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Formål

Lær om, hvordan dyr, planter og naturfænomener har været 

inspiration for en række fabeldyr, fabelfolk, guder og myter. 

Find derefter selv inspiration i naturen til dine egne fabeldyr 

og fabelfolk ved at tage billeder af forskellige dyr og 

naturelementer og så sammensætte flere af dem til fabeldyr. 

Hvad er fabeldyr og fabelfolk?

I mytologier verden over har naturen været inspiration for myter og fortællinger om 

overnaturlige væsener, fabeldyr og fabelfolk. Fabeldyr er fantasivæsner, som ofte er 

sammensat af flere nulevende dyr, mens fabelfolk er en sammensætning mellem menneske 

og dyr.

Måske har du hørt om kentauren, kykloper og pegasus fra græsk mytologi, eller om sfinksen 

og føniksen fra egyptisk mytologi? Ligeledes har vi en masse fortællinger om fabeldyr og 

fabelfolk fra Danmark. F.eks. kan nævnes trolde, kæmper, helhesten, havfruer og ellefolk, der 

bor i høje og moser og kunne lokke mennesker til at danse med dem.
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Materialer

Smartphone eller tablet med kamera.

Beskrivelse af aktiviteter

• Tal først om, hvad fabeldyr og fabelfolk er og se, om I kan komme i tanke om nogle forskellige væsner ligesom 

dem, vi har skrevet på forrige slide. Tal om, hvilke dyr, planter eller naturfænomener væsnerne kunne være 

inspireret eller sammensat af. 

• I kan som indledning til aktiviteten også læse en bog om mytologi, fabeldyr, fantasy eller lignende. F.eks. 

”Fabeldyr og monstre” af Meg Clibbon eller ”Væsenologi: En faktabog om væsner i nordisk folketro” af Ingela 

Korsell. 

• Bevæg jer derefter ud og rundt i et naturområde og tag billeder af dyr, I finder. Prøv at finde 3 dyr, som I vil 

sætte sammen for at skabe jeres eget fabeldyr eller fabelfolk. Hvis dyret er svært at tage billeder af, kan I i

stedet tegne en tegning eller måske optage dyrets lyde.

• Skab nu en mytisk fortælling om jeres fabeldyr, måske med inspiration fra eksisterende mytiske fortællinger. 

• I kan sætte jeres billeder og tegninger ind i appen PicCollage. I denne app kan I lave collager med de billeder, 

I har taget. Sæt f.eks. billeder ind af de dyr, I kunne forestille jer at sætte sammen til et fabeldyr. I kan også 

tilføje tekst, en tegning du har lavet af fabeldyret, eller måske prøve at skabe fabeldyret ud af naturmaterialer I 

kan finde i skovbunden og tage et billede af det med telefonen. Brug jeres collage til at fortælle jeres egen 

mytiske fortælling om et fabeldyr eller fabelfolk. 


