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Skogens väsen
Genom alla tider har människor använt sin fantasi för att förklara sådant 
som kan vara svårt att förstå sig på. Ett väderfenomen, en känsla av att 
vara iakttagen, eller varför någon plötsligt blev sjuk. Ofta skylldes dessa 
händelser på varelser eller väsen som människor berättade om för varandra. 
Det här kallas för folktro.

Inom den nordiska folktron finns en mängd olika väsen. De har gått under 
många namn och tagit sig många former. De flesta kan du inte se (om de 
inte bestämmer sig för att visa sig) men kanske kan du hitta spår efter 
dem? 

De flesta väsen är vare sig rakt igenom onda eller goda, men de kan vara 
lika nyckfulla som naturen.

Att berätta historier om väsen för varandra har både fungerat som 
underhållning men också som varning för faror eller påminnelse om viktiga 
saker. 

Nu ska du få ”möta” några olika väsen som människor trott på. Ingen har 
kunnat visa att de här figurerna finns på riktigt. Å andra sidan har ingen 
heller kunnat visa att de inte finns… 

Du väljer själv vad du vill tro!
Helena Bengtsson 22-11-22 Sid 2 (av 16) 



Troll
I södra och mellersta Sverige var risken störst att 
råka ut för troll. Men trollen hade inte mycket 
gemensamt med de troll vi föreställer oss idag. 
Till exempel var svansen inte vanlig. Inte heller var 
dåtidens troll fula. Ofta var de osynliga eller 
förvandlade sig till något djur. Man kunde skydda 
sig mot trollen genom att ha stålföremål på sig. 
Om trollen blev arga kunde de stjäla husdjur, eller 
ännu värre röva bort spädbarn och istället lägga 
dit en trollunge. Så kallade bortbytingar kunde 
förklara att barn inte växte normalt.

Kunde förklara: Varför vissa barn är annorlunda 
(bortbytingar) eller varför någon försvinner 
(bergtagen) samt varna för främlingar.

Sida 3 (av 16) Målning av John Baue, Public Domain Helena Bengtsson 22-11-22 



Älvor
En älva är ett naturväsen som dansar 
över ängar och öppna marker eller i 
skogen. Hur älvor ser ut råder det 
delade meningar om. I dag brukar 
älvor tecknas som väna, vitklädda 
flickor. Men i den gamla folktron var 
de vare sig snälla eller ljuvliga – de 
kunde bland annat ge människor 
sjukdomar. Ett bevis för att älvorna 
fanns menade man var de 
cirkelformade ringar där gräset såg 
annorlunda ut. I dag vet vi att dessa 
ringar beror på sämre gräsväxt 
orsakad av svampar som växer i 
ringar, eller av rådjur som cirklat runt 
i brunsttiden.

Kunde förklara: Naturfenomen, varför 
människor blev sjuka.

Sid 4 (av 16) Målning av Nils_Blommér_1850, "Ängsälvor”, Public Domain Helena Bengtsson 22-11-22 



Sid 5 (av 16) 

Jättar
Att jättar funnits har man trott på länge, det fanns ju 
flera saker i naturen som ”bevisade” det, finslipade 
grytor i berget som de måste ha lagat mat i, märken på 
berghällarna som liknande väldiga fotspår, offeraltaren 
av sten (i själva verket gamla forngravar). Sägner om 
jättar som velat förstöra socknens kyrka är vanliga i 
hela landet. Jättarna sades slunga väldiga stenblock 
men träffade aldrig. Antingen för att jättarna var 
klumpiga eller för att det fanns en avvärjande kraft i 
kyrkan. I dag vet vi att de stora flyttblocken är spår från 
inlandsisen.

Kunde förklara: Spår från inlandsisen, naturfenomen.

Målning: Francisco de Goya, "Kolossen”, Public Domain Helena Bengtsson 22-11-22 



Sid 6 (av 16) 

Skogsrå
Om du hörde ett klingande, gäckande skratt när du var 
ute i skogen gällde det att se upp! Det kunde nämligen 
vara skogsrået som var i farten. Men skrattet är också 
misstänkt likt en spillkråka. Oftast gav skogsrået sig till 
känna för män som varit ute i skogen en längre tid. Hon 
var mycket vacker och med sitt utseende och skratt 
lockade hon männen allt djupare in i skogen och fick 
dem att gå vilse. Skogsrå betyder en varelse som råder 
över skogen och dess rikedomar och hon kunde därför 
både ge och ta jaktlycka. Hon skyddar skogens djur och 
växter och folk som tog för mycket från skogen kunde 
väcka hennes vrede.

