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Sådan laver du et væsen med dit barn  

Når dit barn har tegnet et væsen, så sæt jer 

sammen og lav en beskrivelse af det. 

Spørgsmål der er gode at stille: 

 Hvor mange findes der? 

 Hvor bor den henne i verden? De skal nogle 

gange have hjælp til at placere den. Find evt. 

et atlas. 

 Hvad bor den i? Hule, grotte, i træerne osv. 

 Hvor mange findes der? 

 Hvad spiser den? 

 Hjælper den mennesker? Hvis ja, hvad 

hjælper den med? 

 Er den ond mod mennesker? Hvis ja, 

hvordan er den ond? 

 Hvor længe lever den? 

 Har den magiske kræfter eller bruger den 

magi? Hvis ja, hvilke og hvad bruger den 

dem til? 

 Andet vigtigt jeg skal vide? 

 Hvem har sidst set væsenet? 
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Når dit barn svarer på dine spørgsmål, så er det 

godt at være nysgerrig på svarene, og følge op 

på det de beskriver. Du får ofte idéer til flere 

spørgsmål mens i sidder og snakker. 

Ofte skal børnene lige varme op inden de rigtig 

kommer i gang med beskrivelsen. Derfor kan 

tingene godt ændre sig undervejs. Så skriver du 

bare det, som du fornemmer der er energi i. 

F.eks. kan de få sagt, at et væsen ikke er farligt 

for mennesker, men senere i fortællingen er de 

pludselige vildt farlige fordi…… Her giver det 

mening, at følge den retning. 

Når du har fået dit barns beskrivelse, så send et 

billede og teksten til os på 

Historietosserne@gmail.com. Vi kigger på 

teksten, og så kan det være at vi har uddybende 

spørgsmål til den, som vi sender retur. I får 

besked, når væsenet er at finde i Væsenologien 

under Børneuniverset på Historietosserne.dk   

God fornøjelse  

Hilsen Historietosserne 
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