser av 
samhällsförändringar och 
människors levnadsvillkor och 
handlingar. 

Eleven visar det genom att 
föra utvecklade och relativt 
väl underbyggda resonemang 
om orsaker till och 
konsekvenser av 
samhällsförändringar och 
människors levnadsvillkor och 
handlingar. 

Eleven visar det genom att 
föra välutvecklade och 
väl underbyggda resonemang 
om orsaker till och 
konsekvenser av 
samhällsförändringar och 
människors levnadsvillkor och 
handlingar. 

BIOLOGI       

 

Eleven kan också beskriva 
och ge   
exempel på människors 
beroende av och påverkan på 
naturen och gör då kopplingar 
till organismers liv och 
ekologiska samband. 

Eleven kan 
också förklara och visa på 
samband mellan människors 
beroende av och påverkan på 
naturen, och gör då kopplingar 
till organismers liv och 
ekologiska samband. 

Eleven kan 
också förklara och visa på   
mönster hos människors 
beroende av och påverkan på 
naturen, och gör då kopplingar 
till organismers liv och 
ekologiska samband. 

 

Frågor och tävlingsbidrag skickas till mattias.walan@framtidsfron.se 