Kunde förklara: Hur jakten gick, varför folk gått vilse och 
påminner om att ha respekt för skogens växter och djur.

Bild: Theodor Kittelsen, "Huldra, Public Domain Helena Bengtsson 22-11-22 



Sid 7 (av 16) 

Näcken
Vatten kan vara förknippat med många faror, särskilt för 
någon som inte kan simma. Berättelser om Näcken – en 
naken man, som trollband människor med sitt vackra 
fiolspel och lurade ner dem under ytan – kunde hjälpa till 
att hålla folk på säkert avstånd till vattendrag och sjöar, så 
att de inte riskerade att drunkna.

Kunde förklara och varna för: Drunkningsolyckor och andra 
faror förknippade med vatten.

Tavla: "Näcken”, Ernst Josephson, Public Domain Helena Bengtsson 22-11-22 



Sid 8 (av 16) 

Vättar 
Skygga och vresiga gråklädda små typer som bor under 
jorden – så har vättarna beskrivits. Det gällde att hålla sig 
väl med vättarna. De kunde ställa till oreda om de blev 
uppretade, och dra sjukdom eller allmän otur över dem de 
inte gillade. Vättarna kunde ibland visa sig i skepnad av 
något litet djur, som en ekorre eller padda, och de kunde 
även göra sig osynliga. Vättar som behandlades väl kunde 
belöna en med guld, silver eller ädelstenar.

Kunde förklara: Jordbävning och andra oväntade 
naturfenomen. Att någons välstånd förändrades eller allmän 
tur eller otur.

Bild: Johan Thomas Lundbye (1818-1848), Andreas Flinch (1813-1878), Public Domain Helena Bengtsson 22-11-22 



Diskussionsfrågor kring skogens väsen
Många historier om väsen handlar om att varna för olika saker 
eller se till att man håller sig till det man ansåg vara rätt. Men 
det var också ett sätt att förklara hur till exempel sjukdomar 
och olyckor kunde ske. 

• Tror du att alla människor trodde på väsen förr i tiden? 

• När kristendomen växte sig starkare i Sverige sa präster till 
folk att de inte längre fick tillbe väsen. Hur tror du det 
påverkade tron på väsen?

• Finns det något väsen som hjälper de vuxna att skydda 
sina barn mot något nu för tiden?

• Kan du komma på något som barn behöver varnas för 
idag?

• Förr spreds berättelser om väsen genom berättar-
traditionen, man fick höra en berättelse som man sedan 
själv förde vidare till dem man mötte. Hur sprids berättelser 
idag, går det snabbt, finns det några risker med det? 

Sid 9 (av 16) 

Har du hört talas om Slenderman, zombies eller 
skräckinjagande clowner?
Är dessa nya former av väsen? Vad kan de i så 
fall tänkas varna för eller förklara?

Foto: Eugene Chystiakov, Unsplash

Helena Bengtsson 22-11-22 

SLENDERMAN



Sid 10 (av 16) 

Skapa ett eget sagoväsen från skogen 
och berätta om ett möte med det.
1. Nu ska du själv få använda din fantasi och skapa ett 

sagoväsen som du i fantasin möter i skogen. Använd 
frågorna nedan som stöd för att beskriva ditt väsen:

2. När du är klar med beskrivningen av ditt väsen ritar du eller 
skapar det på något annat sätt,  t ex med naturmaterial. Tänk 
på vad allemansrätten säger när du tar naturmaterial. Fota
ditt väsen för att dokumentera. 

3. Fortsätt berättelsen här bredvid och berätta om när du möter 
ditt sagoväsen i skogen. Vad händer? Hur ska det sluta? Helena Bengtsson 22-11-22 

• Vad kallas ditt väsen?
• Var i skogen bor ditt väsen?
• Hur ser det ut?
• Vad äter det?
• Hur låter det?
• Hur luktar det?
• Är ditt väsen farligt eller snällt mot människor? Varför?
• Är det farligt eller snällt mot djur och natur? Varför?
• Vad har ditt väsen för budskap till människorna, varnar 

det för något, förklarar det något fenomen, vad har det för 
mål?

Fortsätt berättelsen:

Mötet i skogen
Det var en dag som gjord för en tur till skogen. Jag brukade ta 
mig ut i skogen när jag hade tid över och den här dagen hade vi 
ledigt från skolan. Perfekt att packa ryggan med sånt man kan 
behöva på skogsutflykt. Jag längtade redan efter matsäcken. 
Redo för en skogsutflykt började jag gå längs den slingrande 
stigen, brun och knölig av trädens utsträckta rötter. De 
mörkgröna granarna slöt sig omkring mig, grenarna hängde 
och skapade små kojor inunder dem. Högt upp vaggade 
trädtopparna i vinden och skapade ett fint susande läte. Min 
blick gick till sidan av stigen och observerade marken, den var 
täckt av mjuk fuktig mossa och såg inbjudande ut. Det var som 
den lockade på mig och jag kände en dragningskraft som sa åt 
mig att lägga mig där i mossan. Jag hade gjort det förr och det 
hade en lugnande effekt på mig… Det var något med skogen 
som väckte alla mina sinnen… 
Plötsligt blänkte det till och sedan blev det mörkt som om 
solen gått ner. Så underligt så här mitt på dagen, hann jag 
tänka. Det var då jag såg gläntan. Det var något som rörde sig 
där, men vad var det för något? Jag kisade och häpnade över 
vad jag såg…



Sid 11 (av 16) 

Begrepp
Väsen: varelse.
Skildring: berättelse, beskrivning, framställning, bild.

Skir: tunn, fin, genomskinlig.

Nyckfull: oberäknelig, ombytlig.

Sägen: saga, legend, berättelse.

Gäckande: oåtkomlig.

Fördjupning
Folktro i andra länder
Fördjupa er i hur andra länders folktro liknar, eller skiljer sig 
från den nordiska. Kanske finns det flera kulturer 
representerade i klassen eller i elevernas närhet med 
berättelser från annan folktro?

Intervjua en äldre släkting
Folktro spreds framförallt muntligt och det uppstod lätt 
lokala variationer. Låt eleverna intervjua en äldre släkting 
eller bekant om minnen från folktro från förr i tiden. 
Diskutera i klassen vilka frågor man kan ställa. Låt 
eleverna skriva ned intervjun och ta del av varandras 
intervjuer.

Målning: Prinsessan och trollen, John Bauer, Public domain Helena Bengtsson 22-11-22 





Vilket väsen?

• Har svans.
• A* bära med sig e* föremål av 

stål skyddar mot de*a väsen.

Kunde förklara: Varför vissa barn 
är annorlunda (bortby4ngar) eller 
varför någon försvinner 
(bergtagen) samt varna för 
främlingar.

Vilket väsen?

• Har vita kläder.
• Dansar över ängar och öppna 

marker eller i skogen.

Kunde förklara: Naturfenomen, 
varför människor blev sjuka.

Vilket väsen?

• Lämnar stora spår efter sig i 
naturen. 

• Använde finslipade grytor i 
berget för att laga mat i. 

Kunde förklara: Spår från 
inlandsisen, naturfenomen.

Vilket väsen?

• Har ett klingande, gäckande 
skratt.

• Skyddar skogens djur och 
växter.

Kunde förklara: Hur jakten gick, 
varför folk gått vilse och påminner 
om att ha respekt för skogens 
växter och djur.

Vilket väsen?

• Har inga kläder.
• Trollbinder människor med sitt 

vackra fiolspel. 

Kunde förklara och varna för: 
Drunkningsolyckor och andra faror 
förknippade med vatten

Vilket väsen?
• Har gråa kläder.
• Gillar inte att bli uppretad, men 

kunde belöna en med guld, 
silver eller ädelstenar om man 
behandlade den väl .

Kunde förklara: Oväntade natur-
fenomen. Att någons välstånd 
förändrades. När någon hade tur 
eller otur.


